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SAMMANFATTNING 

En av de vanligaste orsakerna till att patienter i hög ålder blir inlagda på sjukhus är för 
hjärtsvikt i Sverige idag. Sjuksköterskor kommer i daglig kontakt med patienter med 
hjärtsvikt. Sjuksköterskor har bristande kunskap och insyn i hur patienter med hjärtsvikt bör 
vårdas. Syfte: att beskriva patienternas erfarenhet av att leva med hjärtsvikt. Metod: 
systematisk litteraturstudie med induktiv beskrivande syntes. Resultat: resultatet beskriver 
två teman och fyra subteman. Subteman beskriver patienternas erfarenhet av att anpassa 
livet, erfarenhet av ångest, rädsla, ilska, depression, oro och förlust. Erfarenhet av begränsad 
livskvalitet. Erfarenhet av att få stöd samt erfarenhet av sjukvård och behandling. Det 
framkom att hjärtsvikt begränsar patienterna i vardagen och att patienterna behöver anpassa 
livet efter sjukdomen. Hjärtsvikt påverkar patienterna känslomässigt och patienterna 
behöver hjälp och stöd från andra. Slutsats: erfarenhet av att leva med hjärtsvikt leder till 
ett lidande hos patienterna. Eftersom hjärtsvikt leder till ett lidande behöver patienterna stöd 
och hjälp från sjukvårdspersonal och närstående, vilket är betydelsefullt för patienterna.   

 

Nyckelord: patienter, erfarenheter, hjärtsvikt, litteraturstudie, närstående, egenvård 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

ABSTRACT  

One of the most common reasons for patients at high age to being admitted to hospitals in 
Sweden today is heart failure. Nurses come into daily contact with patients with heart failure. 
Nurses lack knowledge and insight about how patients with heart failure should be taking 
care of. Aim: to describe the patients' experience of living with heart failure. Method: A 
systematic literature study with inductive descriptive synthesis. Results: the result describes 
two themes and four subthemes. Sub-themes describe patients' experience of adapting to life, 
experience of anxiety, fear, anger, depression, anxiety and loss and limited quality-of-life. 
Experience in receiving support and experience in healthcare and treatment. It was found 
that heart failure limits patients in everyday life and that patients need to adapt life to the 
disease. Heart failure affects patients emotionally and patients need help and support from 
others. Conclusion: experience of living with heart failure leads to patients suffering. 
Because heart failure leads to suffering, patients need support and help from healthcare 
professionals and relatives, which is important for patients. 

 

Key words: patients, experiences, heart failure, systematic literature study, next of kin, self-
care   
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1. INLEDNING 

Hjärtsvikt är en folksjukdom och är en vanlig inläggningsorsak på sjukhus runtom i Sverige. 
Sannolikheten att patienter lever med hjärtsvikt är större desto högre upp i åldern personen 
kommer. Hjärtsvikt är, till skillnad från många andra sjukdomar, en sekundär åkomma. Det 
finns oftast en bakomliggande hjärtsjukdom, vilket har orsakat det kroniska tillståndet 
hjärtsvikt.  Vanliga primära hjärtsjukdomar som kan orsaka att hjärtat hamnar i ett kroniskt 
sviktande läge är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni.  Sjuksköterskor träffar denna 
patientgrupp genom hela vårdkedjan, därför finns behovet av att få en fördjupad förståelse 
för patienters erfarenheter om att leva med sjukdomen hjärtsvikt. Med ökat antal patienter 
som drabbas av hjärtsvikt behövs det mer kunskap hos vårdpersonal för att kunna ge en 
personcentrerad vård till patienter. Sjukdomen hjärtsvikt innebär en rad olika 
livsförändringar för patienter, vilka kommer att påverka den goda livskvaliteten.  Författarna 
till detta examensarbete fann ett intresse att undersöka patienters erfarenheter av att leva 
med hjärtsvikt. Intresse kommer från tidigare verksamhetsförlagd utbildning och tidigare 
arbetslivserfarenhet då denna patientgrupp påträffades. Förutsättning med arbete vara att få 
en förståelse av patienters livsvärld ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Intresseområdet är 
hämtat från “Intresseområden inför självständigt examensarbete på grundnivå, inom 
huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad”. Ämnet utvecklades till att 
beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt.   

2. BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras centrala begrepp och deras betydelse för detta arbete. De centrala 
begreppen redogörs för att läsaren ska få en bredare kunskap om arbetet och dess innehåll.  
Vidare presenteras en redogörelse för sjukdomen hjärtsvikt, om hur det kan vara att vårda 
patienter som drabbas av hjärtsvikt, om betydelsen av att utföra egenvård vid hjärtsvikt, om 
hur det är att vara närstående till patienter som drabbas av hjärtsvikt och hur det är att vårda 
i livets slutskede vid hjärtsvikt. I bakgrunden presenteras tidigare forskning, lagar och 
styrdokument som är av betydelse för sjuksköterskans arbete. Avslutningsvis presenteras en 
problemformulering.   
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2.1 Centrala begrepp 

Vårdpersonal beskriver de personer som arbetar inom hälso- och sjukvård, de som vårdar 
patienter och ansvarar för patienter. Vårdpersonal kan vara sjuksköterska, läkare, dietist, 
undersköterska, fysioterapeuter eller farmaceuter. Vårdpersonal är alla de som har en 
vårdande relation till patienter och deras närstående (Socialstyrelsen, 2016). 

Närstående är de personer som utgör den närmsta sociala kretsen, enligt den enskilde själv 
(Socialstyrelsen, 2004).  

Palliativ vård betyder enligt Socialstyrelsen (2011) vård som bedrivs av hälso-och sjukvård 
för att främst lindra lidande och bidra till god livskvalitet fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt för patienter som lider av olika sjukdomstillstånd där prognosen är dålig. 
Närstående till patienter med dålig prognos är en viktig del i den palliativa vården. 
Närstående erbjuds vid behov specifikt närståendestöd.  

 

2.2 Sjukdomen hjärtsvikt 

Hjärtsvikt är en folkhälsosjukdom, två procent av den svenska befolkningen är drabbade. 
Personer över 80 år är den grupp som drabbas mest av hjärtsvikt och har en utsatthet på tio 
procent (Socialstyrelsen, 2015). Wikström (2014) beskriver hjärtats funktion vid hjärtsvikt 
och förklarar det som att det rent fysiologiskt innebär att hjärtat inte är förmöget att pumpa 
den optimala hjärtminutvolymen som hjärtat har kapacitet till i ett friskt tillstånd. Att hjärtat 
inte orkar pumpa tillräcklig mängd blod leder i sin tur till att mängden syrgas ute i kroppens 
vävnader minskar. Som kompensation på den bristande syrehalten ute i vävnaderna ökar 
hjärtfrekvensen, slagkraften ökar och vasokonstriktionen ökar. Wikström (2014) beskriver 
vidare att hjärtsvikt kan uppstå hastigt eller utvecklas under en längre period. Hjärtsvikt är 
vanligast en konsekvens av sjukdomar som ischemisk hjärtsjukdom och/eller hypertoni. 
Enligt Rydberg och Holst (2016) kan hjärtsvikt även utvecklas av läkemedelsanvändning, 
som non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) och cytostatika. Hjärtsvikt är en 
allvarlig sjukdom och prognosen försämras i takt med den ökade svårighetsgraden. Enligt 
Wikström (2014) beskrivs symtomen på hjärtsvikt som trötthet, andfåddhet och ödem. 
Symtomen kan dock vara svårtolkade. Tröttheten orsakas framförallt av den nedsatta 
hjärtminutvolymen som i sin tur gör att tillräcklig mängd blod inte når ut till 
skelettmuskulaturen och hjärnan. Skelettmuskulaturen orkar då inte hålla upp den fysiska 
prestationsförmågan. Förvirring, glömska och dåsighet är konsekvenser till att hjärnan inte 
får tillräcklig mängd blod. Strömberg (2014) beskriver att orsaken till andfåddheten beror på 
den sänkta pumpförmågan i vänsterkammare, vilket orsakar ett ökat fyllnadstryck som 
sprider sig bakåt genom det vänstra förmaket och ut till lungkretsloppet. Det ökade 
fyllnadstrycket kan också orsaka ett lungödem. Strang (2012) förklarar att diagnosen 
hjärtsvikt ställs genom att ta en korrekt sjukdomsanamnes av patienter eller patienters 
närstående, att symtom som svullna ben och andfåddhet ses och ett ultraljud av hjärtat görs 
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för att identifiera hjärtats pumpförmåga. Det finns också relevanta blodprover som kan tas 
för att styrka diagnosen hjärtsvikt. 

2.3     Egenvård vid hjärtsvikt  

Strömberg (2014) skriver om vikten av att patienter med hjärtsvikt har kännedom om 
sjukdomen hjärtsvikt och att de följer de rekommenderade behandlingarna som är lämpliga 
för hjärtsvikt. Ett effektivt sätt att bromsa utvecklingen av hjärtsvikt och att minska 
symtomutveckling är genom den så kallade egenvården.  Strömberg (2014) skriver vidare att 
egenvård består av tre handlingar: maintenance, monitoring och managment. Maintenance 
innebär att patienter upprätthåller egenvården. Monitoring innebär att patienter lär sig att 
identifiera tidigt uppkomna symtom, uppmärksammar symtomen och i takt med att 
sjukdomen blir progressiv kunna hantera nytillkomna förändringar. Managment förklaras 
som att patienter ska kunna åtgärda symtom och att utvärdera åtgärden. Ett krav för att 
egenvården ska kunna genomföras är att patienter i fråga har möjlighet att utföra egenvård, 
vilket innebär att patienter ska vara vid gott fysiskt och psykiskt tillstånd. Patienter ska känna 
sig motiverad till att utföra egenvård och ska ha god kunskap om sjukdom och behandling. 
Rydberg och Holst (2016) menar att patientutbildning är en viktig del av behandlingen. 
Strömberg (2014) anser att egenvård är viktig därför att patienter som utför egenvård har en 
positiv förväntad utveckling av sjukdomen samt att risken för försämring av sjukdomen 
minskar. Moser m.fl. (2014) påpekar att om symtom inte uppmärksammas och om de inte 
åtgärdas ökar risken för sjukhusinläggning och för tidig död. Även Imazio, Cotroneo, 
Gaschino, Chinagli a, Gareri, Lacava, … och Trinchero (2007) lyfter vikten av att symtom bör 
uppmärksammas och åtgärdas av patienter. Patienter bör få tydlig information om när och 
huruvida det är dags att reagera på symtomen och söka läkarvård, för att förhindra 
sjukhusinläggningar. Ruppar, Cooper, Johnson och Riegel (2018) styrker teorin om egenvård 
och att egenvård ökar chansen till bästa möjliga resultat för patienter. De menar att egenvård 
är att kunna följa medicinering som har ordinerats, hålla igång med träning, upprätthålla 
kosten, att kunna följa vikten, uppmärksamma- och åtgärda symtom samt att ha kontroll 
över vätskeintag. Persson och Wikström (2014) påtalar också vikten av träning som de menar 
är ett effektivt sätt att upprätthålla och förbättra den kroppsliga funktionen när patienter 
drabbas av hjärtsvikt. Det är viktigt att patienter som tränar har hjärtsvikt av den mildare 
graden av hjärtsvikt samt att ett individuellt träningsschema är framtaget av en sjukgymnast. 
Även Strang (2012) diskuterar vikten av individanpassad träning och menar att resultat av 
regelbunden träning kan minska risken för spontana rytmrubbningar och för tidig död. 
Wikström (2014) styrker också teorin om minskad sjuklighet och risk för tidig död vid 
träning. Resultat som ses vid träning är upplevelse av förbättrad livskvalitet och minskade 
fysiska- och psykiska symtom. Rydberg och Holst (2016) poängterar att träning är en icke 
farmakologisk behandling och att träning har vetenskapliga belägg för att fungera som icke 
farmakologisk behandling.  
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2.4 Att vårda den som drabbats av hjärtsvikt 

Sjukvårdspersonal tycker att det är viktigt att patienter som har hjärtsvikt har god kunskap 
om de vanligast förekommande symtomen orsakade av hjärtsvikt, men det som 
sjukvårdpersonalen tycker är mest viktigt är att patienter har god kunskap om de symtom 
som indikerar att hjärtsvikten har försämrats (Yu, Chair, Chan & Choi, 2016).  Enligt Frank, 
Lindbäck, Takman och Nordgren (2018) är det viktigt att sjukvårdspersonal arbetar i ett 
samspel med varandra och med patienter för att bedriva optimal vård för den som drabbas av 
hjärtsvikt. Även Cameron, Rhodes, Ski och Thompson (2016) diskuterar relationen mellan 
sjukvårdspersonal och patienter, att en god relation är viktig för att den stärker patienter. 
Enligt Strömberg (2014) är det viktigt att sjuksköterskan samlar data för att göra en 
preliminär bedömning av patienters hjärtsviktsstatus. Vid insamling av data ska 
sjuksköterskor observera och undersöka patienter för att göra en preliminär bedömning av 
patienters aktuella hjärtsviktstatus. Observationen och undersökningen av patienter går ut på 
att sjuksköterskor räknar andningsfrekvens och samtalar med patienter för att få en 
uppfattning om andning och eventuell andnöd. Sjuksköterskor kan tillsammans med 
patienter gå en promenad för att utvärdera andfåddheten. Sjuksköterskor kan lyssna på 
patienters lungor med ett stetoskop för att identifiera potentiella biljud. Cameron m.fl. 
(2016) belyser att sjukvårdspersonalens stöd till patienter är viktig för att patienter ska känna 
sig motiverade att utföra egenvård. Sjukvårdspersonalen upplever att patienters motivation 
att utföra egenvård är fluktuerande beroende på patienters allmäntillstånd. 
Sjukvårdspersonal menar att sjuklig trötthet och inaktivitet leder till att patienter blir mindre 
benägna att bedriva egenvård. Även Strömberg (2014) påtalar att det är viktigt för 
sjukvårdspersonalen att uppmärksamma om patienter är onormalt trött, för att onormal 
trötthet leder till att patienter inte kan ta till sig viktig information samt att tröttheten gör att 
patienter känner sig mindre motiverad att bedriva egenvård. Cameron m.fl. (2016) menar att 
sjukvårdspersonal arbetar för att patienter ska behålla sin självständighet och i högsta mån 
kunna bedriva egenvård, dock upplever sjukvårdspersonalen att patienter är mer beroende 
av dem än vad de önskar. Enligt Lindqvist och Rasmussen (2014) är det av betydelse för 
sjuksköterskor att förstå patienters erfarenheter av sin sjukdom och att patienter inte alltid 
känner sig sjuk trots att obotlig sjukdom föreligger.   

2.5 Att vara närstående till den som drabbats av hjärtsvikt  

Gusdal, Josefsson, Thors Adolfsson och Martin (2017) beskriver att det största stödet 
patienter med hjärtsvikt mottar kommer från deras närstående. De menar att en god relation 
mellan patienter med hjärtsvikt och deras närstående bidrar till bättre livskvalitet för både 
patienter och deras närstående samt att det minskar risk för sjukhusinläggning bland 
patienter med hjärtsvikt. De skriver också att samtliga närstående som är involverade i den 
hjärtsjukes situation kommer att behöva ställa om och anpassa livet efter den som är 
hjärtsjuk. Närstående rekommenderas att delta i patientutbildning, att stötta patienter samt 
att delta i vårdplanering vid utskrivning från sjukhus. Närstående som är delaktiga i 
patienters vård och utskrivning har större chans att uppleva god hälsa. Närstående till 
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patienter med hjärtsvikt accepterar i större utsträckning den nya rollen som vårdare av 
patienter när de deltar i vård och utskrivning av patienter. Dolansky, Hu, Su, Hu, Qu, och 
Zhou (2016) påtalar att närstående som vårdare ser till att patienter får i sig rekommenderad 
kost, ser över patienters medicinering samt uppmärksammar tidiga symtom till försämring 
av hjärtsvikt. Närstående som vårdare till patienter med hjärtsvikt kan vara till fördel för 
patienter men det kan bidra till att närstående kan känna sig socialt isolerade, kan känna 
ekonomisk påfrestning, kan ibland ha sömnsvårigheter, kan känna sig psykiskt utbrända, 
deprimerade och ha låg livskvalitet.   

2.6 Att vårda i livets slutskede 

Enligt Mendes (2019) dör mer än 30 % av de som insjuknar i hjärtsvikt inom ett år. Endast 
en liten del av de patienter som dör inom loppet av ett år får vård anpassad efter att täcka det 
individuella vårdbehovet. Enligt Strang (2012) är hjärtsvikt en palliativ diagnos när den är i 
sjukdomens sista stadie. Mendes (2019) belyser att palliativ vård ger patienter med hjärtsvikt 
bättre förutsättningar till bättre livskvalitet i livets slutskede samt ger möjlighet till förlängt 
liv. Palliativ vård ger också närstående till patienter med hjärtsvikt en bättre 
helhetsupplevelse av patienters sista tid i livet. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) 
beskriver livets slutskede som en händelse upplevd av den egna individen men också som en 
händelse identifierad av patienter utifrån, personer som vårdpersonal eller närstående till 
patienter. Många patienter har svårt att identifiera sig med situationen vid livets slut och hur 
livet utspelar sig, patienter känner stark saknad och längtan tillbaka till det gamla livet innan 
sjukdom präglade det vardagliga livet.  

Strang (2012) menar att de patienter som befinner sig i livets slutskede går igenom en 
process, denna process innehåller specifika steg. De specifika stegen består av ett förnekande, 
en vrede, en förhandling, depression och acceptans, erfarenheterna kommer i tur och 
ordning efter varandra. Enligt Milberg (2012) är existentiella frågor inte ovanliga när döden 
närmar sig. Att söka en mening och förståelse för situationen kan prägla patienters vardag. 
Det är viktigt att ha kunskap om olika känslor patienter upplever vid livets slut, att en del 
patienter känner någon form av rädsla inför att känna smärta eller bli beroende av andra 
människor. Patienter som blir beroende av andra människor, till exempel av 
sjukvårdspersonal eller närstående, är inte sällan fyllda av känslor som skam och känslor av 
att vara en börda för sina närstående och för sjukvården. Patienter känner också rädsla över 
att sluta existera, att skiljas från sina nära och kära, de känner rädsla över att inte kunna 
uppnå de livsmål som de har satt upp. Patienter känner också rädsla över att bli övergivna av 
sina närstående och av sjukvården. Det är inte ovanligt att svårt sjuka patienter ibland 
upplever att de har en längtan efter att dö, eftersom patienter är deprimerade och känner 
hopplöshet. Det kan vara betydelsefullt för patienter att finna någon mening med sina 
erfarenheter eftersom meningsfullhet ger patienter bättre livskvalitet. Lindqvist och 
Rasmussen (2014) menar att det är svårt att ge god omvårdnad till patienter och deras 
närstående när de befinner sig i livets slutskede, att sjuksköterskor har god självinsikt och en 
längre tids yrkeserfarenhet är en viktig aspekt i det goda vårdandet. De skriver att en viktig 
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del i att ge god vård handlar om att lära känna patienter och förstå vad som är viktigt för den 
enskilda individen samt göra patienter delaktiga i vården.    

2.7 Lagar och styrdokument 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 210:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att 
bedriva en vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienter har rätt att få 
kompetent och grundlig vård. Patienter ska vara med, bestämma och påverka sin vård, så 
långt det är möjligt. Hälso- och sjukvård ska behandla patienter med vördnad och omsorg. 
Patientlagen (SFS 2014:821) styrker att alla patienter ska ha möjlighet att vara med och 
påverka sin vård. Patienter har rätt att få veta sin förväntade prognos av sjukdom och 
behandling, information ska ges så att patienter förstår. Patienter har samtidigt rätt att välja 
att avstå från information och prognos och behandling. Patienter ska lämna samtycke till 
behandling och kan när som helst under vårdens gång ta tillbaka detta samtycke, vilket ska 
respekteras. Undantag för nekat samtycke av patienter förekommer då patienter inte upplevs 
vara med kognitivt och kan därför inte ta ställning till vad som är bäst i den rådande 
situationen. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor tillsammans med 
patienter och/eller närstående kunna bedöma patienters psykiska och fysiska tillstånd genom 
att samla in data genom patienters subjektiva upplevelser samt förstå det objektiva som 
patienter sänder ut. Sjuksköterskor ska kunna ge en personcentrerad vård, patienter ska ses 
som den unika individ de är och allt vad det innebär för dem. Den personcentrerade vården 
inkluderar patienters närstående och sjuksköterskor ska visa hänsyn till deras önskemål. 
Sjuksköterskor ska tillsammans med patienter och om så önskas med deras närstående 
bestämma omvårdnadsplanen, genomföra denna och tillsammans utvärdera resultatet. 
Sjuksköterskor ska på ett pedagogiskt sätt ge information till patienter och/eller deras 
närstående.   

2.8 Teoretiskt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga perspektivet utgår från Erikssons teori om hälsa- välbefinnande och 
dess former samt lidandets drama (Eriksson, 2014; Eriksson, 2015). Hälsa och lidande 
upplevs olika av olika patienter. Upplevelsen av hälsa och lidande grundar sig i individens 
tidigare levda erfarenheter. Den valda vårdvetenskapliga teorin anses relevant för 
examenarbetets syfte, vilket är att beskriva patienternas erfarenheter av att leva med 
hjärtsvikt.  
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2.8.1 Hälsa och välbefinnande 

Hälsa kan ses som ett objektivt eller subjektivt fenomen och är mer än frånvaro av sjukdom. 
Det objektiva fenomenet på hälsa är sundhet och friskhet. Sundhet beskriver den psykiska 
aspekten medan friskhet beskriver den fysiska aspekten. Det subjektiva fenomenet beskriver 
sammanhanget i det upplevda. Välbefinnande är en upplevelse av mening, vilja och drivkraft 
tillsammans med en känsla av eget välbefinnande. Att utrycka hälsa och ohälsa kan göras på 
olika sätt och är beroende av frånvaro eller närvaro av den objektiva upplevelsen.  Om det 
tycks föreligga ohälsa hos patienter kan patienter trots allt uppleva välbefinnande, trots 
förekomst av ohälsa. Det måste finnas hälsa för att patienter ska kunna uppleva ett 
välbefinnande i sitt liv. Patienter kan uppleva att de inte har välbefinnande fast det inte finns 
några objektiva tecken på ohälsa varför hälsa är en individuell upplevelse (Eriksson, 2014). 

Erikssons teori om hälsa kategoriserar patienters upplevelse av hälsa i fyra olika kategorier. 
Första kategorin beskriver acceptans av sjukdom och upplevelse av välbefinnande trots 
sjukdom. Andra kategorin beskriver innebörden av hälsa och att patienter upplever hälsa och 
friskhet, patienter har inga tecken på ohälsa. Tredje kategorin beskriver objektiva tecken på 
ohälsa och patienter upplever sig sjuk och mår dåligt. I den fjärde kategorin beskrivs 
patienter inte ha tecken på objektiv ohälsa, men upplever trots det ohälsa och mår dåligt 
(Eriksson, 2014).     

2.8.2 Lidandets former 

Eriksson (2015) belyser att när ett liv förändras till det negativa och patienter i fråga måste 
finna sig i den nya tillvaron beskrivs det som ett lidande. Ett lidande går inte att undvika, det 
tillhör livet. Ett lidande gör ont men lidandet kan upplevas som något positivt när den 
lidande personen inte längre lider. Lidandet beskrivs som ett sjukdomslidande, ett 
vårdlidande och ett livslidande. Sjukdomslidande uppstår i samband med sjukdom. 
Sjukdomslidande går inte att undvika och upplevs som smärta och andra negativa symtom, 
både psykiska och fysiska. Sjukdomslidande kännetecknas av känslor som frustration, skam 
och skuldkänslor. Vårdlidande är ett lidande som uppstår i mötet mellan patienter och 
vården, ett vårdlidande går att undvika. För att ett vårdlidande ska undvikas ska inte 
patienter känna sig kränkta, bli felbehandlad eller känna att vårdpersonal missbrukar 
maktposition de befinner sig i. Livslidande beskrivs som ett lidande då livet som helhet 
påverkas negativt. Ett livslidande kan uppstå när sjukdom tar en vändning och skapar ohälsa 
samt förlust av närstående. Konsekvenser av ett lidande upplevs som psykiska och fysiska 
förändringar, sorg och ensamhet (Eriksson, 2015).   

2.8.3 Lidandets drama 

Eriksson (2015) beskriver lidandets drama som tre olika akter. Första akten är bekräftelse av 
patienter. När patienter upplever att lidandet är bekräftat upplever de en tröst. Andra akten 
beskrivs som tid och rum. Att vårdaren ska ge patienter den tiden och utrymmet som 
patienter kräver för att genomgå sitt lidande. Tredje akten beskrivs som försoningsprocessen, 
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där patienter försonas med sitt lidande. Ur försoningsprocessen skapas ett nytt liv, det nya 
livet är ett resultat av den tuffa tiden som har präglats av lidande. När försoningsprocessen är 
avslutad kan patienter återgå till ett liv av gemenskap med andra. 

2.9 Problemformulering 

Hjärtsvikt orsakas av försvagad hjärtmuskulatur. Sjukdomen medför fysiska och psykiska 
symtom. Hjärtsvikt är en folksjukdom i Sverige. Sjuksköterskor är skyldiga enligt lag att ge en 
god och säker vård. För att sjuksköterskor ska kunna erbjuda bästa möjliga vård är det viktigt 
att ha goda kunskaper om patienter och deras erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. I takt 
med att vi får en äldre population i Sverige kommer sjukdomen hjärtsvikt att drabba allt fler. 
Konsekvensen av den äldre populationen blir fler patienter och fler sjukhusbesök. Hjärtsvikt 
påverkar de drabbade psykiskt, fysiskt och socialt. Om patienter med hjärtsvikt inte får 
optimal vård eller nödvändig information om sjukdomen och vikten av dess behandling är 
risken stor att patienter upplever onödigt lidande. Hjärtsvikt medför besvärliga symtom som 
andfåddhet, ödem och sjuklig trötthet. Symtomen i sin tur kan påverka patienters behandling 
på ett negativt sätt. Anhöriga till patienter med hjärtsvikt är ofta en viktig del av patienters liv 
och behandling. Hjärtsvikt är en allvarlig diagnos. Patienter blir successivt sämre i takt med 
ökad svårighetsgrad av sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskor har kännedom om 
sjukdomens inverkan och hur den påverkar patienters liv. God kunskap om sjukdomen samt 
sjukdomens inverkan på patienter är viktig för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska 
arbeta hälsofrämjande. Genom att studera patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt 
kan sjuksköterskor anpassa omvårdnad efter patienters särskilda behov och därmed 
minimera risk för onödigt lidande hos patienter. 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt  

4. METOD 

Syfte och problemformulering styr val av metod och analys (Friberg, 2017). Detta arbete 
presenteras som en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) där induktiv beskrivande 
syntes lämpar sig bäst för den valda metoden. Genom att induktivt beskriva skapas en ny 
helhet med hjälp av de artiklar som redan finns. Genom att använda sig av systematisk 
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litteraturstudie. Med hjälp av den systematiska litteraturstudien bearbetas tidigare studiers 
data för att skapa kunskap inom vald problemformulering. Syftet i detta arbete handlar om 
patienters erfarenheter, erfarenheter härleder till systematisk litteraturstudie inom kvalitativ 
forskning och anses vara mest relevant. Systematisk litteraturstudie består av fyra steg och 
analyserar redan bearbetade publicerad forskningsartiklarna. I systematisk litteraturstudie 
definieras studiens typ och egenskap som ska analyseras. I detta steg användes databaser 
med inklusions- och exklusionskriterier, för att minimera den kvalitativa publicerade 
forskningen inom problemformuleringens område. Med hjälp av exklusion och inklusion av 
artiklar tas de artiklar fram som anses svara på syftet av arbetet. Under rubrikerna urval, 
kvalitetsgranskning och dataanalys presenterades en redovisning av artiklarna som 
granskades och analyserades. 

4.1 Datainsamling och urval 

Artikelsökningen genomfördes med hjälp av databaserna CINAHL Plus och PubMed. I 
databasen CINAHL Plus finns funktionen CINAHL headings. CINAHL headings är de 
begrepp som forskare har använt i sina publicerade artiklar. Genom att använda sig av 
CINAHL headings i artikelsökningen möjliggörs en större träffsäkerhet av de publicerade 
artiklarna som anses vara relevanta i sammanhanget. CINAHL headings användes flitigt 
genom hela artikelsökningen. De sökord som användes under CINHAL headings var heart 
failure, well being, patient perspective, satisfaction, burden of care och quality of life. 
Artikelsökningen i PubMed genomfördes med samma princip där MESH termer är 
motsvarigheten till CINHAL headings. MESH termer användes under artikelsökningen i 
PubMed och bestod av sökord som experience och patient experience  då dessa begrepp 
beskriver erfarenheter. Med hjälp av CINHAL headings och MESH termer blev det möjligt att 
hitta lämpliga ordval och att precisera ämnesinnehållet. Sökningen i CINAHL plus 
avgränsades ytterligare för att precisera ämnesinnehållet och för att ämnesinnehållet ska 
vara relevant för sjuksköterskeprofessionen. I avgränsningen användes sökordet nurs 
(sjuksköterska) med trunkering samt att sökorden kombinerades med booleska operatorer 
OR och AND. För att resultatet endast skulle visa primärkällor användes OR och AND i 
kombination tillsammans med NOT Review och NOT mixed method. 

Den valda metoden för analysen kräver att endast primärkällor granskas. En mer detaljerad 
information kring sökorden finns att tillgå i bilaga A. Ytterligare avgränsningar i sökningen 
gjordes. De avgränsningar som tillades var Peer Reviewed, artiklar publicerade mellan åren 
2010 och 2019 samt artiklar publicerade på engelska. Avgränsningarna användes en och en, 
samt i kombination med varandra. Med hjälp av dessa avgränsningar blev resultatet av 
relevanta artiklar begränsat till 226 artiklar. Titel och abstract lästes av dessa 226 artiklar, de 
artiklar som inte svarade på syftet exkluderades. De titlar som behandlade patienters 
erfarenheter inkluderades till nästa steg. Av dessa 226 artiklar i CINHAL Plus valdes åtta 
stycken artiklar ut till analysen.  I databasen PubMed söktes artiklar som publicerades tio år 
tillbaka i tiden med kombination av olika sökord vilket resulterade i 28 artiklar. Samtliga av 
de 28 artiklarnas abstrakt lästes varav två artiklar valdes ut till analysen. Detaljerat resultat 
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finns i sökmatrisen, bilaga A. Artiklarna kvalitetsgranskades genom att svara på 11 frågor, 
vilka är relevanta för kvalitetsgranskning av kvalitativ forskning, enligt Friberg (2017). 
Artiklarna kvalitetsgranskas för att säkerställa kvaliteten på de artiklar som används i 
resultatet av den systematiska litteraturstudien enligt Evans (2002). Kvalitetsgranskningen, 
som finns i bilaga B, är utformad efter ja och nej frågor. Svar ja motsvarar ett poäng och svar 
nej motsvarar noll poäng. Författarna till examensarbete valde 11 frågor, ett till fem poäng 
visade på låg kvalitet av artikeln, sex till åtta poäng visade på medelhög kvalitet på artikeln 
och nio till elva poäng visade på hög kvalitet av artikeln (Friberg, 2017). Samtliga av de valda 
artiklarna hade hög kvalitet. Samtliga tio artiklar presenteras i artikelmatrisen, bilaga C. 

4.2 Analys och genomförande  

De tio artiklarna som slutligen valdes ut till resultatet analyserades enlig Evans (2002) 
analysmetod för kvalitativa artiklar. För att skapa en förståelse för varje enskild artikels 
innehåll lästes varje artikel flera gånger. Genom att skapa en förståelse kring varje artikels 
innehåll blev det mer tydligt vad i respektive artikel som svarade på syftet. Genom att läsa 
artiklarna ordentligt och noggrant blev det möjligt att identifiera textens nyckelfynd. Det som 
beskrev nyckelfynden kunde hittas i antigen de citat eller meningar som stod skrivna i 
originaltexterna. Det insamlade materialet av samtliga artiklar sparades ner i ett Word 
dokument, som båda författarna till examensarbete tog del av. Word dokumentet bestod av 
varje artikels rubrik. Rubrikerna var numrerade från ett till tio, för att möjliggöra ett textnära 
arbete och för att enklare återgå från artikel till insamlat nyckelfynd.  

Nyckelfynden ströks över med olika färger för att få en tydlig och begriplig översikt över 
patienternas erfarenheter i de olika artiklarna. De nyckelfynden som hade likheter 
sammanfattades i ett nytt dokument med varje nyckelfynd som rubrik. Från nyckelfynden 
skapades två teman som i sin tur skapade relevanta subteman (Evans, 2002). 

Sammanlagt skapades två teman och fem subtema. Indelningen i tema och subtema gör det 
möjligt att se likheter och skillnader av patienters erfarenhet i de olika artiklarna. För att få 
en djupare förståelse för det valda innehållet skrevs citaten från originaltexterna på 
ursprungsspråket, se Tabell 2. Examensarbetets syfte var alltid i åtanke under analysfasen. 
Arbetet stärktes genom att gemensamma erfarenheter kunde identifieras i olika artiklar, de 
gemensamma erfarenheterna svarade på examenarbetes syfte. Författarna till 
examensarbetet var öppensinnade och nyfikna på artiklarnas innehåll. De nyckelfynd som 
utgjorde de olika subteman hade i sig gemensamma nämnare. De gemensamma nämnarna i 
respektive subtema utgör de fenomen som bildar de två teman. 

Det totala antalet nyckelfynd, som beskriver patienters erfarenheter, identifierades under 
analysen och var totalt 175 stycken. Samtliga nyckelfynd lästes igenom ett flertal gånger och 
diskuterades gemensamt mellan de två författarna till examensarbetet. Genom läsandets 
gång skapades teman och slutligen subteman som svarade på syftet. För att examensarbetet 
ska vara evidensbaserat och för att analysen ska utgöras av originaltexterna användes citat på 
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ursprungsspråket som leder tillbaka till originalartiklarna. Friberg (2017) lyfter den 
beskrivande tesen, som hjälper till att skapa omvårdnad grundad på evidens. Den evidens 
som framkommer genom en beskrivande tes ger en djupare förståelse på det valda 
fenomenet. Genom att samla data från tidigare forskning och skapa en ny helhet blir det 
möjligt att skapa ny kunskap och använda sig av den nya kunskapen i praktiken. 

 

Tabell 1. Exempel på subtema och tema 

Nyckelfynd  Subtema  Tema  

“Psycho-emotional strategies and 
practical assistance in daily life help 
the patients to adapt to physical and 
mental changes in their lives.” 
(Klindworth m.fl. , 2017, s. 5)        

 

“This notion of co-morbid 
complaints having a profound 
impact on everyday life recurred 
across interviews, even among those 
in Action, although these individuals 
tended to modify movements (e.g. 
doing them sitting down) so they 
could exercise despite having other 
conditions.” (Tierney m.fl., 2011. S, 
1237) 

Erfarenheter av att 
anpassa livet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att räkna med sig själv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Frequently, informants expressed 
emotional strains such as anxiety, 
fear, anger, depression, and loss in 
association with the HF.”  (Seah 
m.fl., 2016, s.395)  

 

“Some patients said that they felt 
overwhelmed and insecure and 
described feelings of anxiety and 
stress upon being discharged from 
the hospital without any supervision 
to help them self‐monitor their 
health condition. (Nordfonn m.fl., 
2019, s.1788) 

Erfarenheter av ångest, 
rädsla, ilska, depression, 
oro och förlust      
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4.3 Etiska överväganden 

Det finns regler och lagar som ska följas under ett forskningsarbete. Det är viktigt att 
forskning har allmänhetens respekt och att allmänheten litar på forskningen och dess 
metoder (Kjellström, 2017). Det presenterade arbetet är en litteraturstudie, artiklarna som är 
utvalda för denna litteraturstudie är etiskt granskade. Det är viktigt att kritiskt granska 
artiklar i alla lägen, så också om artikeln är vetenskaplig (Friberg, 2017). Litteraturstudiens 
mål är att presentera en trovärdig beskrivning av samtliga artiklar. I denna systematiska 
litteraturstudie ska data inte vara missvisande, förvrängd eller översatt inkorrekt (Codex, 
2018). Plagiat eller förfalskning har i detta examensarbete inte förekommit och är således 
inte en del av resultatet. Referenser i examensarbete hänvisas enligt referensverktyget APA 
(The American Psychological Association) till ursprungskällan. För att undvika felaktig 
tolkning av materialet lästes artiklarna flera gånger. 

5.     RESULTAT 

I resultatet presenteras två teman och fem subteman vilka tillsammans sammanfattar 
patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt.   

Tabell 2. Tema och subtema 

Tema   Subtema   

Att räkna med sig själv 

 

Erfarenheter av att anpassa livet 

Erfarenheter av begränsad livskvalitet 

Erfarenheter av ångest, rädsla, ilska, depression, 
oro och förlust      

Att räkna med andra 

 

Erfarenheter av att få stöd    

Erfarenheter av sjukvård och behandling   

 

5.1     Att räkna med sig själv 

I det här temat beskrivs patienters erfarenheter av att anpassa livet, erfarenhetener av 
begränsad livskvalitet samt deras erfarenheter av olika känslor. 
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5.1.1     Erfarenheter av att anpassa livet 

Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt visade att patienter med hjärtsvikt inte klarade av att 
göra lika mycket som innan sjukdom. Patienter var tvungna att anpassa den dagliga 
aktiviteten efter symtomen för att orka med. Patienter blev duktiga på att tyda de kroppsliga 
symtomen för att på bästa sätt kunna anpassa den dagliga aktiviteten (Burström, 
Brännström, Boman & Strandberg, 2011; Mangolian Shahrbabaki, Nouhi, Kazemi & Ahmadi, 
2017; Nordfonn, Morken, Bru & Lunde Husebø, 2019; Sampaio, Renaud & Ponce Leão, 2018; 
Seah, Tan, Huang Gan, & Wang, 2016;).  När patienter besvärades av allvarliga symtom som 
andnöd och sjuklig trötthet blev de så begränsade i vardagen att de inte kunde återgå till 
gamla aktiviteter. Patienter blev tvungna att äta viss kost, de blev tvungna att sluta röka samt 
dra ner eller sluta dricka alkohol för att inte bli försämrade. En del patienter behövde ta 
pauser under aktiviteten för att orka med (Gowani, Gul, Dhakam & Kurji, 2017; Pihl, 
Fridlund & Mårtensson, 2010).   

Att leva med hjärtsvikt innebar för patienter att deras sociala liv blev begränsat eftersom de 
inte hade lika mycket ork som tidigare. Många patienter led av sjuklig trötthet, vilket gjorde 
att de isolerade sig. Patienter isolerade sig, de orkade inte bjuda över vänner och familj. Att 
bjuda över vänner och familj krävde att patienter ansträngde sig. Patienter ville gärna 
förbereda fika men hade ingen ork att göra i ordning kaffe och bullar (Pihl, Fridlund & 
Mårtensson, 2010).  

Patienter med hjärtsvikt kunde inte leva upp till egna förväntningar de hade att vara förälder 
och partner, de var tvungna att anpassa sig efter omständigheterna. Män med hjärtsvikt 
kände inte att de kunde bidra ekonomiskt till hushållet som de önskade. Kvinnor med 
hjärtsvikt kände att de inte kunde bidra med hushållssysslorna (Gowani, Gul, Dhakam & 
Kurji, 2017). De patienter som i ung ålder drabbades av hjärtsvikt och som inte blev föräldrar 
trots att de vill bli föräldrar klandrade sjukdomen för att de aldrig blev föräldrar. Unga 
patienter med hjärtsvikt som var föräldrar till barn i ung ålder kunde inte leva upp till bilden 
de hade av att vara förälder (Walsh m.fl., 2018). Patienter beskrev att de hade förlorat sin 
identitet när de insåg att de var begränsade i vardagen (Sampaio m.fl., 2011). De svåra 
symtomen som medföljde sjukdomen hjärtsvikt var en anledning till att patienter avstod från 
att vara fysiskt aktiva, vilket begränsade dem (Tierney m.fl., 2011). Patienter beskrev förlorad 
identitet i samband med att de blev begränsade i vardagen (Sampaio m.fl., 2011). 

Patienter med hjärtsvikt orkade inte jobba för att de var för sjuka. Att inte kunna jobba var 
svårt att acceptera för många patienter (Walsh m.fl., 2018).  Att inte våga vara fysiskt aktiva 
resulterade i att patienter hade låg självtillit och blev passiva istället (Pihl m.fl., 2011). Många 
patienter tyckte att deras kroppar fungerade både fysiskt och psykiskt, trots att de hade 
hjärtsvikt. Att leva ett liv anpassat efter patienters önskemål var möjligt trots sjukdom 
(Burström m.fl., 2011; Sampaio m.fl., 2018). Patienters attityd till framtiden ändrades till det 
positiva om de var fysiskt aktiva (Tierney, Elwers, Sange, Mamas, Rutter, Gibson, ... och 
Deaton, 2011). Patienter uppgav att anledningen till att de inte anpassade fysisk aktivitet 
efter rekommendationerna inte var relaterat till hjärtsvikten och dess symtom, det var av 
andra orsaker (Sampaio m.fl., 2018). Patienter accepterade och anpassade sig efter 
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omständigheterna under deras sista tid i livet (Klindworth, Oster, Hager, Krause, Bleidorn & 
Scneider, 2015).    

5.1.2        Erfarenheter av begränsad livskvalitet   

Patienter blev mer medvetna om sina kroppar när de drabbades av hjärtsvikt. De var tvungna 
att lära sig att läsa av de kroppsliga symtom de drabbades av. Patienter kände sig svaga och 
hade ingen tillit till den egna kroppen (Nordfonn m.fl., 2019). Patienter levde med konstant 
sjuklig trötthet. Andnöd var ett symtom som påverkade de flesta patienter på ett negativt sätt 
i det dagliga livet, vilket begränsade dem och minskade livskvaliteten (Sampaio m.fl.,2018). 
Patienter accepterade de kroppsliga begränsningarna och förväntade sig att kroppen skulle 
förändras, de menade att kroppen förändras i takt med sjukdom (Pihl m.fl., 2010).  
Hjärtsvikten påverkade patienter både psykiskt och fysiskt, patienter hade svårt att acceptera 
det tillståndet de befann sig i (Burström , 2011; Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017).  

Patienter hade höga krav på sig själva. Ett av kraven de hade var att kunna prestera på 
samma sätt som innan sjukdom (Walsh m.fl., 2018). Patienter beskrev att de hade förlorat 
sin identitet när de insåg att de var begränsade i vardagen (Sampaio m.fl., 2011). De svåra 
symtomen som medföljde sjukdomen hjärtsvikt var en anledning till att patienter avstod från 
att vara fysiskt aktiva, vilket begränsade dem och minskade livskvalitet (Tierney m.fl., 2011). 
När den begränsade livskvaliteten blev påtaglig hade patienter ett behov av att distansera sig 
från sjukdomen. Genom att lyssna på musik och tänka positivt på framtiden kunde de se 
förbi den begränsade livskvaliteten (Burström m.fl., 2011; Klindworth m.fl., 2017).  De 
patienter som fick diagnosen hjärtsvikt i ung ålder hade svårt att identifiera sig med 
sjukdomen. Patienter ansåg att de var för unga för att drabbas av sjukdomen hjärtsvikt och 
att de hade så mycket att leva för (Walsh m.fl., 2018). En del patienter levde i förnekelse, de 
vill inte erkänna att de vara sjuka (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017). Många patienter 
jämförde sig själva med andra (Walsh m.fl., 2018). Patienter ansåg att symtomen var 
besvärliga och livshotande när sjukdomen befann sig i den akuta fasen (Klindworth m.fl., 
2017).  

 

5.1.3     Erfarenheter av ångest, rädsla, ilska, depression, oro och förlust 

Patienter kände en rad olika känslor i samband med sjukdomen hjärtsvikt. Känslor som 
ångest, rädsla, ilska, depression, oro och förlust var inte ovanliga vid hjärtsvikt (Seah m.fl., 
2016). Patienter var överlag rädda att de skulle bli sämre (Klindworth m.fl., 2017). Främst var 
patienter rädda när de nyligen blivit diagnostiserade med hjärtsvikt. De var då rädda för 
döden, rädda över att behöva separeras från sina familjemedlemmar, rädda för att bli 
funktionsnedsatta, rädda för att bli kognitivt försämrade samt rädda för ökade utgifter i 
samband med sjukdom. Patienter var överlag rädda för att framtiden var ovis (Klindworth 
m.fl., 2017; Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017). Patienter var rädda för att de inte längre var 
kapabla att ta hand om sig själva. Patienter med hjärtsvikt var deprimerade och sjukligt 
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trötta, vilket gjorde att de inte kunde ta hand om sig själva. Att inte kunna ta hand om sig 
själv orsakade att patienter kände sig förvirrade över situationen (Mangolian Shahrbabaki 
m.fl., 2017; Nordfonn m.fl., 2019).  

Patienter var oroliga att kroppen inte orkade med fysisk ansträngning och att det skulle ha 
negativa påföljder på deras hälsa (Pihl m.fl., 2011; Burström m.fl., 2011; Tierney m.fl., 2011). 
Hjärtsvikt var ett tillstånd som många patienter tyckte var oförutsägbart (Gowani m.fl., 2017; 
Seah m.fl., 2016 ). Patienter grubblade mycket över livet, döden och det som kommer gå 
förlorat. De grubblade över vad som skulle hända efter döden, både med dem själva men 
också vad som skulle hända med deras familj (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017).  

Egenförakt och bristfällig ork lämnade patienter med känslor av osäkerhet (Burström m.fl., 
2011; Walsh m.fl., 2018). Däremot klarade många patienter med hjärtsvikt att ta hand om sig 
själva, vilket de kände stor tacksamhet över. Ibland krävdes små justeringar för att orka med 
sysslorna (Burström m.fl., 2011; Pihl m.fl., 2011). Patienter oroade sig för döden och för att 
deras död skulle vara smärtsam. De ville helst dö i frid, snabbt och utan att behöva lida 
(Klindworth m.fl., 2017). Känslor av ångest skapades hos patienter när de tänkte på 
framtiden (Burström m.fl., 2011; Klindworth m.fl., 2017). De fick ångestkänslor när de tänkte 
på att eventuellt behöva bli beroende av andra, att de skulle bli ensamma och att de skulle dö. 
Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt visade att patienter hade känslor av att deras liv var i 
fara (Burström m.fl., 2011). Patienter hade ångestkänslor när de insåg att sjukdomen hade 
förvärrats (Klindworth m.fl., 2017). Känslor som dödsångest förekom hos patienter, vilket 
gjorde att de sov dåligt (Sampaio m.fl., 2011). Patienter mådde dåligt psykiskt eftersom att de 
inte riktigt visste vad som väntande. Patienter med hjärtsvikt blev inte tagna på allvar när de 
uttryckte sina känslor kring sjukdomen. Patienter tyckte inte att de blev lyssnade på när de 
ville prata om livet och hur gärna de vill leva (Klindworth m.fl., 2015; Sampaio m.fl., 2018). 

Patienter kände sig mest trygga i sin egen bostad, där ytorna och omgivning var välbekanta 
(Sampaio m.fl., 2011). Patienter kände sig trygga med att deras anhöriga skulle sköta det 
praktiska efter deras bortgång (Klindworth m.fl., 2017). Patienter präglades av känslor över 
att vara börda för sina närstående. Känslorna över att vara en börda gjorde att patienterna 
drog sig tillbaka (Nordfonn m.fl., 2019). Patienter med hjärtsvikt levde med känslor av skuld 
för att de var sjuka, de klandrar sig själva för att de hade drabbats av hjärtsvikt (Burström 
m.fl., 2011; Seah m.fl., 2016; Walsh m.fl., 2018). Att få umgås med sina barn, att se dem växa 
upp och skapa sig en framtid gav känslor av total lycka (Seah m.fl., 2016; Walsh m.fl., 2018). 
Patienterna tyckte att de var en börda för sina närstående. De var en börda för att de ansåg 
att deras närstående gav upp sina planer och istället ägnade tid åt att ta hand om dem, vilket 
skapar skuldkänslor hos patienterna (Nordfonn m.fl., 2019). 
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5.2     Att räkna med andra 

I det här temat beskrivs patienters erfarenheter av att få stöd samt deras erfarenheter av 
sjukvård och behandling. 

5.2.1     Erfarenheter av att få stöd    

Patienter kände en trygghet när deras anhöriga var engagerade, när anhöriga hälsade på och 
när anhöriga ringde till dem (Burström m.fl., 2011). Att få stöd ansågs av patienter både som 
något bra och som något dåligt. En del patienter kände sig som en börda för sina anhöriga, 
andra patienter kände att det var anhörigas ansvar att se efter dem och ge stöd nu när de var 
sjuka (Pihl m.fl., 2011). Anhöriga ansågs vara nyckelpersonerna mellan patienter och 
sjukvården. Patienter ansåg dock att anhöriga blev påverkade av situationen av att ha en 
närstående med sjukdomen hjärtsvikt (Klindworth m.fl., 2017). Patienter som har haft 
hjärtsvikt en längre tid kände att de inte längre var självständiga och att de behövde få stöd 
av andra (Seah m.fl., 2016; Walsh m.fl., 2018). De behövde stöd både fysiskt och psykiskt. En 
del patienter var mer accepterande till att få hjälp och stöd än andra (Klindworth m.fl., 2017). 
Att få hjälp och stöd av andra var positivt för patienters välmående. Hjälp och stöd ökade 
chansen att inte försämras i sjukdomen (Seah m.fl., 2016). Patienter uppskattade när de fick 
fysiskt och psykiskt stöd från närstående (Pihl m.fl., 2011; Sampaio m.fl., 2011).   

Patienter ville inte vara beroende av andra, de vill klara sig själva. Det var ett lidande och 
patienter skämdes över att behöva vara beroende av någon annan. De med hjärtsvikt ansåg 
att närstående var överbeskyddande och att deras stöd gick till överdrift (Sampaio m.fl., 
2011). Patienter ansåg att det var deras skyldighet att se efter sig själva, de ansåg att de hade 
tillräckligt med stöd inom sig själva. Patienter ansåg att hjärtsvikten var en prövning i livet 
som de var tvungna att möta på egen hand (Seah m.fl., 2016). Patienter kände sig värdefulla 
när de var betydelsefulla för andra människor, patienter behövde stöd för att känna sig 
stärkta som individer. Patienter med hjärtsvikt behövde känna att de tillhörde en gemenskap 
(Pihl m.fl., 2011; Sampaio m.fl., 2011). Patienter med hjärtsvikt behövde mycket hjälp och 
stöd från andra för att klara av de dagliga aktiviteterna (Seah m.fl., 2016). När patienter 
kände att de hade tillräckligt stöd, när de befann sig i ett tillstånd där de kände sig som sig 
själva blev de motiverade att leva ett hälsosamt liv (Gowani m.fl., 2017). Patienter som trodde 
på Gud hade styrkan och stödet från sin tro att klara av det nya livet med hjärtsvikt. Livet 
ansågs vara meningsfullt (Sampaio m.fl., 2011; Seah m.fl., 2016).   

 

5.2.2 Erfarenheter av sjukvård och behandling 

En del patienter klandrade sjukvården för att de fått hjärtsvikt (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 
2017). Patienter var inte nöjda med vården och behandlingen av hjärtsvikt. Patienter tyckte 
inte att sjukvårdspersonalen tog dem på allvar (Burström m.fl., 2011; Sampaio m.fl., 2011; 
Walsh m.fl., 2018;). Patienter tyckte inte att sjukvårdspersonalen visade empati eller var 
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tillmötesgående när de mådde dåligt. Att sjukvårdspersonalen inte visade empati eller var 
tillmötesgående orsakade att patienter var rädda för att bli försämrade och behöva söka vård 
(Klindworth m.fl., 2017).  

Många patienter uppgav att det saknades kontinuitet i de läkare de träffade samt att många 
läkare saknade specialkompetens inom hjärtsvikt. När patienter var påfrestade av situationen 
valde sjukvårdspersonalen att inte berätta för dem i detalj om deras prognos och tillstånd, 
sjukvårdspersonalen var rädda att patienter skulle oroa sig (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 
2017). Patienter blev stressade när det var ostrukturerat i vården kring dem. Patienter tyckte 
att det var viktigt att de fick träffa sjuksköterskor med specialkompetens inom hjärtsvikt 
(Nordfonn m.fl., 2019). Patienter träffade flera olika läkare för att få diagnosen hjärtsvikt 
bekräftad, vilket gav patienter kostsamma påföljder (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017). 
Patienter var samtidigt trygga och hade ett förtroende för sjukvården och 
sjukvårdspersonalen (Nordfonn m.fl., 2019; Seah m.fl., 2016). Patienter var trygga när de 
hade regelbunden kontakt med sjukvårdspersonalen samt när sjukvårdspersonalen gav god 
information om vem de kunde vända sig till vid behov (Burström m.fl., 2011). Patienter 
förlitade sig på sjukvården för att de var beroende av sjukvården, de hade inget annat val 
(Seah m.fl., 2016).   

Patienters behandling påverkades negativt eftersom många patienter tyckte att de hade lång 
väg att åka för att ta sig till sjukhus samt att det var kostsamt att ta sig till och från sjukhus 

(Gowani m.fl., 2017). Osäker diagnostik och förseningar i behandling orsakade att patienter 
blev försämrade vilket ökade risken att dö (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017). Patienters 
vårdbehov var beroende av vilket stadie sjukdomen befann sig i. Patienter ville vårdas i det 
egna hemmet så långt det var möjligt (Klindworth m.fl., 2017). Däremot blev patienter 
känslomässigt påverkade när de blev hemskickade från sjukhuset. De fick då huvudansvaret 
att sköta medicineringen vilket var obehaglig (Nordfonn m.fl., 2019).   

Patienter tyckte inte att det var nödvändigt att de var med och fattade beslut kring 
behandlingen när de var akut sjuka, det var upp till sjukvården att bestämma behandling. 
När patienter mådde bra ville de vara delaktiga i beslutsfattande kring deras behandling 
(Klindworth m.fl., 2017). Patienter ville vårdas inneliggande på sjukhus om de hade extrema 
smärtor, eftersom att de kunde få hjälp med smärtorna av sjukvårdspersonalen (Burström 
m.fl., 2011;Klindworth m.fl, 2017).  Patienter ansåg sig själva vara jobbiga och besvärliga 
patienter som sjukvården och sjukvårdspersonalen fick ta hand om. De ansåg att de var 
jobbiga patienter för att de inte alltid följde riktlinjer gällande träning och kost (Nordfonn 
m.fl., 2019).   

Patienter led av läkemedelsbiverkningar. Läkemedelsbiverkningarna hindrade patienter från 
att leva ett normalt liv (Nordfonn m.fl., 2019; Walsh m.fl., 2018). Patienter var oroliga över 
att behöva ta mediciner som gav svåra bieffekter (Gowani m.fl., 2017). Viss specifik 
behandling gav svåra biverkningar men patienter ansåg att behandlingen hade god effekt 
(Nordfonn m.fl., 2019; Gowani m.fl., 2017). Påfrestande läkemedelsbiverkningar resulterade 
i att patienter var rädda för att ta sina läkemedel (Burström m.fl., 2011). Patienterna var 
samtidigt rädda att sjukdomen skulle förvärras och att de skulle bli sämre om de inte var 
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noggranna med medicinering och behandling (Gowani m.fl., 2017). De ansåg att 
läkemedelsbehandlingarna var tidskrävande och patienter kände sig misslyckade om de inte 
klarade av att fullfölja behandling (Nordfonn m.fl., 2019). Patienter uppgav att de inte tog 
symtomen på allvar. De gjorde inga medicinska förändringar när kroppen sa ifrån, vilket 
resulterade i att de blev försämrade (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017). Patienter ansåg 
emellanåt att de mådde bra och avstod därför från att ta sin medicin. När patienter blev 
dåliga för att de avstod från att ta medicin insåg dem hur sjuka de var. Patienter avstod från 
att ta smärtlindrande läkemedel när de hade ont eftersom att de inte tyckte att det fanns 
någon bra smärtbehandling (Klindworth m.fl., 2017).   

De patienter som var sjukskrivna hade de inte tillräcklig inkomst för att täcka behandling 
(Walsh m.fl., 2018). Behandling med syrgas ansågs vara ett hjälpmedel som underlättade 
andningen men det var även ett bevis för patienten att deras tillstånd hade blivit sämre 
(Sampaio m.fl., 2011). De patienter som var multisjuka hade svårt att urskilja symtomen från 
de olika sjukdomarna och hade därför svårt att behandla specifika symtom (Mangolian 
Shahrbabaki m.fl., 2017; Pihl m.fl., 2011). En del patienter använde sig av alternativ 
medicinering för att lindra symtom (Mangolian Shahrbabaki m.fl., 2017).    

 

5.3 Resultat sammanfattning 

Sammanfattningsvis framkom det att största bekymret för patienter var de fysiska 
begränsningarna, framförallt andfåddhet och orkeslöshet. Patienter behöver anpassa livet 
efter sjukdomen. Patienter behöver stöd och bra relation med vårdpersonal för att känna sig 
trygga och behålla sin autonomi under sjukdomsförloppet. Symptomen som andfåddhet och 
utmattning försämrar patientens erfarenheter av livskvalitet, patienter ökar därför risk att bli 
isolerade och deprimerade på grund av sin sjukdom.   

6.     DISKUSSION 

Styrkor och svagheter som har diskuterats i metoddiskussionen beskrivs nedan. 
Resultatdiskussionen består av det teoretiska perspektivet, den tidigare forskningen samt 
resultatet och sambanden mellan dem. I resultatdiskussionen beskrivs patienternas 
erfarenheter. Avslutningsvis skrivs etikdiskussion och förslag ges på vidare forskning inom 
området.   
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6.1 Metoddiskussion 

Val av metod för examensarbetet grundar sig på arbetets syfte. Att beskriva syftet underlättar 
förståelsen för patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. Syftet i detta examensarbete 
var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. Enligt Evans (2002) ger en 
litteraturstudie en tydlig överblick av tidigare forskning. Evans (2002) skriver vidare att en 
systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes är väl strukturerad och tillämpar fyra 
olika steg för att på ett strukturerat sätt kunna beskriva patienters erfarenheter av att leva 
med hjärtsvikt. Anledningen till att allmän litteraturstudie enligt Friberg (2017) inte lämpade 
sig för detta arbete var för att arbetets syfte var att beskriva erfarenheter. I allmän 
litteraturstudie används både kvalitativ- och kvantitativ forskning, där kvantitativ forskning 
bygger på jämförelse och statistik. Erfarenheter är unika och individuella för enskilda 
patienter och är därför svåra att beskriva med statistik och siffror.  

Kvalitativ litteraturstudie var även lämplig metod utifrån den tidsramen som fanns för 
skrivandet av examensarbete. Examensarbetet har i minsta grad påverkats av förförståelse 
och förutfattade meningar, vilket resulterar i minskad inverkan på analysen som i sin tur inte 
påverkade resultatet. Polit och Beck (2017) belyser också att kvalitativa studier är de studier 
som bäst lämpar sig för undersökning av unika och individuella erfarenheter. Erfarenheter är 
ett unikt fenomen och baseras på patienters livserfarenheter, vilket enligt Billhult och 
Henricson (2017) beskrivs bäst med kvalitativa studier och därmed styrker val av metod. 
Eftersom den kvalitativa metoden djupare beskriver patienters erfarenheter anses den 
kvalitativa metoden mer lämplig än den kvantitativa metoden. Kvalitativ metod stämmer 
bättre överens med examenarbetets syfte i jämförelse med den kvantitativa metoden. Om den 
kvantitativa metoden hade valts hade resultatet blivit än mindre ingående och resultatet hade 
blivit ytligt. 

För att samla data och styrka val av metod, systematisk litteraturstudie, användes de två 
databaserna CINAHL Plus och PubMed. Resultaten CINHAL plus och PubMed ger en bra 
vårdvetenskaplig grund till examensarbetet. I databaserna CINAHL och PubMed användes 
specifika sökord med hjälp av CINAHL headings och MESH termer. Dessa specifika sökord 
ringar in sökningen till syftet och letar fram artiklar om patienters erfarenheter. Valda sökord 
användes med flera kombinationer och resulterade i relevanta artiklar som svarade på syftet 
för det aktuella examensarbetet. De valda artiklarna var från hela världen och artiklarna var 
skrivna på engelska. Lexikon användes när obekanta ord stöttes på i texten för att minska 
risken för översättningsfel. Översättningsfel riskerar att försämra texten av examensarbetet 
då det inte är korrekt översatt, vilket gör att det blir fel i texten. Fel i texten kan leda till 
påverkan av resultatets tillförlitlighet och giltighet. Ett examensarbete ska undersöka det som 
avses undersökas, vilket utgör examensarbetet giltighet (Polit & Beck, 2017). 

För att säkerställa att de valda artiklarna håller måttet valdes endast artiklar som var peer-
reviewed, vilket garanterar hög kvalitet på artiklarna och att de är kvalitetsgranskade. Valda 
artiklar följer etiska regler då de är empiriskt utformade med genomförda intervjuer. De 
artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt Friberg (2017). Kvalitetsgranskningen 
tydliggör de valda artiklarnas syfte. Strävan efter aktuell forskning gjorde att artiklar som var 
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äldre än tio år inte valdes till resultatet. Artiklar äldre än tio år ingick i exklusions kriterium i 
databassökningen. Trunkering användes i sökningen av artiklar. Trunkering ökar bredden av 
artikelfynd eftersom sökorden får fler böjningar och därmed får fler träffar (Friberg, 2017). 
För att tydliggöra fenomenet av erfarenheter och för att bilda teman och subteman var det av 
vikt att skriva textnära och vara tydliga genom hela analysen (Evans, 2002).    

Processens svårigheter i examensarbetet har varit att finna nyckelfynden till resultatets 
teman och subteman på ett beskrivande tillvägagångssätt utan egna tolkningar och den egna 
förförståelsen. Examensarbetet stärks upp med att författarna till examensarbetet har läst 
igenom de valda artiklarna ett flertal gånger. Problemformuleringen utvecklades efter 
bakgrunden och en beskrivande syntes byggdes upp genom att återspegla resultatet utan 
tolkningar. Då frekvensen av hjärtsvikt ökar och klassas som en folksjukdom är det viktigt att 
påvisa problemområden kring patienten. Anhöriga och sjukvården ses som en stödjande 
faktor i patienters vardag och därför bör de göras delaktiga i vården. Under examensarbetets 
process har teman och subteman ändrats ett flertal gånger innan rubriceringar fastställts. 
Detta var till följd av en textnära process och återblickar till nyckelfynden regelbundet. 
Slutligen sammanställdes två teman och fem subteman vilka författarna till examensarbetet 
tillsammans kom fram till genom att diskutera öppet och genom att ha nyckelfynden ständigt 
närvarande. Nyckelfynden numrerades och färgades under processens gång, vilket 
underlättade författarnas överblick över gemensamma nämnare. Gemensamma nämnare 
bildade teman och subteman. Svårigheter i examensarbetet har varit att texten ursprungligen 
var skriven på engelska, utmaningen för författarna till examensarbetet var att undvika 
felöversättningar. Nationalencyklopedin (2015) lexikon har använts som ett hjälpmedel för 
att översätta svårare engelska ord. Examensarbetets resultat kan troligen tillämpas inom 
svensk hälso-och sjukvård.  

 

Patienters erfarenheter var personliga erfarenheter, dock kan överförbarheten stärkas då 
likheter kan finnas hos flera individer och deras erfarenhet. Beskrivna erfarenheter från 
unika individer ger en djupare förståelse för erfarenheter att drabbas av hjärtsvikt samt hur 
hjärtsvikt hanteras. Överförbarheten stärks då artiklarnas studier har utgått från olika länder 
och beskriver ändå liknande upplevelser trots distans mellan länderna. Studier, vilka utförts i 
olika länder, skulle kunna öka överförbarhet till examensarbetet då resultatet skulle kunna 
tillämpas i olika länder. Överförbarheten medför en styrka för arbetet enligt Polit och Beck 
(2017). Flera gånger under processen har återkoppling gjorts till ursprungsartiklarna, för att 
säkerställa att innehållet i nyckelfynden stämmer överens med artiklarnas slutgiltiga resultat 
vilket ökar giltigheten för examensarbetet. Arbetet anses studera det som avses att studera då 
endast artiklar som svarade på syftet valdes att inkluderas till examensarbetet vilket stärker 
giltigheten (Polit & Beck, 2017). Tillförlitligheten till examensarbetet stärktes via tydligt 
presenterad arbetsprocess i analys och bilagor. För att öka trovärdigheten av examensarbetet 
tillämpas tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Tillförlitlighet betyder att 
examensarbetet ska i slutändan ha lika utfall trots att examensarbetet utförs av någon annan 
som använder sig utav liknande metod (Polit & Beck, 2017). 
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Polit och Beck (2016) beskriver tre olika kvalitetsbegrepp för att säkerställa kvaliteten på ett 
examensarbet. De tre kvalitetsbegreppen giltighet, tillförlitlighet samt överförbarhet har 
använts i examensarbetet. Giltighet betyder att i så liten utsträckning som möjligt tolka 
använt datamerialet (Polit & Beck, 2016). Författarna till detta examensarbete har genom 
hela arbetets gång diskuterat flitigt och därför minimerat tolkning och förförståelse av 
innehållet i datamaterialet vilket gör att resultatet är sanningsenligt och därmed ökar 
examensarbetets giltighet. Tillförlitlighet betyder att studier ska kunna göras om men få 
samma resultat (Polit & Beck, 2016). Författarna till detta examensarbete har beskrivit 
analysstegen och sökvägarna utförligt. Att beskriva de olika analysstegen och sökvägarna 
utförligt gör det möjligt för andra personer att få samma resultat. För att samma resultat ska 
uppnås måste tillvägagångssättet vara samma och stegen måste repeteras i samma 
ordningsföljd. Överförbarhet betyder att en studies resultat behöver vara lättförståelig och 
kunna föras över till något annat sammanhang eller någon annan grupp patienter (Polit & 
Beck, 206). Överförbarheten i examensarbetet stärks genom att artiklar som var från olika 
länder användes, patienter var i olika åldrar och patienter hade olika kön. Dessa 
komponenter bidrar till att resultatet av examensarbetet lättare kan överföras till olika 
patientgrupper och som stärker överförbarheten av examensarbetet. De svagheter som kan 
lyftas är att det inte ringar in särskilda länder eller individer, vilket kan vara av intresse för 
läsaren. Överförbarheten av examensarbetet hade ansetts vara låg om fokus låg på särskilda 
länder eller individer då examensarbetet hade varit svårt att föra över till ett annat 
sammanhang eller någon annan patientgrupp.  

6.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. 
Artiklarna som analyserades visade vad patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt 
kunde ha för konsekvenser för patienter i deras vardagliga liv. Diskussionen under 
resultatdiskussion kommer att grunda sig i de teman och subteman som framkom under 
analysen av de valda artiklarna. 

Resultatet visade att patienter med hjärtsvikt var tvungna att anpassa utförandet av dagliga 
aktiviteter efter symtomen de besvärades av för att orka med. De besvärliga symtomen kunde 
vara andnöd och sjuklig trötthet. Att patienter drabbades av symtom som andnöd och sjuklig 
trötthet bekräftas av Rydberg och Holst (2016) som förklarade den sjukliga tröttheten med 
att hjärtat inte hade en tillräcklig vävnadsperfusion i skelettmuskulaturen och hjärnan, vilket 
ledde till försämrad fysisk prestationsförmåga och trötthet. Andnöden förklarades 
fysiologiskt med att vänster kammaren inte jobbade optimalt. En försvagad vänsterkammare 
gjorde att trycket i lungorna ökade och att elasticiteten i lungorna minskade, vilket ledde till 
andnöd. Wikström (2017) bekräftar att symtom som andnöd och trötthet är vanligt 
förekommande vid hjärtsvikt. I resultatet framkom även att patienter levde med konstant 
sjuklig trötthet, vilket påverkade patienter på ett negativt sätt och skapade ett lidande. Vilket 
bekräftas av Eriksson (2015) som beskriver ett lidande som en negativ förändring i livet. 
Även Strömberg (2014) bekräftar att sjuklig trötthet påverkar patienter på ett negativt sätt. 
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Sjuklig trötthet bidrar till att patienter inte kan ta till sig av viktigt information samt att 
patienter känner mindre motivation till att bedriva egenvård. Patienters inställning till livet 
och framtiden blev positivt när de var fysisk aktiva vilket stämmer överens med Wikström 
(2014) som skriver att träning ger förbättrad livskvalitet. I resultatet framkom det även att en 
del patienter inte var fysiskt aktiva. Enligt patienter var inte hjärtsvikten anledningen att de 
inte höll sig fysiskt aktiva, det berodde på andra orsaker. Vilket Strömberg (2014) bekräftar 
och förklarar, att patienter bör vara i ett gott fysiskt och psykiskt tillstånd samt känna sig 
motiverad för att upprätthålla fysisk aktivitet. Även Eriksson (2015) påtalar om de fysiska 
och psykiska aspekterna och menar att när de är tillgodosedda så har patienten uppnått 
sundhet och friskhet. Att drabbas av hjärtsvikt ansåg patienter var något de skulle handskas 
med på egen hand. Strömberg (2014) bekräftar i bakgrunden att patienter med hjärtsvikt 
behöver vara fysiskt och psykiskt starka för att klara av att ta hand om sig själva. 

Resultatet visade även att patienter blev ofrivilligt isolerade från närstående och vänner 
eftersom patienter var sjukligt trötta. Gusdal m.fl., (2017) skriver att anhörigkontakt gynnar 
patienters behandling och ökar deras livskvalitet. Resultatet visade att patienter kämpade 
med självbilden av dem som partner och förälder. De kunde inte leva upp till de 
förväntningar de hade på sig själva, de var tvungna att anpassa sig efter omständigheterna. 
Gusdal m.fl., (2017) skriver däremot att närstående gör en livsomställning och anpassar sig 
efter den närstående som drabbats av hjärtsvikt.  

I resultatet framkom det att patienter blev mer medvetna om sina kroppar när de drabbades 
av sjukdomen hjärtsvikt. De var tvungna att lära sig läsa av de kroppsliga symtom de 
drabbades av. Att lära känna sin kropp och betydelsen av det stämmer överens med vad 
Strömberg (2014) skriver, att patienter lär känna sina kroppar och lär sig tyda de olika 
symtomen samt vad de innebär så att de på sikt lär sig hantera sjukdomen hjärtsvikt. 
Patienter tyckte inte att de blev lyssnade på när de ville prata om sin situation, om 
sjukdomen och begäret efter att leva. De miste sina jobb för att de inte orkade utföra jobbet 
som tidigare.  Jakobsson m.fl., (2014) bekräftar att patienter med hjärtsvikt har ett starkt 
begär efter att leva och att de längtar tillbaka till det gamla livet som var innan sjukdom. I 
resultatet framkom att patienter grubblade mycket över livet och döden. Deras grubblande 
präglades av tankar över vad som kommer hända när de dör, både med dem själva men också 
vad som kommer att hända med efterlevande familjemedlemmar. Milberg (2012) bekräftar 
att patienter funderar mycket kring livet och döden, patienter försöker förstå och söker en 
mening med sjukdomen och vad de går igenom. 

I resultatet framkom att patienter hade erfarenheter av olika känslor i samband med 
sjukdomen hjärtsvikt. Patienterna kände rädsla, ångest, ilska, depression, oro, osäkerhet och 
förlust. Eriksson (2015) beskriver att ett sjukdomslidande kännetecknas av negativa känslor, 
vilket inte går att undvika. De olika erfarenheterna stämmer delvis överens med Milberg 
(2012) som skriver att patienter kände rädsla och depression. Milberg (2012) skriver även om 
känslor som skam och börda vilket stämmer överens med resultatet. I resultatet beskrivs 
patienter känna tacksamhet över att kunna ta hand om sig själva, trots sjukdom. I resultatet 
framkom det att patienter oroade sig över att de skulle dö och att det skulle vara en smärtsam 
erfarenhet, vilket skapade ett lidande hos patienter. Att patienter kände oro inför döden 
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stämmer överens med resultatet, där Milberg (2012) beskriver erfarenhet av rädsla i 
samband med döden. I resultatet framkom att patienter hade erfarenhet av generell ångest, 
dödsångest samt erfarenheter av att livet var i fara. Detta styrks av Milberg (2012) skriver att 
olika erfarenheter upplevs av patienterna, att patienterna känner rädsla inför att eventuellt 
bli beroende av andra, sjukvårdspersonal eller anhöriga. Eriksson (2015) beskriver att ett 
livslidande kan uppstå när livet påverkas negativt och när sjukdom tar en vändning. 

Det som gav patienter lycka var att få spendera tid med sina barn och se dem växa upp. 
Gusdal m.fl., (2017) skriver att patienter har god livskvalitet när de har god relation till 
närstående. 

I resultatet framkom att patienter behöver stöd, både psykiskt och fysiskt.  Det framkom även 
att patienters erfarenheter av att få stöd vid hjärtsvikt var positivt för patienters välmående 
och minskade risk för försämring av sjukdom, vilket stämmer överens med Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) som beskriver att sjuksköterskor ska ge stöd åt patienter och 
deras närstående om så önskas. I resultatet framkom det att patienter ansåg att deras 
närstående var överbeskyddande och att deras stöd var överdriven. I bakgrunden beskriver 
Gusdal m.fl., (2017) att patienters främsta stöd kom från anhöriga.    

I resultatet framkom att patienter klandrade sjukvården för att de fått hjärtsvikt. Patienter 
riskerade att försämras och dö vid försenade behandlingar samt vid försenad diagnostik. 
Patienter var missnöjda med vården vilket bekräftas i bakgrunden av Mendes (2019) som 
skriver att endast en liten del patienter som dör inom ett år får vård som täcker det 
individuella behovet. Patienter tyckte inte att sjukvårdpersonalen tog dem på allvar eller var 
tillmötesgående. Patienter var rädda för att söka sjukvård, för att de inte togs på allvar eller 
blev bemötta på ett korrekt sätt. Vilket inte stämmer överens med vad Patientsäkerhetslagen 
(SFS 210:659) säger. Lagen säger att alla patienter ska få vård med vördnad och omsorg.  

Patienterna fick inte träffa samma läkare, inte heller fick de träffa läkare eller sjuksköterskor 
med specialkompetens inom området hjärtsvikt. Enligt Frank m.fl., (2018) är det viktigt att 
sjukvårdspersonal har ett gott samarbete mellan varandra och med patienter. Cameron m.fl., 
(2016) styrker att relationen mellan sjukvårdspersonal och patienter är viktig. I resultatet 
framkom att patienter inte fick all information av sjukvårdspersonal om deras sjukdom och 
vad de kan förvänta sig. Att inte få all information stämmer inte överens med det som 
framkommer i bakgrunden. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt att få veta 
den förväntade prognosen av sjukdom och behandling. Eriksson (2015) skriver i bakgrunden 
att patienter upplever ett vårdlidande när de blir kränkta, felbehandlade eller känner att 
personal inom hälso- och sjukvård missbrukar deras maktposition. 

Patienter var tvungna att lita på sjukvården, de ansåg att de inte hade något annat val 
eftersom de var beroende av sjukvården. Att patienter var trygga stämmer överens med 
Cameron m.fl., (2016) som i bakgrunden skriver att patienter känner trygghet när de får stöd 
av sjukvårdspersonalen.  

Patienter ansåg att det fanns lägen när de skulle vara med och bestämma kring deras vård 
och läge när de inte skulle vara med och bestämma. Patientsäkerhetslagen (SFS 210:659) 
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säger att samtliga patienter ska vara med och påverka sin vård och de beslut som fattas i den 
mån det är möjligt. De anpassade inte medicineringen efter symtomen, vilket resulterade i att 
patienter blev sämre. När patienter mådde bra avstod de från medicinering, när de sedan 
blev dåliga på grund av utebliven medicinering insåg de hur sjuka de var. Patienter ansåg att 
de var besvärliga patienter eftersom de inte följde riktlinjerna gällande kost och träning vilket 
stämmer överens med Strömberg (2014) som beskriver att egenvården är viktig för att 
patienternas sjukdom ska utvecklas i en positiv riktning samt minska risken för försämring.  

I resultatet framkom att patienterna ansåg att smärtlindrande läkemedel inte hade tillräcklig 
effekt. I bakgrunden framkommer det enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) att 
sjuksköterskor ska utvärdera resultat och tillsammans med patienter omvärdera och lägga 
upp ny omvårdnadsplan. Patienter ansåg att behandling var dyrt eftersom att de var 
sjukskrivna. Olika behandlingar ansågs vara både hjälpmedel och bevis på försämrat 
tillstånd. I bakgrunden skriver Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) att alla har rätt till god 
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. I resultatet framkom att patienter med 
samsjuklighet hade svårt att skilja på de olika symtomen med de olika sjukdomarna. I 
bakgrunden skriver Yu m.fl., (2016) vikten av att patienter med hjärtsvikt har god kunskap 
om vanligt förekommande symtom. Patienter använde alternativ medicinering för att lindra 
symtom vilket stämmer överens med resultatet enligt Rydberg och Holst (2016) som 
beskriver i bakgrunden att patienter använder sig av träning som en icke farmakologisk 
behandling. 

 

6.3 Etisk diskussion  

Etisk prövning har i detta examensarbete inte behövts eftersom arbetet grundar sig i tidigare 
bearbetat material. Enligt Codex (2018) ska forskning vara av god kvalitet samt vara 
moraliskt acceptabel. Författarna till examensarbetet har ansträngt sig att i examensarbetet 
inte påverka texten genom att inte implementera den egna förförståelsen och de förutfattade 
meningarna. Eftersom det var två författare till examensarbetet kunde förförståelse samt 
tolkning av text resultera i ett mer nyanserat resultat i examensarbetet. Avsikten under 
skrivandets gång har inte varit att översätta fel eller att förvränga data. Plagiat eller 
förfalskning har inte förekommit i detta examensarbete. Referenshanteringen är enligt APA-
Style med tydlig struktur och används genomgående i examensarbetet. Den tydliga 
strukturen i referenshanteringen bidrar till att läsaren enkelt kan hitta tillbaka till den 
primära källan.   
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7. SLUTSATS  

Syftet i examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt. I 
arbetet framkommer att patienters erfarenheter var att de var tvungna att anpassa livet efter 
sjukdomen och dess symtom. Patienter har erfarenheter av att hjärtsvikt leder till ett lidande. 
Patienter isolerade sig eftersom de var sjukligt trötta, de hade inte orken att socialisera sig 
med andra. Patienters erfarenheter var att de var tvungna att lära sig att läsa av de kroppsliga 
symtomen för att undvika att bli än mer sjuka. Patienters erfarenheter av att leva med 
hjärtsvikt visade att de hade en stark längtan efter att få leva som de tidigare levt. Patienter 
påverkades både fysiskt och psykiskt när de levde med hjärtsvikt. De hade existentiella 
tankar om livet och om döden. Patienters erfarenheter av att leva med hjärtsvikt visade att de 
hade minskad livskvalitet. Patienter grubblade och handskades med många olika känslor. 
Erfarenheterna visar att patienter fick stöd från deras närstående, vilket gjorde dem gott. 
Patienter hade ingen bra erfarenhet av vården. Patienter fick träffa olika läkare och 
sjuksköterskor, de kände sig inte betrodda av sjukvården. Erfarenheter av att leva med 
hjärtsvikt visar att läkemedelsbehandlingarna ger svåra biverkningar som försvårar 
patienters liv. 

 

 

7.1 Förslag på vidare forskning  

 

Vidare forskning behövs om stöd och uppmuntran kring patienters egenvård och hur stöd 
och uppmuntran skulle kunna förbättra egenvård för patienter. Baserat på examensarbetets 
datasökning, artiklar och resultat har författarna till examensarbetet kommit fram till att det 
behövs mer forskning kring patientutbildning för att patienter med hjärtsvikt ska kunna 
bedriva egenvård. Utbildning om egenvård för patienter med hjärtsvikt behövs även för 
närstående till dessa patienter. Intressant forskning skulle kunna vara att undersöka 
sjukvårdens och närståendes erfarenheter av att vårda och leva med patienter med hjärtsvikt. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar/ 
Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
valda 

artiklar 

Artikel 
nummer 

CINAHL 
Plus 
15/5-2019 

heart failure 
AND ( 
attitude OR 
"patient 
perspective  
NOT review 
of literature 
or literature 
review or 
meta-
analysis or 
systematic 
review AND  
(nurs or 
nurses or 
nursing ) 

Årtal: 2016-2019 
 Peer Reviewed 

 
 

189 94 1 2 

CINAHL 
Plus 
30/5-2019 

Chronic 
heart failure 
AND patient 
experience 
AND 
qualitative 
NOT 
systematic 
review NOT 
secondary 
analysis of 
qualitative 
data 

Årtal: 2011-2019 
 Peer Reviewed 

49 10 1 3 

PubMed 
15/5-2019 

(patient 
experience) 
AND heart 
failure) AND 
feelings) 
AND care  

Publicerad 10 
senaste åren 

28 28 2 4,6 

CINAHL 
Plus 
16/5-2019 

heart failure 
AND( 
attitude or 
"patient 
perspective" 
) NOT 
(review of 
literature or 
literature 
review or 
meta-

Årtal: 2010-2014 
 Peer Reviewed 

 

 

53 36 2 7,8 
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analysis or 
systematic 
review ) 
AND ( nurs 
or nurses or 
nursing 

 

CINAHL 
Plus 
16/5-2019 

Patient 
experience 
OR Patient 
perspective 
OR Patient 
view OR 
patient 
perception 
AND heart 
failure AND 
“living with” 

Årtal: 2018-2019 

Peer Reviewed 

33 22 1 5 

CINAHL 
Plus 

16/5-2019 

heart failure 
AND( 
attitude or 
"patient 
perspective" 
) NOT 
(review of 
literature or 
literature 
review or 
meta-
analysis or 
systematic 
review ) 
AND ( nurs 
or nurses or 
nursing 

 

Årtal: 2010-2014 

Peer Reviewed 

 

7 7 0  

CINAHL 
Plus 

23/5-2019 

 

Heart failure 
AND 
qualitative 
perspective 
AND life 
perspective 

Årtal: 2016-2019 

Peer Reviewed 

 

27 27 1 9 

CINAHL 
plus 

29/5-2019 

Heart faiulre 
AND Quality 
of life AND 
Patient 
experience 

Årtal: 2015-2019 

Peer Reviewed 

136 25 1 10 
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CINAHL 
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30/5- 2019 
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review 

Årtal: 2011-2019 

Peer Reviewed 

33 5 1 1 
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BILAGA B. KVALITETSMALL 

Granskning av de valda vetenskapliga artiklarna utfördes utifrån Fribergs mall (2017, s.187-
188). 

8–11 poäng= Hög kvalitet. 6–7 poäng= medel kvalitet. 1–5 poäng= låg kvalitet. 

1= 1 poäng. 0= 0 poäng. JA 

 Artiklar 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Går det att 
urskilja ett tydligt 
formulerat och 
avgränsat problem? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

2. Beskrivs 
teoretiska 
utgångspunkter för 
studierna? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

3. Är syftet med 
studien klart 
formulerat? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

4. Är metoden 
beskriven? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

5. Är 
undersökningspers
onerna beskrivna? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
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6. Redovisas hur 
data har 
analyserats? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

7. Redovisas 
resultatet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

8. Går det att förstå 
författarnas 
tolkningar av 
resultatet? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

9. Diskuteras 
metoden? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

10. Finns det en 
återkoppling till 
praktiskt 
vårdarbete? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

11. Finns det ett 
etiskt resonemang? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Summa av poäng 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel  
 

Syfte  Metod  Resultat  Sammanfattning 

(1) Titel:  
Life experiences of 
security and 
insecurity among 
women with chronic 
heart failure 

Författare: 
Marianne Burström, 
Margareta 
Brännström, Kurt 
Boman och Gunilla 
Strandberg 
 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
 
Årtal och land: 
2012, Sverige 
 

Syftet är att 
undersöka 
kvinnors 
erfarenhet av att 
leva med kronisk 
hjärtsvikt. Fokus i 
denna studie 
ligger på kvinnors 
känslor av 
säkerhet och 
osäkerhet kring 
sjukdomen. 
 

Åtta kvinnor 
intervjuades under 
år 2006, där de 
deltog i en 
fokusgrupp. Data 
analyserades 
genom kvalitativ 
content analys. 

Acceptans av det 
förflutna, det 
aktuella och 
framtid leder till 
en känsla av 
acceptans. 
Känslor av skuld 
över att vara sjuk, 
känslor av att inte 
vara kapabel till 
det man tidigare 
varit kapabel till, 
leva med rädsla 
över att kroppen 
har svikit en, ha 
ångest över att bli 
mer beroende av 
andra, känna sig 
ensam, tänka på 
döden samt att ha 
ett bristande 
förtroende till 
vården och 
behandlingen 
resulterar i 
känslor av 
osäkerhet. 

Sjukvårdspersonal 
behöver förstå 
kvinnans syn på livet 
och hennes 
uppfattning av hur 
det är att leva med 
kronisk hjärtsvikt. 
Genom att 
sjukvårdspersonalen 
förstår kvinnans syn 
på livet möjliggör 
sjukvårdspersonalen 
att kvinnan känner 
trygghet i det dagliga 
livet. 

(2) Titel:  
The Experiences of 
Younger Individuals 
Living With Heart 
Failure 
 
Författare: 
AlisonWalsh, Lisa 
Kitko och Judith 
Hupcey 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
 
Årtal och land:  
2018, USA 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
erfarenheten av 
att leva med 
hjärtsvikt hos 
yngre patienter. 

Semi strukturerade 
intervjuer med 18 
deltagare. Studien 
analyserades med 
hjälp av kvalitativa 
teman. 
 

Sex teman 
identifierades: (1) 
Ha en 
betydelsefull roll 
(2) Att vara 
självständiga (3) 
Ekonomi som en 
påverkbar faktor 
för 
komplikationer 
av tillstånd. (4) 
Känsla av att bli 
dömd för den 
man är, ung och 
lever med 
hjärtsvikt. (5) 
Klandra sig själv 
för sitt nuvarande 
hälsotillstånd. (6) 
Starkare 
psykosociala 
symtom som 
depression, 
ångest och sjuklig 

Yngre patienter med 
hjärtsvikt upplevde 
dålig hälsa i relation 
till livskvalitet. 
Hjärtsvikt hos yngre 
patienter påverkar 
karriär, meningsfulla 
relationer, familj och 
den ekonomiska 
tryggheten vilket är 
en direkt påverkan av 
deras hälsa och 
livskvalitet, beroende 
på vad den enskilda 
individen tycker är 
meningsfullt. 
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trötthet.  

(3)Titel: Patients´ 
experience with heart 
failure treatment and 
self- care- A 
qualitative study 
exploring the burden 
of treatment 
 
Författare: Oda 
Karin Nordfonn, 
Ingvild Margareta 
Morken, Lars Edvin 
Bru och Anne Marie 
Lunde Husebø 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal och land: 
2019, Norge 
 

Att förstå 
patienter med 
kronisk hjärtsvikt 
och deras 
erfarenhet av 
börda relaterat till 
behandling och 
egenvård. 

Kvalitativ studie 
med semi 
strukturerade 
intervjuer med 17 
hjärtsviktspatienter
. Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av Malteruds 
systematiska 
textövergång. 
 

Två huvudteman: 
1,“emotionella 
utmaningar” och 
2,“problematisk 
egenvård”.  
Första temat 
bestod av 
subteman: “ett 
nytt liv,” “följa 
upp kroppens 
symtom,” “svåra 
övergångar,” och 
“känslor av 
skuld.” Andra 
temat bestod av 
subteman: “dåligt 
vårdande 
samspel, ”brist på 
information och 
utbildning,” och 
“problem med 
medicinering.” 
 

Problematisk 
behandling av 
hjärtsvikt resulterar i 
sämre egenvård och 
livskvalitet. Det är 
viktigt att som 
sjuksköterska 
identifiera den 
lidande patienten och 
agera.  
Sjuksköterskan ska 
tillsammans med 
patienten planera en 
trygg och säker 
hemgång för att 
minska känsla av 
emotionell stress och 
tvivel inför att klara 
livet med hjärtsvikt 
på hemmaplan.  

(4) Titel:  
Experiences of 
Patients Living With 
Heart Failure: A 
Descriptive 
Qualitative Study 
 
Författare:  
Alvin Chuen Wei 
Seah, Khoon Kiat 
Tan, Juvena Chew 
Huang Gan, och 
Wenru Wang  
 
Tidskrift:  
Journal of 
Transcultural Nursing 
 
Årtal och land:  
2016, Singapore 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
erfarenhet, behov 
och de olika 
strategier 
patienter 
tillämpar för att 
klara av livet med 
hjärtsvikt i 
Singapore. 

Deskriptiv 
kvalitativ metod 
användes. Totalt 
intervjuades 15 
informatörer, som 
intervjuades var 
och en för sig, från 
två kardiologi 
avdelningar på ett 
allmänsjukhus i 
Singapore. 
Intervjun var semi 
strukturerad och 
data analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 
 

Fyra 
huvudkategorier 
identifierades: 
upplevda orsaker, 
offentliggörandet 
och prognosen; 
känslor som inte 
försvinner; 
hantera tillstånd; 
och behoven från 
sjukvårdspersona
len. Hjärtsvikt 
upplevs av 
informatörerna 
som en kolossal 
sjukdom 
karakteriserad av 
en viss osäkerhet 
kring tillstånd 
och framtid. 

Studien föreslår 
praktiska och 
användbara metoder 
för 
sjukvårdspersonalen 
att tillämpa när de 
ger holistisk vård till 
patienter med 
hjärtsvikt. 

(5) Titel:  
“When illness dictates 
who I am”: A 
hermeneutic 
approach to older 
adults with heart 
disease 
 
Författare: Carlos 

Att beskriva 
erfarenheten, ur 
ett 
livsvärldsperspekt
iv, av äldre 
patienter i åldern 
65 år eller äldre 
som är svårt sjuka 
och lever med 

Djupintervjuer med 
12 äldre patienter 
som lever med 
avancerad 
hjärtsvikt. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades 
genom 

Två huvudteman 
identifierades: en 
själv som sårbar 
person och en 
själv som en 
betydelsefull 
person. 

Viktigt att 
sjukvårdspersonal 
sammansvetsar 
vårdandet och 
bemötandet av 
patienter. 
Vårdpersonal ska 
möta patienten 
utifrån den unika 
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Sampaio, Isabel 
Renaud ochPaula 
Ponce Leão 
 
Tidskrift:  
Nursing forum an 
idependent voice for 
nursing 
 
Årtal och land: 
2018, Portugal 
 

avancerad 
hjärtsvikt. Samt 
hur personlig 
värdighet skapas i 
det dagliga livet.  

fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod. 

individen människan 
är. För att äldre 
patienter ska 
bibehålla sin 
värdighet som 
människa är det 
viktigt att de blir 
sedda och 
respekterade för den 
unika människan de 
är. 

(6)Titel:  
What influences 
physical activity in 
people with heart 
failure? A qualitative 
study 

Författare:  
Stephanie Tierney, 
Heather Elwers , 
Chandbi Sange, 
Mamas Mamasa, 
Martin K. Rutter, 
Martin Gibson, 
Ludwig Neyses och 
Christi Deaton 

Tidskrift:  
International Journal 
of Nursing Studies 

Årtal och land: 
2011, England 
 

Att förstå varför 
människor med 
hjärtsvikt både 
engagerar och inte 
engagerar sig i 
regelbundna 
fysiska aktiviteter. 

Kvalitativ, semi 
strukturerad 
intervju via telefon 
med 22 deltagare 
med variationer på 
kön, ålder, 
hjärtsvikts duration 
och grad och 
nuvarande 
aktivitetsnivå. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 

Fyra teman 
identifierades: 
fluktuerande 
hälsa; den 
psykiska 
prognosen; andra 
förväntningar och 
miljöpåverkan. 
Symtom, 
samsjuklighet, 
dålig självinsikt 
och/eller brist på 
upplevd fördel 
med träning. 
Uppmuntran från 
andra och dåligt 
väder påverkar 
träning. 

Kostnad, upplevd 
fördel med träning, 
själv förmåga och 
socialt stöd påverkar 
aktivitetsgraden. 
Dessa påverkbara 
faktorer ska 
sjukvårdspersonalen 
ha i åtanke när de 
uppmuntrar till- och 
förklarar vikten av 
regelbunden träning 
med de patienter som 
har hjärtsvikt. 
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(7)Titel:  
Patients’experiences 
of physical limitations 
in daily life activities 
when suffering from 
chronic heart failure;a 
phenomenographic 
analysis 
 
Författare:  
Emma Pihl, Bengt 
Fridlund och Jan 
Mårtensson 

Tidskrift:  
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 

 
Årtal och land: 
2010, Sverige 
 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva hur 
patienter som 
lider av kronisk 
hjärtsvikt 
upplevde sina 
fysiska 
begränsningar i 
det dagliga livet. 

Utforskande och 
kvalitativ metod 
med ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt, 
totalt intervjuades 
15 patienter. 

Ett behov av att 
upptäcka nya 
lösningar för att 
klara av de 
dagliga fysiska 
utmaningarna. 
Att ha en 
realistisk syn på 
framtiden men 
som präglas av de 
fysiska 
utmaningarna 
som kommer att 
påverka det 
dagliga livet. En 
känsla av att inte 
lita på den egna 
förmågan att 
kunna förändra 
den fysiska 
kapaciteten. Att 
förlora den 
sociala delen av 
livet. 

Patienter som lider 
av kronisk hjärtsvikt 
upptäckte nya 
lösningar för att klara 
av det dagliga livet. 
Patienter kände en 
drivkraft för att 
bibehålla funktioner 
för att upprätthålla 
god livskvalitet. Om 
patienter inte tror på 
den egna förmågan 
att upprätthålla den 
fysiska kapaciteten 
minskar deras 
initiativförmåga till 
att hitta på 
aktiviteter. 

(8)Titel:  
The sliding context of 
health: the challenges 
faced by patients with 
heart failure from the 
perspective of 
patients, healthcare 
providers and family 
members 

Författare:  
Parvin Mangolian 
shahrbabaki, Esmat 
Nouhi, Majid Kazemi 
och Fazlollah Ahmadi 
 
Tidskrift:  
Journal of clinical 
nursing 
 
Årtal och land: 
2017, Iran 
 

Att förstå vilka 
utmaningar som 
kan komma i 
vägen för 
patienter med 
hjärtsvikt. 

 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
anteckningar med 
21 iranska 
deltagare, främst 12 
patienter med 
hjärtsvikt, tre 
kardiologer, tre 
sjuksköterskor och 
tre 
familjemedlemmar 
till patienterna. 
Insamlad data 
analyserades med 
Lundman och 
Graneheims 
kvalitativa 
innehållsanalys.  

Denna studie 
resulterade i ett 
tema: ‘jämn 
rörelse i form av 
hälsa’ som i sin 
tur delades in i 
tre kategorier 
‘möjligt hot mot 
hälsa och livet’, 
’att kämpa mellan 
tvivel och det 
som är säkert’ 
och ’i en 
nedgående spiral 
av livskvaliteten’ 
som speglar 
erfarenhet av 
patienter med 
hjärtsvikt. 

För att kunna stötta 
och utbilda patienter 
med hjärtsvikt är det 
viktigt att identifiera 
de utmaningar som 
kan uppstå vid 
hjärtsvikt. Patienter 
tar inte hand om sig 
själva eftersom dessa 
utmaningar påverkar 
dem psykiskt och 
fysiskt. De nya 
förhållandena är ofta 
missförstådda vilket 
resulterar i 
återkommande 
symtom, 
sjukhusinläggningar 
och minskad 
livskvalitet. 
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(9)Titel:  
Living with heart 
failure: Karachi 
exploratory study 

Författare:  
Ambreen Gowani, 
Raisa Gul, Sajid 
Dhakam och Nadia 
Kurji 

Tidskrift:  
British Journal of 
Cardiac Nursing 
 
Årtal och land: 
2017, Pakistan 

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
erfarenhet av att 
leva med 
hjärtsvikt, i 
utvecklingsländer 
som Pakistan, då 
det finns gott om 
forskning med 
samma syfte men 
med skillnad på 
att studierna är 
gjorda i 
västländerna. 

 

Fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
med djupintervjuer 
av åtta patienter 
som lever med 
hjärtsvikt. 
Variationer 
förekommer i 
patienternas ålder, 
kön, inkomst, 
utbildningsnivå 
samt förmågan av 
att bedriva 
egenvård. 
Intervjuerna 
analyserades 
genom olika steg. 
De olika stegen 
analyserades med 
hjälp av Morse och 
Niehaus. 

     

Att känna sig 
återhållsam på 
grund av 
sjukdomen, att 
känna rädsla över 
att vara osäker 
över sjukdomen 
och vad den kan 
innebära, att 
känna en viss 
utmaning över att 
anpassa sig efter 
sjukdomen och 
det den kräver för 
att bibehålla 
hälsa samt 
sjukvårdssysteme
ts efterfrågan på 
egenvård. 

Patienter med 
hjärtsvikt upplever 
dålig livskvalitet i alla 
livets dimensioner. 
Studien visar att det 
finns problem i 
sjukvårdssystemet i 
utvecklingsländerna. 
Problemen i 
sjukvårdssystemet 
leder till att 
patienterna upplever 
dålig livskvalitet. 
Sjukvården i 
utvecklingsländer 
behöver bli bättre för 
att höja livskvaliteten 
hos patienter med 
hjärtsvikt. 

(10)Titel: Living 
with and dying from 
advanced heart 
failure: 
understanding the 
needs of older 
patients at the end of 
life 

Författare: 
Katharina 
Klindtworth, Peter 
Oster, Klaus Hager, 
Olaf Krause, Jutta 
Bleidorn och Nils 
Schneider 

 
Tidskrift: BMC 
Geriatrics 
 
Årtal och land: 
2015, Tyskland 
 

Studien fokuserar 
på att förstå hur 
patienter som är 
70 år eller äldre 
med svår 
hjärtsvikt 
upplever 
sjukdomen. 
Studiens fokus 
ligger på att 
identifiera 
patienternas 
medicinska 
behov, 
psykosociala 
behov samt 
behovet av 
information om 
sjukdomen i den 
sista fasen av 
patienternas liv. 

 

Kvalitativ 
longitudinell 
intervjustudie med 
patienter som är 70 
år eller äldre med 
avancerad 
hjärtsvikt. 
Intervjuerna 
utspelade sig under 
en period av 18 
månader med tre 
månaders 
tidsintervaller. 
Intervjuerna 
analyserades med 
kvalitativ metod i 
relation till 
grundad teori.  

 

Studien visar att 
patienter i åldern 
70 år eller äldre 
inte upplever 
hjärtsvikt som en 
livsbegränsande 
sjukdom. Fysisk 
begränsning och 
förändrade 
livsvillkor är det 
primära 
problemet. 
Många av de 
äldre patienterna 
upplever inte att 
de har tillräcklig 
kunskap om 
deras tillstånd 
och prognos. 
Patienterna 
önskar en 
förbättrad 
interaktion 
mellan dem och 
sjukvårdspersona
l. 

Patienter som är 70 
år eller äldre och har 
avancerad hjärtsvikt 
förstår många gånger 
inte allvaret med 
hjärtsvikt. En 
avancerad vårdplan 
för äldre patienter 
med hjärtsjukdom 
kan vara ett 
alternativ för att 
förbättra den 
patientcentrerade 
vården. 
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