
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

ATT VÅRDAS MED HJÄRTSVIKT 

En litteraturöversikt om patienters erfarenheter 

ANNE HONKONEN 

ASRIN ESMAILI 

 

Huvudområde: Omvårdnad 
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Sjuksköterskeprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete i vårdvetenskap 
med inriktning mot omvårdnad 
Kurskod: VAE209 

Handledare: Heléne Appelgren Engström & 
Anna Brännback  

Examinator: Lena-Karin Gustafsson 
 
Seminariedatum: 2019-04-18 
Betygsdatum: 2019-05-15 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hjärtsvikt kan vara ett mycket påfrestande tillstånd som påverkar det dagliga 

livet för patienterna och ökar behovet av kontakt med sjukvården. Sjuksköterskor upplever 

att patienter med hjärtsvikt har högre behov av vård och stödjande insatser än många andra 

patientgrupper Syfte: Syftet är att skapa en översikt över patienters erfarenheter av att 

vårdas vid hjärtsvikt. Metod: En allmän litteraturöversikt med analys av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Resultat: Patienter anser att det är viktigt med fungerande 

kommunikation och information kring deras tillstånd för att kunna hantera besvär som 

sjukdomen medför i dagliga livet. Resultat visar även att vårdande utifrån helhetsperspektiv 

samt vårdens tillgänglighet ökar trygghetskänslor och bevarar värdigheten hos patienterna. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver få bättre förutsättningar för att kunna vårda utifrån ett 

holistiskt sätt samt att information och patientutbildning behöver individanpassas och 

förtydligas. Sjuksköterskor ska sträva efter att bevara patienters värdighet genom kunskap 

och tillgänglighet.  

Nyckelord: Bemötande, erfarenhet, kommunikation, tillgänglighet, trygghet, värdighet 



 

ABSTRACT 

Background: Heart failure may lead to a strenuous living condition on a daily basis for a 

patient, and increases the need for a more frequent contact with healthcare. It is the 

experience of nurses that individuals with heart failure have a higher need for attention and 

care then other groups of patients. Aim: The aim was to create an overview of the patient's 

experiences of being cared with heart failure. Method: A general literary review analyzing 

both quantitively and qualitative articles. Results: Patients believe it is important to 

communicate and inform them of their condition, in order to be able to cope with the daily 

struggles the illness brings. The conclusion also shows that a holistic approach and the 

availability of healthcare makes the patient feel more comfort and make them feel that they 

are keeping their dignity. Conclusion: It is important for the nurses to attain better 

prerequisites in order to have a holistic approach in their care, and it is equally necessary to 

individualize and clarify the patient education and information. Furthermore, the nurse's 

purpose should be to, through knowledge and availability, keep the patient's dignity. 
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1. INLEDNING  

Ämnet valdes utifrån en lista med olika intresseområden på Mälardalens högskola och 

därmed fångades vi av just ämnet hjärtsvikt eftersom båda arbetar inom vården och möter 

ofta patienter med denna diagnos. Att undersöka hur omvårdnaden vid hjärtsvikt påverkar 

patienters mående och livskvalité ansågs som både viktig och som användbar kunskap i den 

framtida professionen som allmänsjuksköterskor. Vi har även uppmärksammat att 

sjukdomen ger många symtom som medför ökad behov av kontakt med sjukvården. Plötsliga 

försämringar, återkommande inläggningar, samt många frågor och mycket oro har 

observerats hos patienter med hjärtsvikt i vår yrkesroll som undersköterskor. Vår 

utgångspunkt är att förstå hur patienter uppfattar och erfar den stöd och vård de får, samt ge 

sjuksköterskor möjlighet att reflektera över sina vårdande handlingar. Genom att studera 

patienters erfarenheter kan detta därmed bidra till ökad kunskap och förståelse för 

sjuksköterskor kring vårdandet och underlätta vardagen för patienter med hjärtsvikt.   

2. BAKGRUND 

Här nedan följer en beskrivning av hjärtsvikt och erfarenhet som är återkommande centrala 

begrepp i examensarbetet. Här beskrivs även relevanta lagar och riktlinjer samt vald 

vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. I detta avsnitt redogörs även tidigare forskning om 

närstående och sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med hjärtsvikt. I slutet av 

bakgrundsdelen finns problemformulering för examensarbetet beskriven.  

2.1. Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt räknas som en sjukdom trots att det är en konsekvens till en bakomliggande 

sjukdom, vanligtvis orsakad av ischemisk hjärtsjukdom eller hypertoni vilka utgör 75 % av 

fallen. Exempel på andra orsaker till hjärtsvikt kan vara arytmier eller klaffsjukdomar men 

även vissa läkemedel kan utlösa hjärtsvikt. Hjärtsvikt är bland de vanligaste orsakerna till 

inläggningar på sjukhus i Sverige. Ett friskt hjärta har förmågan att anpassa pumpfunktionen 

efter kroppens behov, beroende på kroppens aktivitet. Ett hjärta som sviktar kan inte klara av 

detta. Den försämrade pumpförmågan kan bero på kamrarnas relaxionsförmåga och 

eftergivlighet i diastole eller kontraktionsförmågan i systole (Rydberg & Holst, 2016). När 

hjärtats pumpförmåga försämras och hjärtat inte orkar pumpa runt det mängd blod som 

kroppens vävnader är i behov av, uppstår det hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2008). Vid 

försämring av hjärtats arbete aktiveras ett hormonsystem av kroppen som ökar 
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hjärtfrekvensen för att försöka kompensera hjärtminutvolymen. Den försämrade 

hjärtfunktionen och aktivering av hormonsystemet leder till olika symtom beroende på vilken 

hjärthalva den nedsatta funktionen finns (Rydberg & Holst, 2016). Hjärtsvikt kan uppträda 

som akut och kronisk. Försämring i hjärtmuskelns pumpförmåga kan börja smygande och 

utvecklas med tiden medan akut hjärtsvikt kommer hastigt och vanligast som följd av 

ischemisk hjärtsjukdom. Vid smygande utveckling av hjärtsvikt visar symtomen sig endast 

vid fysisk ansträngning och patienter inte känner av symtomen i vila och lättare fysiska 

aktiviteter men när svikten är full utvecklad har patienter symtom även i vila (Andersson, 

2007). Vätskesamling i lungor och andra delar av kroppen, trötthet, nedsatt ork, andfåddhet, 

nattlig hosta och hjärtklappning är några vanliga symtom som sjukdomen orsakar (Rydberg 

& Holst, 2016). Forskning visar att depression är starkt relaterat till hjärtsvikt. Faktorer som 

kan medföra att depression ökar vid hjärtsvikt är social isolering och nedsatt ork men det 

finns även en hypotes om en patofysiologisk förklaring till depression som hjärtsvikt orsakar 

(Zahid et al., 2018). Depression är signifikant relaterad till ökad mortalitetsrisk bland 

patienter med hjärtsvikt. Genom att behandla depression förbättras prognosen för patienter 

med hjärtsvikt (Gathright et al., 2017). 

Hjärtsvikt går sällan att bota och prognosen är allvarlig och medför en kontinuerlig 

försämring av hjärtats funktion gradvis. Tidig medicinsk behandling i kombination med 

motion förbättrar prognosen avsevärt. Svårighetsgraden för hjärtsvikt klassificeras enligt 

New York Heart Association, så kallad NYHA funktionsklass i fyra symtomklasser. Där 

NYHA-klass I är symtomfri. NYHA-klass II ger inga besvär i vila men symtom vid fysisk 

ansträngning. NYHA-klass III ger inga symtom vid vila men redan vid lätt eller måttlig 

ansträngning som exempelvis att klä på sig kan vara väldigt besvärligt. NYHA-klass IV ger 

andfåddhet och trötthet redan vid vila. Patienter är ofta bunden till säng eller är stillasittande 

(Rydberg & Holst, 2016).                                                                                                                                                                                                                          

Syftet med omvårdnaden vid akut hjärtsvikt är att höja livskvalitén hos patienter genom 

symtomlindring och förebyggande åtgärder som förhindrar försämringen av sjukdomen. I 

omvårdanden vid kronisk hjärtsvikt gäller det att anpassa aktivitetsgraden efter hjärtats 

kapacitet genom att lära patienter och anhöriga om sjukdomen, symtom och 

symtomhantering. De flesta patienter med hjärtsvikt har kontakt med hjärtsviktmottagningar 

där de kontrolleras och får stöd av sjuksköterskor (Ericson & Ericson, 2008). Ett lugnt och 

tryggt omhändertagande är viktigt vid omvårdnad av patienter vid hjärtsvikt då ångest är 

förknippat med symtomen lungödem. Att använda hjärtsängläge underlättar andningen för 

patienter (Rydberg & Holst, 2016).                                                                       

2.2. Erfarenhet 

Människans personlighet formas av tre erfarenhetsdomäner: självdomänen, 

världendomänen och andradomänen. Självdomänen är relaterad till människans inre värld 

och omfattar våra känslor om hur vi upplever och bearbetar dessa. Ibland kan dessa känslor 

inte förklaras med ord, utan kan förklaras genom metaforer. I relation till självdomänen kan 

en människa i kris uppleva känslan av att vara annorlunda och uppleva problemet som ett 
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hot mot sin existens och identitet. Världendomänen handlar om människans reflektioner och 

tankar över sin historia och sökandet efter förklaringar på livet och det sammanhang och 

förhållandet man har till sin historia. Nya erfarenheter ger bättre förståelse för tidigare 

erfarenheter. Andradomänen omfattar erfarenheter man skaffar i samspel med andra 

människor och har betydelse för individens historia. Alla dessa erfarenhetsdomäner påverkar 

människans uppträdande i livet och har central roll i hur man hanterar kris och drama och 

även återhämtning (Wiklund Gustin & Lindvall 2012). 

2.3. Lagar och riktlinjer 

Målet för hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är god vård 

och hälsa för hela befolkningen på lika villkor. Vården ska vara lätt tillgängligt och ges med 

respekt för patienters integritet och självbestämmande. Kraven på god vård är även att den 

ska vara av god kvalité och tillgodose patienters behov av trygghet i vård och behandling. 

Vården ska främja god kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdpersonal samt 

tillgodose patienters behov av säkerhet och kontinuitet. Patientlagen (SFS 2014:821) betonar 

att den enskilda individens värdighet ska respekteras i vårdandet. Vården ska vara av god 

kvalitet som innebär att den ges med omsorg och kunskaper som stämmer överens med 

beprövad erfarenhet och vetenskap. Patienter bör få information om sitt hälsotillstånd och 

metod som finns för undersökningar, behandling och vård. Patienter ska vara delaktig på ett 

sätt att all utformning och genomförande av vård och åtgärder ska så långt som möjligt göras 

i samråd med patienter. 

Enligt ICN:s etiska kod för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) 

har sjuksköterskor fyra grundläggande ansvarsområden: förebygga sjukdom, främja hälsa, 

lindra lidande och återställa hälsa. Att vårda människor som är i behov av vård utgör det 

primära ansvarsområdet inom sjuksköterskeprofessionen. Sjuksköterskor har ansvar att 

främja en miljö i vårdarbetet där varje enskild individs mänskliga rättigheter, sedvänjor, 

värderingar, trosuppfattningar och familjer respekteras. Värden som sjuksköterskor har 

ansvar att upprätthålla omfattar lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, integritet och 

trovärdighet. 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) beskrivs 

att sjuksköterskor som ledare för omvårdnadsarbetet har ansvar att tillsammans med 

patienter planera och genomföra omvårdnad som riktar sig mot patienters grundläggande 

behov och upplevelse i det dagliga livet. Samtidigt som sjuksköterskors kompetens ska 

präglas av skicklighet och förtroendefull i relation till patienter och närstående, ska den också 

fokusera på patienters situation utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor ska också 

kunna förebygga ohälsa samt främja hälsa genom att informera och utbilda patienter och 

närstående. Ett annat krav som ställs på sjuksköterskor är att använda sig av rätt teknik för 

att kunna kommunicera på ett säkert sätt vilket kan underlätta överförandet av information 

till patienter och närstående. Detta för att stärka patienters sjukdomshantering och 

delaktighet i vården. 
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2.4. Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

I examensarbetet valdes Katie Erikssons (1990, 1991, 2000a, 2000b, 2014, 2015) 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv. Katie Eriksson beskriver flera begrepp som är 

relevanta för syftet i examensarbetet. Fokus ligger på begreppen vårdande, helhetssyn, 

vårdande relation och värdighet.   

2.4.1. Vårdande 

Kärnan i Erikssons caritativa vårdteori bygger på kärlekstanken. Caritas härstammar från latin 

och betyder kärlek och att vilja göra gott för den andre (Eriksson, 1991). Vårdandets ursprung 

ligger i det naturliga beteenden som finns hos människan. Viljan om att göra gott och hjälpa 

varandra finns i människans natur. Med vårdande menas att genom ansa, leka och lära och 

genom att se hela människan, uppnå vårdandets kärna som är ett tillstånd av välbefinnande, 

tillit, hopp, kärlek och tillfredsställes både kroppsligt och andligt (Eriksson, 2000b). Till de 

vårdandets olika former räknas vårdande vård, medicinsk vård och själavård (Eriksson, 

2000b). I den vårdande vården utgör omvårdnad det primära vårdandet då de mest 

grundläggande behoven behöver tillgodoses. Omvårdnad uppkommer då människan inte kan 

tillgodose sina allmänmänskliga behov som kan handla om att röra sig, att andas optimalt, 

upprätthålla näringstillförsel, sköta hygien eller vila. Den medicinska vården inriktar sig på 

sjukdomar, deras orsaker och behandling. Syftet med själavård är att nå helhet hälsa hos 

människan genom att sammanbinda ande, själ och kropp (Eriksson, 2000a). Själavård kan 

ske genom att sjuksköterskan visar respekt och omtanke genom ord och närhet. 

Vårdandet handlar också om att dela, att vara delaktig. Delaktighet i vårdandet går ut på att 

patienter och vårdare delar samma helhet. Delaktighet handlar om att vara närvarande i tid 

och rum, att dela tankar, känslor och upplevelser. Att kunna dela kräver att ha förmågan och 

kunna konsten för att skapa förutsättningar för att vara i relation med en annan människa. 

Det krävs även att uppleva sig själv som egen individ och en helhet, att tro på sig själv och 

andra. Att dela går också ut på att kunna avstå. Oförmåga till detta kan göra människan ofri 

och splittrad (Eriksson, 2000b). 

En annan viktig del i vårdandet beskriver Eriksson (1991) som vägvisning då vårdaren med 

sin kunskap och erfarenheter finns närvarande och ger stöd och vägledning. Att visa vägen 

innebär att finnas bredvid, vandra med och att finnas där för den andre om hen behöver 

hjälp och stöd. Vägvisaren ska visa olika möjligheter men inte formulera mål. 

Individpassande mål sätts av patient och vårdare. Vårdandet har varken slut eller början, 

eftersom det alltid finns nya möjligheter som människan kan söka sig till samt att 

människolivet handlar om evigt sökande och vandring.  

2.4.2. Helhetssyn 

Eriksson (2014) skriver att helhetssynen utgör grunderna i det vårdvetenskapliga 

människobilden vilket innebär att patienter i vårdandet ska bemötas som en helhet av kropp, 

själ och ande. Respekten och vördnaden för den unika människan är grunderna i den 
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humanistiska vården. Vården ska ges med tilltron om att människans har vilja och förmåga 

till att växa och utvecklas samt att vara med och skapa sitt liv. Eriksson (2000b) beskriver 

människan som helt och odelbart och därmed föreligger helhetssyn i vården då vårdaren 

medvetet kan se samband i helhetens olika delar. Detta ger en förutsättning för att kunna 

påverka patienters situation i sin helhet. Den goda vården enligt Eriksson (1990) ska skapa 

möjligheter i ett helhetsperspektiv där patienters historia beaktas, här och nu och 

morgondag. Helhetsperspektiv leder till god vård som innehåller möjligheter till sann frihet 

och harmoni. 

2.4.3. Vårdande relation 

Vårdandet beskriver Eriksson (2000b) även som relation och inte bara en interaktion. En 

vårdrelation kan ha både negativ och positiv inverkan på patienters mående, medan 

vårdande relation har endast en positiv inverkan då den vårdande relationen främjar hälsa 

hos patienter. Vårdandet som relation handlar om en ömsesidighet, ett sant möte, ett möte i 

kärlek. Det är i relation till andra människor som människan uppträder som individ och 

förmedlar äkta kärlek. Utrymme för att växa skapas också i människans relationer till 

varandra. I en vårdande relation skapas en helhet genom att vårdare och patient båda är 

delaktiga i varje process som tillhör vårdandet. Det är viktigt att patienter i en vårdrelation 

får möjlighet och utrymme för att kunna uttrycka sina behov, begär och problem. Eriksson 

(1990) använder även begreppet vårdgemenskap i den vårdande relationen. Vårdgemenskap 

är helande för såväl patient som sjuksköterska, eftersom denna gemenskap bildar kraft och 

mening i vårdandet. 

2.4.4. Värdighet 

Ordet värdighet härstammar från latin och betyder trovärdighet och likvärdighet. Värdighet 

som begrepp har en inre och yttre betydelse. I den inre betydelsen ingår hederskänsla, 

sedlighet och trovärdighet medan i den yttre betydelsen ingår såsom ställning, ära, status, 

utseende och anseende. Alla människor har samma värde och värdighet men vad som 

uppfattas som värdighet skiljer sig hos varje individ och påverkas av inre och yttre betydelsen 

som är olika hos varje människa. Människan har fått en absolut värdighet bara för att hon är 

människa och den absoluta värden är kopplad till människans förmåga om att kunna leva 

upp till sitt mänskliga ansvar som är att finnas till för varandra. Att ha friheten att välja och 

att kunna skydda sig tillhör även det mänskliga värden. Kränkning av patienters värde och 

värdighet är den vanligaste orsaken till vårdlidande. Kränkning av värdighet innebär att 

patienters rätt om att vara hel människa fråntas och möjligheterna till att använda inre 

resurser minskar. Eftersom kränkning av värdigheten leder till lidande och känslan av att ha 

eget värde kan påverka patienters hälsoprocess, har vårdaren en viktig uppgift genom att 

förhindra alla former av kränkning samt att ge patienter möjlighet och utrymme till 

upplevelse av värdighet. Människans värdighet inom vården bekräftas genom att bekräfta 

människan som egen individ och att ge varje patient individualiserat vård (Eriksson, 2015).  
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2.5. Tidigare forskning 

Här nedan presenteras tidigare forskning om erfarenheter av att vårda en patient med 

hjärtsvikt ur närståendeperspektiv och sjuksköterskors perspektiv.  

2.5.1. Erfarenheter hos närstående som vårdar personer med hjärtsvikt 

Tidigare forskning visar att flera närstående som vårdar patienter med hjärtsvikt blir så 

upptagna av att finnas närvarande hos den sjuke så att de lätt glömmer bort sig själva. De 

berättar att det är viktigt att inte förlora sitt eget sociala nätverk och aktiviteter. Egen tid 

behövs för att orka fortsätta vara engagerad i vårdandet av patienter (Gusdal, Josefsson, 

Adolfsson & Martin, 2016). Partner till patienter med hjärtsvikt är ofta inblandade i vård och 

omsorg av den sjuke. Flera känner ofta engagemang när de ingår i vården och är positiva till 

hemsjukvårdens insatser och stöd. Hembesöken av sjukvårdspersonalen ger en möjlighet till 

kommunikation, inklusive utbyte av information. Det finns bra möjligheter att komma i 

kontakt med hemvården om patienters tillstånd försämras och detta ger en känsla av 

trygghet. Då sjukvårdspersonalen tar initiativ för att diskutera och följa upp patienters 

situation upplevs det som positivt av patienters partner. De flesta partner till patienter med 

hjärtsvikt är nöjda med att vara mycket inblandad i vården medan andra är nöjda med att 

inte vara inblandad (Näsström, Luttik, Idvall & Strömberg, 2017). Andra utmaningar för en 

del närstående är att hantera besvärande beteenden som humörsvängningar hos den de 

vårdar och att hinna ta hand om sig själv som vårdgivare. Närstående har ofta mål att inte 

behöva lämna den sjuke till ett vårdhem eller sjukhus och önskar däremot mer hjälp i 

hemmet (Cameron, Rhodes, Ski & Thompson, 2016).  

Flera närstående till patienter med hjärtsvikt berättar att de oftast saknar information om 

prognos, sjukdomshantering samt förståelse om den palliativa delen i slutet av sjukdomen 

med hjärtsvikt (Lauvli Andersen, Strøm, Korneliussen & Fagermoen, 2016; Fitzsimons et al., 

2019). Närstående i forskningen av Lauvli Andersen et al. (2016) beskriver situationer där de 

känner sig besvärliga, där vårdpersonalen är för upptagen och verkar inte ha tillräckligt med 

tid att informera. Närstående berättar om rädsla för fler förändringar som sker hos den de 

vårdar och beskriver känslan som skrämmande eftersom kunskapen om vad som är farligt 

eller inte är begränsad. Situationer hade inte varit så skrämmande förklarar närstående om 

de hade fått ordentligt med information och kunskap om sjukdomen. Den medicinska 

terminologin som används är också en utmaning för vissa då det blir svårt att förstå vad som 

meddelas. Även om den största betoningen är bristande information så betonades även flera 

närstående att sjuksköterskor är viktiga kontaktpersoner som hjälper dem att få kunskap och 

förståelse för situationen (Lauvli Andersen et al., 2016). En del närstående i forskningen av 

Fitzsimons et al. (2019) jämför patienter med hjärtsvikt med patienter med cancer och menar 

att patienter med cancer får mer stöd än patienter med hjärtsvikt. En kvinna sa om hennes 

mor hade haft cancer istället så hade hon fått komma till hospice, men nu fick hon inte det 

eftersom hjärtsvikt är en svårbedömd sjukdom vilket i sin tur påverkar bedömningen om 

tiden för livets slutskede. Bristande information försvårar närstående och patienternas 

möjligheter till beslutsfattande i vården då de själva känner sig osäkra.  
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2.5.2. Erfarenheter hos sjuksköterskor som vårdar patienter med hjärtsvikt 

Enligt tidigare forskning erfar sjuksköterskor att diagnostisering av hjärtsvikt upplevs som 

chockerande av många patienter, särskilt om individen befinner sig i mitten av livet. 

Sjuksköterskor beskriver patienter med hjärtsvikt som sårbara i förhållandet till 

vårdpersonal och sjukvården eftersom hjärtsvikt oftast kan vara ett tillstånd utan yttre tecken 

som kan leda till svårigheter att förstå och bedöma patienternas situation (Frank, Lindbäck, 

Takman & Nordgren, 2018). Sjuksköterskor inom hemsjukvården upplever att patienter med 

hjärtsvikt har större vårdbehov och därför vårdandet av denna typ av patienter är mera 

tidskrävande än andra patienter. Sjuksköterskor berättar om vikten av aktivt lyssnade, även 

under stress och tidsbrist, eftersom det ligger till grund för att patienterna ska känna tillit och 

förtroende. För att minska inläggningar på sjukhus, minska allvarliga komplikationer mellan 

läkarbesöken och för att patienterna ska kunna få svar på sina frågor tycker sjuksköterskor 

att det är viktigt med telefonrådgivning. Patienterna och deras närstående har större 

känslomässiga behov och depressiva symtom och anses vara i behov av emotionellt stöd 

(Saunders, 2014). 

Sjuksköterskor betonar behovet av utbildning och information för patienter med hjärtsvikt i 

olika forskning (Cameron et al., 2016; Frank et al., 2018; Lloyd-Williams et al., 2005; 

Saunders, 2014; Yu, Chair, Chan & Choi, 2016). Sjuksköterskor berättar att patienter ofta 

påtalar att de inte har fått information om prognos och hantering av hjärtsvikt, även om 

information givningen har skett på kliniken. Sjuksköterskor uppfattar att patienter inte alltid 

förstår eller också glömmer bort information som ges. Med detta vill sjuksköterskor indikera 

behovet av skriftlig och upprepning av information. Informationen ska öka medvetenheten 

och hanteringen av hjärtsvikt samt förklara varför viss medicinering hade ordinerats och hur 

den kontrollerade hjärtsvikten är känd för att öka patienternas prognos. Att finnas tillgänglig 

för patienter och att visa intresse av deras tillstånd har gett sjuksköterskor positiv respons 

från patienter med hjärtsvikt (Lloyd-William et al., 2005). Sjuksköterskor berättar om vikten 

av utbildning för både patienter och närstående. Detta för att lära sig mera om sjukdomen 

och för att få kunskap om vilka symtom som ska uppmärksammas för att söka vård i tid 

(Saunders, 2014). Sjuksköterskor inser att stödjande insatser som är anpassade till varje 

patients unika behov har en viktig roll i behandlingen av hjärtsvikt och stärker patienternas 

självförtroende. Stödjande aktiviteter i form av information, kunskap och medicinsk 

behandling kan skapa säkerhet och minska ångest (Frank et al., 2018). Sjuksköterskor 

berättar att patienter med hjärtsvikt bör vara medvetna om är vikten av diet, motion, 

medicinering och vätskerestriktioner, dock finns det hinder i form av fysiska, kognitiva och 

känslomässiga begränsningar som påverkar patienters förmåga att engagera sig i sin 

sjukdomshantering. Sjuksköterskor inser att patienter är i behov av stöd och hjälp för att 

kunna klara sig dock är det viktigt att kunna sätta gränser i vårdandet för att hjälpa patienter 

med att bibehålla oberoende och självständighet (Cameron et al., 2016). Sjuksköterskor även 

i denna forskning påpekar vikten av bra kommunikation och informationen kring 

sjukdomsprognos. Detta är grundläggande kunskap som patienterna bör lära sig eftersom det 

inte är tillräckligt med bara farmakologisk behandling och patienterna bör vara delaktiga i 

hela processen för att kontrollera sjukdomen. Svårigheterna som nämndes av sjuksköterskor 

var begränsad kunskap kring sjukdomen hos en del av sjuksköterskor, som blir hinder i att 
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kunna utbilda patienterna. Även hög arbetsbelastning sågs orsaka hinder som påverkade 

informationsutbyte (Yu et al., 2016). 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter vid hjärtsvikt på äldreboenden uttrycker att de 

avlägsnas allt mer från direktvården. Därmed behövs mer tillit att övrig vårdpersonal har 

förmågan och kunskap att identifiera symtom av hjärtsvikt. Sjuksköterskor berättar att de får 

allt mer avancerad sjukvård att tillämpa på äldreboenden. Detta har en positiv mening då 

patienter kan välja att få sjukvård i hemmet i stället för på sjukhus men detta kräver mer 

bemanning än det finns. Sjuksköterskor upplever att vården på äldreboenden är mer 

personcentrerat än på sjukhus. Detta eftersom vården på sjukhus fokuserar på behandling i 

det akuta skedet och inte tillgodoser patienters andra behov. Beslutsfattandet blir utmanande 

för sjuksköterskor när patienters tillstånd försämras, eftersom det krävs kunskap om 

hjärtsvikt, tillgång till medicinsk information om patienter och även mänsklig information, 

teknisk skicklighet samt auktoritet i det interprofessionella teamet. Hjärtsviktsrelaterade 

förändringar hos äldre patienter misstas ibland av andra åldersrelaterade symtom och 

därefter bedöms som obetydliga. Det ställs även krav på ökad kommunikation för 

sjuksköterskor i vårdandet vid livets slutskede (Strachan et al., 2014). Ökad kommunikation 

kan innebära en ökad grad av vårdande samtal samt information. 

2.6. Problemformulering 

Tidigare forskning visar att närstående ofta önskar mer stöd av sjukvården i hemmet än att 

behöva lämna den sjuke till en vårdenhet. Närstående beskriver att det finns även mer behov 

av kunskap och information om vårdandet vid hjärtsvikt. Vikten av sjuksköterskors 

kompetens och lyhördhet, samt den positiva upplevelsen av respektfullt bemötande och 

delaktighet kan ses hos närstående. Sjuksköterskor erfar att information ges ofta men att det 

är svårt för patienter och närstående att ta in informationen av olika skäl. Eftersom hjärtsvikt 

sällan går att bota, är forskningen kring hjärtsvikt därför fokuserad på att ge dessa patienter 

ett bättre och längre liv. Sjuksköterskor ska på ett professionellt sätt möta patienter och fånga 

deras förtroende och tillit, för att på så sätt kunna öka trygghetskänslan och delaktighet hos 

patienter. Detta är möjligt genom att skapa en sann och ömsesidig relation som bygger på det 

caritativa vårdandet och ger patienter utrymme för att kunna uttrycka sina tankar och 

känslor och ser till att patienters värdighet bevaras. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskor 

har kunskap och förståelse om patienters erfarenheter av vårdandet, för att kunna bemöta de 

på bästa möjliga sätt. Genom att skapa översikt över patienternas erfarenheter kan vi i vårt 

kommande yrke som allmänsjuksköterskor få en inblick i vad som betonas viktigt i vårdandet 

och därmed främja hälsa hos patienter med hjärtsvikt.  
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3. SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över patienters erfarenheter av att vårdas vid hjärtsvikt. 

4. METOD 

Metoden som ska användas i examensarbetet är en litteraturöversikt och kommer att utgå 

från ett induktivt förhållningssätt. Att utgå från ett induktivt förhållningssätt innebär att det 

inte finns några teorier eller hypoteser i grunden (Priebe & Landström, 2017). 

Generaliseringar skapas utifrån empiriskt data och därmed läggs fokus på patienternas 

erfarenheter av att vårdas. En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) innebär att undersöka 

befintligt kunskapsläge inom sjuksköterskors kompetens eller verksamhetsområde gällande 

ett omvårdnadsproblem. Detta ger möjlighet att ta reda på vad som tidigare finns forskat 

inom ämnesområdet. Metoden ansågs vara lämplig för att skapa översikt över patienters 

erfarenheter av vårdandet, eftersom det ger utrymme för att sammanställa en övergripande 

översikt av kunskapsläget som finns inom ämnet, samt att den ger möjlighet till att kunna ta 

del av forskningsresultat både från kvalitativa och kvantitativa artiklar. Metoden bidrar till 

ett bredare och djupare perspektiv genom att kunna ta del av patienternas erfarenheter både 

som enskild individ och i grupp. Urval och datainsamling beskrivs i två steg och 

databearbetning och analys i tre steg enligt Fribergs (2017) metod. 

4.1. Urval och datainsamling 

Examensarbetet startade med att skapa ett helikopterperspektiv och översikt över det valda 

området. Detta hjälpte till att skapa överblick över vilka typer av forskning som finns inom 

området. För att få fram relevant data och skapa struktur i en litteraturöversikt behövdes det 

öppenhet, kreativitet och kritiskt tänkande (Friberg, 2017). Datainsamling genomfördes 

genom att samla in datamaterial via sökmotorn i Mälardalens högskolans bibliotek. 

Relevanta databaser användes för att hitta vetenskapliga artiklar. Databaser som användes 

vid sökning var CINAHL Plus, PubMed, PsykINFO och SveMed+, se bilaga A. Genomförande 

av första steget gjordes genom att läsa artiklarnas titelnamn och abstrakt. I läsningen av 

abstrakten var det viktigt med kritiskt förhållningssätt för att kunna välja rätt material. 

Nästa steg i datainsamlingen enligt Friberg (2017) var att skapa inklusions- och 

exklusionskriterier för att avgränsa sökningen och få fram relevanta artiklar. Målet för 

inklusionskriterier var att säkerställa hög kvalité på artiklarna. Kriterierna var att hitta 

artiklar som var publicerade mellan 2009 och 2019, ha genomgått peer review och vara 

skrivna på engelska. Syftet var från början att inkludera endast nordisk forskning i analysen. 

Sökningen gav sex träffar på nordiska artiklar till analysen och kravet var minst 10 artiklar, 

därmed valdes att även inkludera sex forsknings studier från länder utanför norden. 
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Ulrichsweb användes för att kontrollera att även artiklarna från PubMed var Peer reviewed. 

Artiklar som var en litteraturöversikt och artiklar som inkluderade yngre vuxna och barn 

exkluderades. För att kunna finna vårdvetenskapliga artiklar som var relevanta och svarade 

på syftet i examensarbetet, samt för att avgränsa sökningen ytterligare var det viktigt med 

lämpliga sökord som strukturerade sökningen. Svensk MeSH användes för att finna fler 

vårdvetenskapliga sökord på engelska som var relevanta för studien. Ord som söktes på 

Svensk MeSH var vård och erfarenheter. Svensk MeSH erbjöd bland annat förslag på 

sökordet ”quality of health care” som gav träff på en relevant artikel. Huvudsökordet var 

Heart failure vid alla sökningar som gjordes. För att precisera sökningen kombinerades 

huvudsökordet med följande sökord: Experience of support, patients, care experience, 

suffering, care, nursing, nurse-patient relations, nurse-patient relationship, health care 

interview, patient interview, living with heart failure, patient experince, patient perpective, 

support, patient education, communication, quality of health care, person-centred care. Ett 

annat sätt som ökar möjligheten för att få fram relevanta artiklar är att använda sig av 

boolesk söklogik. Boolesk söklogik enligt Friberg (2017) innebär att med hjälp av 

operatörerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” sammanställa olika synonymer och ord samt att kunna 

basstämma ordens anknytning. Sökoperatören “AND” användes för att sammanställa 

samtliga sökord vilket resulterade i relevanta träffar på artiklar. På SveMed+ användes 

sökorden hjärtsvikt och upplevelser då dessa sökord ansågs kunna ge träffar på artiklar som 

kunde svara på examensarbetets syfte och en svenskskriven artikel kunde därmed hittas till 

analysen.  

Efter genomgång av de titlar som sökresultatet gav, inkluderades eller exkluderades 

artiklarna. Därefter lästes artiklarnas abstract och i de fall som ansågs att artikeln kunde vara 

passande öppnades den i fulltext och resultatet lästes för att avgöra om den var lämpligt för 

examensarbetets syfte och relevant för allmänsjuksköterskor. I sökmatrisen redovisas 

datainsamling och urval med sökord, antal träffar, antal lästa abstrakter och artiklar samt 

valda artiklar, se bilaga A. Urvalet gav 12 artiklar: åtta kvalitativa och fyra kvantitativa som 

sedan gick vidare till kvalitetsgranskning. Urval och datainsamling avslutades enligt Friberg 

(2017) med att kvalitetsgranska artiklarna för att bestämma kvalitetsnivån enligt kriterierna 

hög, medel och låg. Med inspiration utifrån Friberg (2017) valdes nio frågor och 

omformulerades till frågor som kunde besvaras med “ja” eller “nej”. 

Kvalitetsgranskningsfrågorna och svar kan läsas i bilaga B. I valet av granskningsfrågorna 

övervägdes vilka frågor som var relevanta för analysen. Frågorna utformades för att passa till 

kvantitativa respektive kvalitativa artiklar. Åtta eller nio “ja” svar uppfyllde kraven för hög 

kvalité, sex till sju uppfyllde kraven för medel och lägre än sex “ja” svar uppfyllde kraven för 

låg kvalité. Samtliga tolv valda artiklarna höll hög kvalité och därmed gick vidare till 

analysen.   

4.2. Databearbetning och analys 

Friberg (2017) beskriver analysmetoden för en litteraturöversikt i tre steg. I första steget 

skapas förståelse för artiklarnas innehåll och sammanhang genom upprepande läsningar av 

de valda studierna. Analysmetoden startade med att de tolv valda artiklarna lästes grundligt 
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flertal gånger med öppenhet och noggrannhet av båda författarna för att få en helhet och 

förståelse i texterna. Artiklarna skrevs ut därefter i pappersformat för att underlätta läsning 

samt numrerades sedan för lättare hantering och sortering av dem. I steg två skriver Friberg 

(2017) att studierna ska dokumenteras i en översiktstabell. Detta gjordes genom att 

artiklarna sammanställdes med publikationsinformation, titel, syfte, metod, resultat, antal 

deltagare och dokumenterades i en artikelmatris, se bilaga C. Artikelmatrisen gav en 

övergripande bild av artiklarnas innehåll. 

Tredje analysstegen enligt Friberg (2017) innebär att göra en sammanställning utifrån 

likheter och skillnader för att skapa nytt resultat. Denna steg börjades med att artiklarna 

lästes igen med fokus på syfte, metod och resultat. Därefter översattes syften och metod från 

artiklarna till svenska och skrevs i varsin tabell för att underlättade analyseringsarbetet med 

att identifiera likheter och skillnader i artiklarnas syfte och därefter likheter och skillnader i 

metod. Resultatet sammanställdes även i varsin tabell av författarna där text som svarade 

syftet i artiklarna togs ut. Därefter jämfördes och diskuterades texterna av författarna för att 

se om de uppfattades lika av båda, detta för att minska på feltolkningar och öka 

tillförlitligheten i examensarbetet. Författarnas texter sammanställdes därefter i en ny 

gemensam tabell i OneDrive där likheter i resultat skapade fyra kategorier från de kvalitativa 

artiklarna. De kvantitativa artiklarna användes sedan för att styrka resultatet med population 

av det som framkom i kategorier. Författarna arbetade gemensamt under hela 

analysprocessen och med god dialog för att undvika feltolkningar. Enligt Friberg (2017) ska 

likheter och skillnader av kvalitativa och kvantitativa artiklar sammanställas var för sig då 

presentationen av resultaten skiljer sig och direkt jämförelse är inte möjligt. Därför 

sammanställdes likheter och skillnader i de olika ansatserna var för sig, då fokus lades på ord 

i kvalitativa studier och siffror i kvantitativa. Därmed kunde resultat i de kvantitativa 

artiklarna förstärka resultaten i de kvalitativa med siffror. Analysarbetet slutade med att 

beskriva ett nytt kunskapsläge av den färdiga analysen under stycket resultat. Resultatet av 

de fyra kategorierna svarar på syftet i detta examensarbete. 

4.3. Etiska överväganden 

Syftet med forskningsetik är att värna alla livsformer och människors lika värde, integritet 

och självbestämmande (Kjellström, 2017). Under granskningen framkom att samtliga artiklar 

hade fått godkännande ifrån en etisk kommitté eller att etiska överväganden hade beskrivits i 

artiklarna. Att framföra ett hederligt och ärligt arbete på det redovisade materialet säkrar 

arbetets tillförlitlighet. Detta genomfördes genom att följa Vetenskapsrådets (2017) etiska 

riktlinjer som innebär att inte förvränga, plagiera och vilseleda vetenskapligt material eller på 

något annat sätt fuska så det skapar oredlighet. Oredlighet är en benämning på 

forskningsfusk. Vid översättning av de engelska texterna i artiklarna har noggrannhet 

vidtagits för att minska risken för feltolkningar i ursprungsmaterialet. Referering enligt APA-

lathunden från Göteborgs universitet har använts i examensarbetet, som är en snabbguide 

för studenter och forskare vid fakulteten (Göteborgs universitet, 2018). Lathunden bygger på 

American Psychological Association (2019). APA-lathunden har tillämpats av författarna för 

att tydligt återge källor och förhindra risken för plagiat. 
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5. RESULTAT 

Resultaten presenteras genom att beskriva likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod 

och resultat. Likheter och skillnader i syfte och metod presenteras med kvalitativa och 

kvantitativa artiklar för sig. Efter likheter och skillnader i metod följer en presentation om 

patientgruppens ålder, population och NYHA-klasser i analysen. Artiklarnas resultat 

presenteras i fyra kategorier: kommunikation, information, bemötande och tillgänglighet. 

Kvalitativa artiklarnas likheter och skillnader i resultat styrks med de kvantitativa artiklarnas 

resultat.  

5.1. Likheter och skillnader i syfte 

Syftet för de åtta kvalitativa artiklarna var att undersöka erfarenheter hos patienter med 

hjärtsvikt (Bagheri, Yaghmaei, Ashktorab, & Zayeri, 2012: Kaasalainen et al.,2013; Nordfonn, 

Morken, Bru, & Husebø, 2019; Ryan & Farrell, 2009; Söderberg, Karlsson & Löfvenmark, 

2015; Sundin, Bruce, & Barremo, 2010; Waterworth & Jorgensen, 2010; Östman, Ung, & 

Falk, 2015).  Av de artiklarna var det fem artiklar som hade fokuserat på patienternas 

erfarenheter av vårdande (Bagheri et al., 2012; Kaasalainen et al.,2013; Nordfonn et al., 2019; 

Ryan & Farrelly, 2009; Söderberg et al., 2015). Bagheri et al. (2012) har undersökt 

patienternas erfarenheter av faktorer som kunde ge känsla av värdighet i vårdandet. En 

artikel hade syfte att undersöka erfarenheter hos patienter som var i behov av långtidsvård 

och även undersöka erfarenheter hos deras familjemedlemmar (Kaasalainen et al., 2013). I 

artikeln av Ryan & Farrelly (2009) undersöktes patienternas erfarenheter av att leva och 

vårdas med svår hjärtsvikt. Nordfonn et al. (2019) fokuserade på svårigheterna gällande 

patienternas vård och behandling, medan Söderberg et al. (2015) undersökte vad som 

upplevdes som trygghet och otrygghet hos patienter med hjärtsvikt som vårdades i hemmet. 

Syftet i Waterworth & Jorgensen (2010) var att undersöka erfarenheter hos äldre patienter 

som levede med hjärtsvikt samt deras övergång från oberoende till beroende och för vissa 

dödsfall. I en artikel låg fokus på fenomenet stöd och hur den upplevdes av äldre kvinnor 

med hjärtsvikt (Sundin et al., 2010). Syftet i studien av Östman et al. (2015) var att beskriva 

hur interaktionen i hälsovårdsmöten bidrog till kontinuitet eller diskontinuitet i det dagliga 

livet för personer med kronisk hjärtsvikt. 

De samtliga fyra kvantitativa artiklarna hade som syfte att utvärdera erfarenheter hos 

patienter med hjärtsvikt (Howie-Esquivel & Dracup, 2012; van der Wal et al., 2018; Wang, 

Huang & Chiou, 2016; Ängerud, Boman, Ekman, & Brännström, 2017). Två av artiklarna 

hade fokus på kommunikation i sina syften (van der Wal et al., 2018; Howie-Esquivel & 

Dracup, 2012). van der Wal et al. (2018) undersökte vilka variabler som påverkade 

diskussioner om prognos mellan patienter och sjuksköterskor samt i vilken utsträckning 

diskuterades prognosen. Howie-Esquivel & Dracup (2012) hade som syfte att identifiera 

patienternas önskemål kring kommunikationen gällande sjukdomshantering, prognos och 

återupplivning samt att identifiera kommunikationsförhållandet med kliniska variabler och 

livskvalitet. En annan kvantitativ artikel undersökte vilka effekter ett stödjande pedagogiskt 

omvårdnadsprogram hade på patienternas trötthet och livskvalitet (Wang et al., 2016), 
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medan Ängerud et al. (2017) undersökte rapporter om vårdkvaliteten i en poliklinisk miljö av 

patienter med hjärtsvikt. 

5.2. Likheter och skillnader i metod 

I fem av de åtta kvalitativa artiklar var metoden intervjuer med semistrukturerade frågor 

(Bagheri et al., 2012; Nordfonn et al., 2019; Kaasalainen et al., 2013; Söderberg et al., 2015; 

Waterworth & Jorgensen, 2010). Deltagarna i studien av Söderberg et al. (2015) vårdades i 

hemmet av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt hemtjänst. Deltagarna i studien av 

Bagheri et al. (2012), Kaasalainen et al. (2013) och Waterworth & Jorgensen (2010) vårdades 

på en vårdenhet och i studien av Nordfonn et al. (2019) var deltagarna en kombination av 

vårdtagare i hemmet eller på en vårdenhet. Vårdenhet innefattade vård på sjukhus eller på 

ett vårdhem. Två av de kvalitativa artiklarna hade intervjuer med öppna frågor och i båda 

studier befann sig deltagarna på en vårdenhet (Ryan & Farrelly, 2009; Sundin et al., 2010). 

Två av de kvalitativa var longitudinella studier. En longitudinell studie med 

semistrukturerade frågor där deltagarna fick vård på en vårdenhet (Waterworth & Jorgensen, 

2010) samt en longitudinellstudie med öppna frågor ställda både individuellt och i en 

fokusgrupp (Östman et al., 2015).  

Artikeln av Sundin et al. (2010) var av fenomenologisk hermeneutisk ansats. Fenomenologin 

i artikeln var att beskriva patienternas levda erfarenheter av fenomenet stöd vid hjärtsvikt 

och hermeneutiken inriktades på att tolka och konstruera förståelse av erfarenheterna. Ryan 

& Farrelly (2009) hade en fenomenologisk design på sin studie. Östman et al. (2015) valde 

metoden Grounded theory (GT). I GT finns ett forskningsområde men ingen bestämd 

forskningsfråga eller teori eftersom tanken med GT är att undersöka det väsentliga eller 

problemet för patienterna och därefter växer teorin fram ur forskningsprocessen (Sandgren, 

2017). Artiklarna av Kaasalainen et al. (2013) och Waterworth & Jorgensen (2010) hade en 

förklarande och beskrivande design. Södeberg et al. (2015) och Nordfonn et al. (2019) valde 

en beskrivande design. Artikeln av Bagheri et al. (2012) använde en summerande metod för 

att analysera textdata i sin studie.  

Fyra artiklar var utav kvantitativ design. Tre av dessa innehöll enkätundersökningar och en 

artikel innehöll frågeformulär samt strukturerade intervjufrågor för patienter vid utskrivning 

från en vårdenhet. Artikeln med intervjufrågor var därmed en prospektiv tvärsnittstudie 

(Howie-Esquivel & Dracup, 2012). En artikel med enkätundersökningar var en longitudinell 

studie med deltagare från en vårdenhet samt från öppenvården (Wang et al., 2016) och den 

andra artikeln med enkätundersökningar var en prospektiv med GT metod med deltagare 

från öppenvården (Ängerud et al., 2017). Den tredje artikeln med enkätundersökningar var 

en tvärsnittsstudie med deltagare som haft kontakt med vården i olika sammanhang (van der 

Wal et al., 2018).    

Olika mätinstrument och frågeformulär användes i samtliga fyra kvantitativa artiklar. I 

artikeln av Howie-Esquivel & Dracup (2012) användes KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire) frågeformulär med mätinstrumentet QOL (Quality of life) för att uppskatta 

livskvalitén relaterat till frågor om kommunikation. Efter avslutad KCCQ genomgick 
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patienter en semistrukturerad intervju. Data analyserades och summerades sedan med SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Ängerud et al. (2017) använde mätinstrumentet 

QPP (Quality from patients’ perspective) i studien. QPP bygger på en teoretisk modell av 

patienternas uppfattningar av vårdkvalitet. Modellen beskrev fyra dimensioner av 

vårdkvaliten: vårdgivarnas medicinsk-tekniska kompetens, vårdgivarnas personcentrerade 

tillvägagångssätt, vårdmiljöns sociokulturella atmosfär och fysisk-tekniska förhållanden. 

Data summerades och analyserades med SPSS. I studien av Wang et al. (2016) användes 

frågeformuläret MLHFQ (Minnesota living with heart failure questionnaire). Socialt stöd 

mättes med hjälp av multidimensional scale of perceived social support (MSPSS). Den 

kinesiska versionen av MSPSS som användes bestod av tre dimensioner: familj, vänner och 

vårdpersonal. Studien av van der Wal et al. (2018) användes SPSS för all analys. 

Medelåldern sammanlagt för patienterna i nio artiklar var 72,8 år (van der Wal et al., 2018; 

Kaasalainen et al., 2013; Nordfonn et al., 2019; Ryan & Farrelly, 2009; Söderberg et al., 2015; 

Östman et al., 2015; Howie-Esquivel & Dracup, 2012; Wang et al., 2016; Ängerud et al., 

2017). I en artikel redovisades samtliga deltagare som över 65 år (Waterworth & Jorgensen, 

2010). I en annan artikel var deltagarna mellan 67 - 88 år (Sundin et al., 2010) samt i en 

annan artikel beskrevs deltagarna med att sex deltagare var under 50 år, åtta deltagare var 

mellan 50 - 59 år och åtta deltagare var över 60 år (Bagheri et al., 2012). Totalt deltog 119 

patienter i de kvalitativa studierna och 1826 patienter i de kvantitativa studierna. 

Två artiklar saknade svårighetsgraden på hjärtsvikt redovisat hos deltagarna (Kaasalainen et 

al., 2013; Östman et al., 2015). Tre artiklar inkluderade alla fyra NYHA-klasser i sina studier 

(Howie-Esquivel & Dracup, 2012; van der Wal et al., 2018; Wang et al., 2016). Två artiklar 

inkluderade deltagare med hjärtsvikt i NYHA-klass II-IV (Bagheri et al., 2012; Waterworth & 

Jorgensen, 2010). Tre artiklar inkludera deltagare med svår hjärtsvikt i NYHA-klass III-IV 

(Ryan & Farelly, 2009; Sundin et al., 2010; Söderberg et al., 2015). Artikeln av Ängerud et al. 

(2017) redovisades deltagarna med att 95,8% av deltagarna hade diagnos i NYHA-klass III-IV 

och 4,2% av deltagarna hade okänd NYHA-klass, samt i artikeln av Nordfonn et al. (2019) 

hade deltagarna hjärtsvikt i NYHA-klass II-III. 

5.3. Likheter och skillnader i resultat 

Här nedan beskrivs de fyra olika kategorier som framkom av analysen om erfarenheter hos 

patienter som vårdas vid hjärtsvikt.  

5.3.1. Kommunikation   

Resultatet visade att kommunikation ansågs ha en viktig roll i vårdandet (Bagheri et al., 

2012; Kaasalainen et al., 2013; Söderberg et al., 2015; Östman et al., 2015). Patienterna 

beskrev god kommunikation som en väsentlig ingrediens i vårdandet som gav en känsla av 

lycka och värdighet (Bagheri et al., 2012). En del patienter upplevde att kommunikation med 

sjuksköterskor fungerade bra eftersom det fanns utrymme att komma med frågor och 

funderingar och sjuksköterskorna visste exakt vad patienternas problem var (Östman et al., 
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2015). Patienterna uppskattade även att vårdpersonalen hade tid att sitta ner vid samtal 

(Söderberg et al., 2015). En del patienter hade dåliga erfarenheter kring kommunikation. 

Patienterna berättade att då flera vårdgivare var inblandade i kommunikation och vårdandet 

ledde detta ofta till förvirring och ökade risken för brister i vårdandet av patienter 

(Kaasalainen et al., 2013; Söderberg et al., 2015). Patienterna beskrev även att det fanns 

begränsad förståelse för hjärtsviktdiagnosen och symtomhantering hos vissa vårdgivare 

därför valde patienterna istället att kommunicera genom sjuksköterskor som de kände sig 

trygga med för att begära eller ändra sin vård och sedan kommunicerade sjuksköterskorna 

med vårdgivarna (Kaasalainen et al., 2013). Patienterna beskrev språket i kommunikationen 

som problematiskt eftersom personalen använde sig av ett språk som var präglat av svåra 

medicinska terminologier. Patienterna kände sig tvungna att lära sig språket för att dels 

kunna meddela sina behov och besvär samt dels för att fånga vårdpersonalens intresse och 

engagemang (Östman et al., 2015).  

5.3.2. Information 

Att få stöd i form av information betraktades som betydelsefull för många patienter (Bagheri 

et al., 2012; Kaasalainen et al., 2013; Nordfonn at al., 2019; Östman et al., 2015). Patienterna 

fick känslan av tillfredställelse och värdighet när sjuksköterskorna gav sig tid och 

informerade om sjukdomen och behandlingen. Detta skapade lugn och ökade välbefinnandet 

hos patienterna (Bagheri et al., 2012). Erfarenheterna hos en del deltagare var ökad 

självförtroende och självkänsla genom att få information, eftersom patienterna kände sig 

delaktiga i sitt vårdande och fick bättre förståelse och möjlighet för att kunna hantera 

sjukdomen och vardagen (Östman en al., 2015). I studien av Wang et al., (2016) hade en 

grupp patienter fått extra stöd i form av information och utbildning om sjukdomen hjärtsvikt 

i tolv veckor så kallad pedagogiskt stöd. Patienter som hade fått pedagogisk stödjande 

omvårdnad beskrev effekterna i form av minskad trötthet (p>0,001) samt förbättrad 

livskvalitet (p> 0,001) jämfört med patienterna som inte fick pedagogiskt stöd. Många 

patienter saknade information om sjukdomen (Kaasalainen et al., 2013; Nordfonn at al., 

2019). Patienterna begärde mer kunskap om diet, motion och sjukdomen i allmänhet och 

påpekade att bristen på information och utbildning minskade förmågan till självomsorg och 

ledde till förvirring. Med tanke på sjukdomens svårighetsgrad önskade patienterna att få stöd 

i form av information och utbildning (Nordfonn at al., 2019). Deltagarna i en annan 

forskning önskade mera information för att få kunskap om strategier som kunde bidra till 

bättre sjukdom och symtomhantering (Kaasalainen et al., 2013). I studien av van der Wal et 

al., (2018) framkom att flera patienter hade fått information kring prognosen av 

sjuksköterskor i Nederländerna än patienterna i Sverige. I Nederländerna hade 47 % 

(p>0,01) och i Sverige hade 34 % (p>0,01) av patienterna fått information om prognosen. I 

Howie-Esquivel & Dracup (2012) uppgav 62 % (p>0,03) av patienterna att de önskade mer 

information om hjärtsvikt, 44 % (p>1,0) ville ha mer information kring deras prognos och 51 

% (p>0,23) hade inte fått diskuterat beslut om återupplivning under vistelse på sjukhus. 

Samtliga patienter i studien Howie-Esquivel & Dracup (2012) utom en som var medicinskt 

utbildad, saknade förståelse för sjukdomen hjärtsvikt, särskilt i relation till deras symtom. 

Vidare rapporterade patienterna att de inte var informerade om att deras hjärtsvikt kunde 

vara en bidragande orsak till deras ångest. När man frågade om rekommendationer för att 
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förbättra kommunikationen begärde patienter mer lättbegriplig information och gärna 

tillsammans med sina närstående. Flera patienter föreslog även att diskussion kring 

symtomhanteringen bör diskuteras i tidigt stadie av hjärtsvikt och inte då de redan fått 

symtom av sjukdomen.  

5.3.3. Bemötande  

Den största återkommande önskan hos flera patienter med hjärtsvikt gällande bemötande 

var att vårdpersonal i olika professioner skulle, möta patienter som unik individ med olika 

behov och livserfarenheter (Bagheri et al., 2012; Nordfonn et al., 2019; Sundin et al., 2010; 

Söderberg et al., 2015; van der Wal et al., 2018; Östman et al., 2015). Flera patienter uppgav 

att sjukvårdspersonalen fokuserade främst på diagnos och fysiska problem medan problem 

som uppstod i vardagen som en följd av sjukdomen var mindre intressant. Allt som inte 

kunde förklaras medicinskt eller lösas med medicinering uppnås genom bristande förståelse 

eller okunnighet, vilket uppfattades som att patienter simulerade eller överdrev problemet 

(Östman et al., 2015). Det fanns patienter som blev bemötta på ett ovärdigt sätt, där 

vårdpersonal visade med både ord och kroppsspråk att de var besvärliga patienter och tog 

mycket av deras tid (Ryan & Farrely, 2009; Sundin et al., 2010; Östman et al., 2015). Det 

fanns även tillfällen då patienter fick bra bemötande men upplevde sig själva ändå besvärliga 

med deras många olika besvär (Kaasalainen et al., 2013; Nordfonn et al., 2019; Waterworth & 

Jorgensen, 2010). I studien av Ängerud et al. (2017) visar endast 59,6% av deltagarna att 

deras ”vård bestämdes av egna önskemål och behov snarare än personalens förfaranden”. 

Däremot visade samma studie högre siffror på ”respekt från personal” med 62,1% av 

deltagare samt ”visad engagemang från personal” med 68,2% av deltagare (p<0,05).  

Att ha goda vårdrelationer till vårdpersonalen var något som flera patienter betonade som 

viktigt för dem (Kaasalainen et al., 2013; Ryan & Farrelly, 2009; Sundin et al., 2010; 

Söderberg et al., 2015; Waterworth & Jorgensen, 2010; Östman et al., 2015). Patienter 

berättade att det var viktigt att vårdpersonalen hade tid att lyssna på deras oro och förstod 

och bekräftade dem i sin sjukdom samt att de visade intresse för deras sjukdomshistoria 

(Kaasalainen et al., 2013; Ryan & Farrelly, 2009; Sundin et al., 2010; Söderberg et al., 2015; 

Östman et al., 2015). En förtroendefull relation till sjukvårdspersonalen ökade möjligheten 

att hantera konsekvenserna av hjärtsvikt i sin vardag. (Östman et al., 2015). De patienter som 

hade utvecklat goda vårdrelationer med sjukvårdspersonalen hade förväntningar att detta 

fortsatte när deras tillstånd försämrades (Waterworth & Jorgensen, 2010). I studien av Wang 

et al. (2016) påvisades att där personalen hade ett stödjande pedagogisk förhållningssätt gav 

detta resultatet en märkbar signifikant minskning av trötthet och förbättrad livskvalitén hos 

patienter med hjärtsvikt (p<0,001).  

5.3.4. Tillgänglighet 

Betydelsen av vetskap om att vården var nåbar och tillgänglig dygnet runt gav trygghet 

(Nordfonn et al., 2019; Söderberg et al., 2015). Denna trygghet gjorde att de inte behövde 

söka vård lika ofta som tidigare enligt deltagarna (Söderberg et al., 2015). Erfarenheter av att 

inte få träffa samma vårdgivare eller inte veta vem som skulle kontaktas gällande deras vård 
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berättades av flera patienter (Nordfonn et al., 2019; Östman et al., 2015). Det beskrivs en 

känsla av lättnad av att möta samma vårdpersonal som kände till deras situation och 

vårdhistoria och inte behövde berätta åter allt från början (Nordfonn et al., 2019; Sundin et 

al., 2010; Söderberg et al., 2015; Östman et al., 2015). Den vårdformen som uppgavs ge 

mycket trygghet och tillgänglighet till vård och samtal var de som fick vård i hemmet av 

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i kombination med hemtjänst av (Söderberg et 

al.,2015). ASIH är ett multiprofessionellt team som erbjuder sjukhusvård i hemmet. Patienter 

kände sig trygga och säkra under sjukhusvistelsen eftersom det fanns tillgång till vård och 

stöd. Däremot övergången från sjukhus till hemmet beskrevs som känslomässigt utmanande 

som skapade oro, osäkerhet, rädsla och obehag, då patienterna var tvungna att hantera allt 

kring sjukdomen själva (Nordfonn et al., 2019). 

Tillgänglighet speglar sig även i hur närvarande personalen var i sitt vårdande (Bagheri et al., 

2012; Sundin et al., 2010; Östman et al., 2015). Patienterna kände sig trygga när 

sjuksköterskor visade intresse och uppmärksamhet i vårdandet (Östman et al., 2015). Brist 

på personal, stort antal patienter och att bli vårdad av sjuksköterskor som var trötta och 

utmattade kändes som hot mot värdigheten hos patienter då sjuksköterskor inte upplevdes 

som närvarande i vårdandet och detta gav brister i att få adekvat vård (Bagheri et al., 2012). 

Patienterna önskade regelbundna uppföljning och kontroller av sina vårdgivare och när detta 

inte fungerade blev patienterna besvikna och förlorade förtroende för sjukvården eftersom 

vården inte hade varit tillgängligt. Bristen på tro på vårdgivare ledde till osäkerhet, brist på 

stöd och lidande (Sundin et al., 2010). 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka och presentera en översikt över 

patienters erfarenheter av att vårdas vid hjärtsvikt. I diskussionsdelen förs reflektioner från 

analysen av artiklarnas syfte, metod och resultat samt förslag till vidare forskning. Därefter 

följs allmän metoddiskussion där svagheter och styrkor lyfts fram. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om etik i examensarbetet.    

6.1. Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen kommer resultatet att relateras mot lagar och riktlinjer, tidigare 

forskning samt vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv.  

6.1.1. Diskussion om likheter och skillnader i syfte och metod 

Samtliga artiklarna hade patientperspektiv i syftet men en av dessa artiklarna hade även 

deras närståendes perspektiv och en artikel hade även med sjuksköterskornas perspektiv på 
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vårdandet. I dessa två sistnämnda artiklarna kunde perspektivet tydligt skiljas i resultat. 

Därmed ansågs artiklarnas syften besvara syftet i examensarbetet. Artiklarnas syften hade 

olika riktade områden i gällande vård vid hjärtsvikt. Fem av artiklarnas syften var riktade 

mot allmän erfarenhet vid vårdandet vid hjärtsvikt. Fyra artiklar hade syften där de 

relaterade ett fenomen till hjärtsvikt. Dessa fenomen var: Trygghet och otrygghet, stöd, 

belastning och värdighet. Tre artiklar hade syften där vård vid hjärtsvikt var relaterat till 

kommunikation och även kunskap. Att tre artiklar hade fokus på kommunikation och även 

kunskap kan då detta ha påverkat examensarbetet genom att kommunikation blev ett stort 

centralt område i resultatet.  

I examensarbetet användes både kvalitativa som kvantitativa artiklar. De åtta kvalitativa 

artiklarna gav resultatet en mer djupare förståelse medan de fyra kvantitativa gav ett 

statistiskt resultat på erfarenheter, men de kvantitativa gav även resultat som kunde jämföras 

med olika variabler. Dessa variabler var olika vårdsituationer som jämfördes med hjälp av en 

självskattningsskala för livskvalité. Tre kvantitativa studier innehöll metod med 

enkätundersökningar och en var med strukturerade intervjufrågor. I de kvalitativa artiklarna 

innehöll intervjuer av både öppna frågor och semistrukturerade frågor. Enligt Danielson 

(2017) innebär att svar som tidigare inte varit känt kan lättare fångas i de öppna intervjuer 

medan i de semistrukturerade intervjuer formuleras frågorna i en viss struktur till temat som 

söks svar på, men samtidigt ges intervjupersoner frihet att forma sina svar. En fokusgrupp på 

5 patienter intervjuades medan de övriga intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte i 

enskilda intervjuer. Eftersom artiklarna var genomförda i olika tidsintervaller och under 

olika vårdkontakter som vård i hemmet, sjukhusmiljö, öppenvården samt att studierna var av 

tvärsnitt, prospektiv och longitudinell gav detta då resultaten ett allmänt kunskapsläge om 

erfarenheter av vården under hela vårdprocessen. Enligt Persson & Sundin (2017) ger 

upprepade intervjutillfällen ofta en djupare relation som kan ge rikare berättelser. Patienter 

med alla fyra NYHA-klasser fanns inkluderade examensarbetet. Det innebär att de som 

deltog är patienter med olika grad av vårdbehov. 

6.1.2. Diskussion om likheter och skillnader i resultat 

Resultat visade att kommunikation har stort betydelse i vårdandet. Erfarenheterna kring 

kommunikation som framkom i resultatet var både positiva och negativa. Fungerande 

kommunikation ledde till ökat välbefinnande och bevarad värdighet. Kommunikation är en 

del av den själavård som enligt Eriksson (2000b) tillsammans med vårdande vård och 

medicinsk vård sammanbinder helhet till hälsa i vårdandet. Detta bekräftas även i tidigare 

forskning av Näsström et al. (2017) då närstående kände sig nöjda då vårdpersonalen gav 

möjlighet till kommunikation. Det framkom också i resultatet att patienterna upplevde 

brister i kommunikation på grund av vårdgivarnas begränsade kunskaper och förståelse 

kring sjukdomen hjärtsvikt. En annan brist som visade sig i resultatet var att patienterna 

kände sig tvungna att anpassa sitt språk efter vårdpersonalens professionella språk för att 

meddela sina problem och budskap. Sjuksköterskor i tidigare forskning tycker att det är 

nödvändigt med fungerande kommunikation som är en grundläggande del i att göra 

patienter delaktigt i sitt vårdande (Yu et al., 2016). Detta kan kopplas till svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) Där sjuksköterskors kompetens betonas viktig gällande 
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kommunikationen med patienter och närstående eftersom detta påverkar överförandet av 

information och möjligheten till sjukdomshantering och delaktighet. Svårigheterna kring 

information givningen beskrevs av sjuksköterskor i tidigare forskningen av Yu et al. (2016) 

att hög arbetsbelastning påverkar sjuksköterskors möjligheter att ge adekvat information och 

utbildning. Saknad kunskap kring sjukdomen hos en del sjuksköterskor kan nämnas också 

som hinder. Därför tycker sjuksköterskor i forskningen av Strachan et al. (2014) att det är 

viktigt att sjuksköterskor har tillräckligt med kunskap kring hjärtsvikt för att kunna vårda 

denna patientgrupp.  

Resultat visade även att flera patienter uppskattade informationen de fick och beskrev det 

som stödjande. Information kring sjukdomen och behandlingar gav patienterna trygghet, 

ökat självförtroende, bevarad värdighet, välmående och delaktighet. Eriksson (2000b) 

skriver att vårdandets kärna är ett tillstånd av välbefinnande, tillit, hopp, kärlek och 

tillfredställelse som kan uppnås genom att ansa, leka och lära. Det framkom även i resultatet 

att många patienter inte fick tillräckligt information och önskade få stöd genom att få mer 

information och utbildning kring sjukdom, behandling, prognos och symtomhantering med 

syfte om att stärka självomsorgen. Detta visade sig tydligt i resultatet att patienter som hade 

fått extra stöd och information hade fått ökad välbefinnande och minskat symtom. Det 

framgår i tidigare forskning att närstående upplever att personalen på grund av tidsbrist inte 

har tid att informera och detta skapar oro och rädsla kring vårdandet av patienter. 

Närstående uppskattar information som förmedlas av sjuksköterskor eftersom en del 

vårdpersonal använder sig av medicinska terminologier som är svåra att förstå (Lauvli 

Andersson et al., 2016). Svensk sjuksköterskeföreningen (2017b) skriver att sjuksköterskor 

ska kunna informera och utbilda både patienter och närstående i syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa samt att stärka patienters delaktighet och sjukdomshantering. Eriksson 

(1991) beskriver vårdaren som vägvisare som kan genom sina erfarenheter och kunskaper 

vägleda och stödja patienter. Vägledning och stödjande insatser ska kunna öppna upp för 

olika möjligheter och individuellt anpassat mål för patienter. Patientlagen (SFS 2014:821) 

kräver att patienter bör vara delaktig i vårdandet genom att få information om sitt 

hälsotillstånd och all vård som berör patienter. 

Det framkom i resultatet att flera patienter önskade att en närstående var närvarande vid 

informationsgivningen angående hanteringen av hjärtsvikt. Även tidigare forskning från 

närståendeperspektiv visar att det saknas ofta information för de närstående kring sjukdom 

och sjukdomshantering samt information kring sjukdomsprognosen (Fitzimons et al., 2019). 

Sjuksköterskor i tidigare forskning bekräftar behovet och vikten av utbildning och 

information för både patienter och närstående (Frank et al., 2018; Lloyd- William et al., 

2005; Saunders, 2014). Tidigare forskning belyser även att sjuksköterskor inser behovet av 

skriftlig och upprepad information eftersom informationen som ges till patienter glöms bort 

eller missförstås (Lloyd- William et al., 2005). Därmed visar detta ett samband till en 

tryggare och mer adekvat informationsgivning då närstående inkluderas. Detta genom att 

patienten inte är ensam att minnas vad som sägs och tillsammans med närstående kan de 

hjälpas åt med eventuella frågeställningar som kan framkomma under samtalet. Ericson & 

Ericson (2008) skriver att omvårdnaden vid hjärtsvikt ska aktivt minska symtomen och 

förhindra försämring av sjukdomen, med detta ökar behovet av att patienter och närstående 

ska lära sig om sjukdomen och symtomhanteringen. Vidare framgår i tidigare forskning att 
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sjuksköterskor påpekar om vikten av att anpassa stödjande insatser och därmed även 

informationen efter individens unika behov (Frank et al., 2018). Att individanpassa 

informationen kan vara viktigt med tanke på beskrivningen av Wiklund Gustin & Lindvall 

(2012) gällande människans erfarenhet genom livet som påverkas av olika domäner. Dessa 

erfarenhetsdomäner har betydelse för hur individen hanterar händelser och kriser samt hur 

individen går vidare och återhämtar sig.  

Det framkom i artiklarnas resultat att flera patienter önskade att bli bemött som en unik 

individ med sina unika behov och erfarenheter. Enligt Eriksson (2014) det är viktigt att 

vården ges utifrån helhetssyn som är grunden i vårdvetenskapliga människobilden där 

patienter ska bemötas som en helhet av kropp, själ och ande och visas respekt som en unik 

individ. I resultatet förklarade patienter att sjukvårdspersonalen hade endast fokus på 

diagnos och uppmärksammade inte problem och svårigheter som sjukdomen medförde i det 

dagliga livet. Detta diagnosfokuserade förhållningssätt som vårdpersonalen hade beskrevs av 

patienterna i resultatet som något som hotade deras värdighet och skapade en känsla av att 

inte tas på allvar. Eriksson (2015) skriver att den vanligaste orsaken till vårdlidande är 

kränkningen av patienters värdighet. Kränkning av värdighet leder till minskade inre 

resurser och känslan av att inte vara hel människa. I resultatet framkom för det mesta 

negativa erfarenheter kring sjukvårdpersonalens bemötande och när det framkom positiva 

erfarenheter var det blandad med känslan om att vara besvärligt och mest i vägen. Även 

närstående i tidigare forskning kände sig besvärliga när vårdpersonalen var upptagna och 

inte hade tid (Lauvli Andersen et al., 2016). Detta strider mot ICN:s etiska kod för 

legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskor ska främja en miljö i vårdarbetet där patienters 

unika behov ska tillhandatas och patienter och närstående bemötas med respekt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

I resultat synliggörs att goda vårdrelationer mellan vårdpersonal och patienter hade 

betydelse för patienters livskvalité och trygghet samt att förtroendefulla vårdrelationer gav 

möjlighet att hantera konsekvenser av sjukdomen hjärtsvikt. Att bli sedd, förstådd och 

lyssnad på samt att bli bekräftad var viktiga delar av relationen som patienterna satte högt 

värde på.  Sjuksköterskor i tidigare forskning av Saunders (2014) berättar att vårdandet av 

patienter med hjärtsvikt är tidskrävande, dock ska detta inte hindra att skapa en 

förtroendefull relation genom att vara närvarande och lyssna på patienterna. Detta 

överensstämmer med svensk sjuksköterskeförening (2017b) som skriver att det ingår i 

sjuksköterskors kompetens att vara skickligt i sitt arbete och kunna skapa förutsättningar för 

att bygga en förtroendefull relation till patienter och närstående. Den sanna relationen enligt 

Eriksson (1991) bygger på kärlekstanke eller den caritativa tänkandet som innebär att vårda 

med kärlek. Eriksson (2000b) skriver om vikten av den sanna eller vårdande relationen där 

patienter har möjlighet att vara delaktig och påverka sitt vårdande samt att kunna uttrycka 

sina behov, begär och problem. Enligt Eriksson (1990) är det viktigt med kraft och mening i 

en vårdande relation som skapas genom vårdgemenskap. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 2017:30) ska god kontakt mellan patient och sjukvårdspersonal främjas i vårdandet. 

Resultatet visade att närhet och kontinuitet gav trygghet till patienter med hjärtsvikt. Då 

sjukdomen innebär återkommande besvärliga symtom, hade patienter behov av att dygnet 

runt nå vårdpersonal för råd och förståelse för sin sjukdom. Det kunde innebära en sådan 



21 

enkel sak som bara ett telefonnummer där patienter hade vetskap om att någon svarar på 

eller att få träffa samma vårdpersonal som man är van vid. Tidigare forskning bekräftar att 

även närstående kände sig trygga när det fanns möjlighet att komma i kontakt med 

sjukvården gällande patienternas tillstånd (Näsström et al., 2017). Sjuksköterskor i tidigare 

forskning bekräftar att sjuksköterskors närvaro och tillgänglighet bidrar till trygghetskänslor 

och välmående hos patienter (Saunders, 2014). Tidigare forskning visar även att 

sjuksköterskor uppger att tillgång till vården via telefon kan minska återkommande 

inläggningar och komplikationer. Hälso- och sjukvårdslagenslagen (SFS 2017:30) bestämmer 

att vården ska vara tillgänglig och tillgodose patienters behov av trygghet i vårdandet. 

Resultat visar även att då vårdpersonalen var tillgängliga genom att vara närvarande och 

hade ett holistiskt förhållningssätt behölls patienters värdighet, däremot hotades värdigheten 

när vårdpersonalen inte såg helheten och inte var tillgängliga. Eriksson (2015) skriver att 

eftersom kränkning av värdighet leder till vårdlidande har vårdaren en viktig roll i att 

förhindra detta. Vårdaren kan bevara patienters värdighet genom att ge patienter 

individualiserad vård och bekräfta patienter som en egen individ. Patientlagen (SFS 

2014:821) kräver att vården ska ges med respekt för patienters värdighet. 

6.1.3. Förslag om vidare forskning 

I resultat framkom det att flera patienter saknade att sjuksköterskor hade ett 

helhetsperspektiv i sitt vårdande. Att enbart ge vård för att behandla sjukdomen ger inte 

patienterna trygghet. Hjärtsvikt påverkar hela livssituationen runt patienter och även 

patienters tidigare erfarenheter ska beaktas för att kunna ge en individuellvård. Därför ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka hur man kan öka sjuksköterskors 

förutsättningar för att inte arbeta rutinmässigt med patienter med hjärtsvikt och hur 

kunskap kan öka helhetsperspektiv i vårdandet. Forskning om erfarenheter av att vårdas vid 

hjärtsvikt behövs mer i de nordiska länder, då endast sex studier gav träffar till 

examensarbetet.  

6.2. Metoddiskussion 

Metoden som valdes till detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017). I en allmän litteraturöversikt skapas en översikt över kunskapsläge inom ett område 

relaterad till omvårdnad vilket kräver en strukturerad arbetssätt. Befintlig forskning i form av 

vårdvetenskapliga artiklar som finns inom området ligger till grunden för en allmän 

litteraturöversikt. Metoden tillåter att använda sig både av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar vilket ger ett brett resultat inom kunskapsläget. Friberg (2017) skriver att analysen i 

litteraturöversikt kritiseras då risken finns att författarna väljer artiklar eller studier som 

stödjer deras tankar och tron inom området. Detta har författarna försökt att förhindra 

genom kritiskt förhållningssätt, diskussioner kring artiklarnas resultat och val av artiklar där 

variationen i resultat är tydligt. 

Författarnas önskan var från början att intervjua patienter på hjärtavdelningen i Västerås 

men då studenter inte beviljades att intervjua patienter gjordes ett försök att söka obearbetat 
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material från bloggar och skönlitteratur. Författarna insåg brist på material som svarade på 

syftet som var önskvärt och därmed valdes bearbetat material från relevanta databaser. En 

annan tanke kring examensarbetes metod var att kunna begränsa undersökning genom att 

undersöka patienters erfarenheter av vårdande inom en specifik miljö exempelvis på sjukhus 

eller i hemmet eller på boende, men då kunskapsläget inom området upplevdes vara för tunt 

blev det inte möjligt.   

Metoden allmän litteraturöversikt valdes för att få både patienternas subjektiva data i 

resultatet samt de statistiska siffrorna om erfarenheter om vårdandet, där antalet deltagare 

är betydligt högre. Styrkan med att använda metod med både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar är att de kvantitativas resultat kan styrka med större population på det som sägs i de 

kvalitativa med färre deltagare. Enligt Henricson (2017) ökar tillförlitligheten då artiklar 

återkommer vid olika sökordskombinationer samt vid sökningar från olika databaser. Flera 

av artiklarna i analysen återkom vid olika sökningar. Svagheten med den valda metoden är 

att de kvantitativa artiklarna inte gav det samma rika innehållet som de kvalitativa, men 

detta grundar sig i valet av fler kvalitativa artiklar i examensarbetet.  

Hälften av artiklarna är inte nordisk forskning som kunde förmodligen gett ett mer anpassat 

resultat till våra svenska kliniker. Sökningar som genomfördes på artiklar sedan 10 år tillbaka 

gav inte fler relevanta träffar till syftet i examensarbetet inom norden. Istället för att ta äldre 

artiklar valdes sex forskningsartiklar från länder utanför norden. Däremot exkluderades 

artiklar från utvecklingsländer då ekonomiska förutsättningar i vården är olikt mot 

industrialiserade länder. Studier som ingick i analysen var genomförda i Canada, Irland, Nya 

Zeeland, Iran, USA och Taiwan. De sex nordiska studier var genomförda i Sverige och Norge.  

Examensarbetet ska spegla sanning och därmed har författarna arbetat att bedöma kvalitén 

enligt kriterierna av Polit & Beck (2008). Tre kriterier har efterföljts för att försöka nå högsta 

möjliga kvalité i evidens: trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Enligt Polit & Beck 

(2008) uppnås trovärdighet då metoden skapar förtroende för sanning, detta sker genom hur 

författarna presenterar data. Författarna beskrev på ett begripligt och noggrant sätt hur 

metod och analys har gått tillväga som ger trovärdighet i examensarbetet. Då arbetet har 

beskrivits så tydligt att det finns möjlighet att göra om detta och därmed få ett liknande 

resultat inger då examensarbetet god trovärdighet. Giltighet skapas genom att rätt data har 

undersökts samt vid rätt tillfälle (Polit & Beck, 2008). I examensarbetet var patienternas 

perspektiv det viktigaste data för giltigheten och att patienter hade diagnos med hjärtsvikt. 

Detta krävs för att kunna svara på syftet i examensarbetet. Även viktigt att artiklarna inte var 

för gamla för att giltigheten i arbetet skulle sjunka samt att analysen erhöll minst 10 

vårdvetenskapliga artiklar med hög kvalité. Därmed erhöll examensarbetet 12 artiklar med 

hög kvalité. Alla artiklar var inte av nordisk forskning som leder till att giltigheten sjunker 

något om resultatet ska relateras till nordiska kliniker. Detta vill upplysas då det kan finnas 

större kulturella skillnader på hierarki och förväntningar av sjukvården i länder utanför 

norden.  

Överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra grupper eller liknande 

sammanhang (Polit & Beck, 2008). Författarna anser att resultatet i examensarbetet visar ett 

förhållningssätt som mycket väl kan tillämpas av vårdpersonal av olika vårdprofessioner. 
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Detta då patienter med hjärtsvikt beskriver erfarenheter av att vårdas av sjukvårdspersonal 

utan att alltid ange specifik profession, exempelvis att vårdas av undersköterskor, 

sjuksköterskor eller läkare. Däremot viktigt att poängtera att i varje artikel inkluderades 

allmänsjuksköterskor i den vården som beskrivs. Resultatet kan även tillämpas i olika 

vårdmiljöer som hemma, primärvården eller på sjukhus. En svaghet kring överförbarhet kan 

vara geografiska aspekter eftersom resultatet från studierna skilde sig mycket geografiskt och 

med tanke på att det finns stora skillnader i hur vården bedrivs i olika delar av världen kan 

detta påverka deltagarnas erfarenheter av vårdande och även överförbarheten. 

6.3. Etikdiskussion 

Författarna har tagit hänsyn till de lagar och föreskrifter som gäller vetenskapligt material 

enligt Codex (2019). Detta genom att författarna har arbetat med öppenhet under hela 

examensprocessen utan att lägga in egna värderingar, utesluta resultat eller förvränga något 

på grund av sina egna åsikter. Även en noggrann hänvisning till ursprungskällan har 

tillämpats i arbetet för att inte vilseleda läsaren. Eftersom examensarbetet är en analys av 

tidigare forskning så kommer samtliga artiklarna från vetenskapliga tidskrifter och är peer 

reviewed. En kvalitetsgranskning som beskrivs av Friberg (2017) genomfördes även för att 

säkerställa kvalitén i studierna. Artiklarna innehåller etiska resonemang och beskrivning om 

att deltagarna har fått information och gett sitt samtycke. Det som kunnat ha resulterat i 

etiska problem är att elva artiklar var skrivna med engelsk text som inte är författarnas 

modersmål. För att minska risken på feltolkningar användes engelskt-svenskt lexikon.  

7. SLUTSATSER 

Genom att belysa patienters erfarenheter av att vårdas vid hjärtsvikt skapas förutsättningar 

för sjuksköterskor att öka patienters trygghet i vård och behandling. Resultat visar att 

värdigheten hotas om sjuksköterskor inte ser hela människan utan bara delar. Då patienter 

med hjärtsvikt är oftast äldre och multisjuka blir då hanteringen av symtomen och vårdandet 

mer komplext. Genom att aktivt behandla symtomen och höja livskvalitén kan därmed 

depression motverkas som är ofta relaterat till sjukdomen hjärtsvikt. Författarna anser att 

sjuksköterskor i verksamheter är i behov av bättre förutsättningar för att klara av att arbeta 

på ett holistiskt sätt. Andra slutsatser som kan ses från resultatet är att information och 

patientutbildning om hjärtsvikt ska individanpassas och förtydligas samt att då det finns 

vetskap om att en sjuksköterska finns närvarande och tillgänglig ger detta trygghetskänslor. 

Resultatet förmedlar viktig kunskap till de flesta vård- och omsorgsverksamheter eftersom 

hjärtsvikt är en så pass vanlig sjukdom. Syftet i examensarbetet anses vara besvarat och 

denna sammanställning av erfarenheter hos patienter skapar förutsättningar för 

sjuksköterskor om hur omvårdnaden av patienter kan förbättras. God holistisk och 
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pedagogisk vård minskar inläggningar på sjukhus, förbättrar prognosen samt ger ökad 

livskvalité för patienterna. 
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