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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diagnosen hjärtsvikt innebär en stor förändring i patienternas liv. De som 

diagnostiseras upplever förändringar på flera områden i livet; det kroppsliga, sociala, 

livssituationen och att nu vara beroende av vård, mediciner och behandling. Sjuksköterskan 

bör ha en förståelse för dessa patienters livssituation för att kunna ge en bättre och mer 

individuell vård. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

Metod: Den valda metoden är en systematisk litteraturstudie där kvalitativa studier 

analyseras. Materialet består utav nio artiklar och en doktorsavhandling och analyseras enligt 

Evans (2002) metod. Resultat: Resultatet består utav fyra teman och nio subteman. Dessa 

beskriver patienters upplevelser av kroppsliga och sociala förändringar, förändringar i 

livssituationen såsom livsstilsförändringar, förändringar i arbetslivet samt att de nu är tvungna 

att äta medicin för resten av sitt liv. Patienters upplevelser i mötet med vårdpersonal 

presenteras också, vilka beskriver deras upplevelse av maktlöshet i vården samt deras 

upplevelse gällande vikten av delaktighet, kontinuitet och trygghet. Slutsats: Slutsatser som 

dras är att patienterna generellt behöver uttrycka sina upplevelser till såväl vänner, familj och 

vårdpersonal. Dessa grupper behöver även få en ökad förståelse för patienternas livssituation 

inom alla dessa områden som tas upp i resultatet. Sjukdomen innebär en total omställning i 

patientens liv och denne behöver stöd och förståelse från vänner, familj och vårdpersonal för 

att kunna uppleva ett välbefinnande. 

 

Nyckelord: Förändringar, hjärtsvikt, kvalitativ, patienter, upplevelser. 

 

ABSTRACT 
Background: The diagnosis of heart failure is a major change in patients' lives. Those who 

are diagnosed are experiencing changes in several areas of life: the bodily, social, life 

situation and now being depended on the care, medication and treatment. Nurses should have 

an understanding of these patients' lives in order to provide better and more individual care. 

Purpose: The purpose is to describe patients' experiences of living with heart failure. 

Method: The method chosen is a systematic literature review and qualitative studies 

analyzed. The material consists of nine articles and a doctoral thesis and analyzed according 

to Evans (2002) method. Results: The outcome consists of four themes and nine subthemes. 

These describe patients' experiences of bodily and social changes, changes in the life situation 

such as lifestyle changes, changes in employment and that they are now forced to eat the 

medicine for the rest of their life. Patients' experiences in the meeting with nursing staff are 

also presented, which describes their experience of powerlessness, and if impotence of 

participation, continuity and security in their care. Conclusion: Conclusions drawn are that 

the patients generally need to express their experiences to both friends, family and health 

professionals. These groups also need to get a better understanding of patients' lives in all 

these areas addressed in the results. The disease involves the complete conversion of the 

patient's life and they need support and understanding from friends, family and caregivers to 

experience a well-being. 
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1. Inledning 

Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom vars symtom bland annat är trötthet och 

andfåddhet, dock lever många med latent hjärtsvikt vilken inte påvisar några symtom. 

Sjukdomen innebär att hjärtats pumpförmåga är nedsatt och det är ofta äldre människor som 

drabbas. Cirka tio procent av alla människor över 70 år är diagnostiserad med sjukdomen och 

antalet patienter med hjärtsvikt kommer att öka i framtiden då andelen äldre i befolkningen 

ökar (Socialstyrelsen, 2010). Jag läser på sjuksköterskeprogrammet och tillbringade min 

verksamhetsförlagda utbildning under tio veckor på en hjärtmedicinsk avdelning där jag 

träffade många patienter med hjärtsvikt. Flertalet av de patienterna blev inlagda för 

urvätskning då de hade samlat på sig vätska i lungor och/eller ben på grund av sin sjukdom. 

Patienterna fick endast dricka en viss mängd vätska per dag beroende på hur mycket vätska de 

hade samlat på sig samt hur lätt eller hur svårt det var att driva ut den med hjälp av läkemedel. 

Min nyfikenhet för patienter med hjärtsvikt väcktes när jag upptäckte hur många det var som 

hade hjärtsvikt samt att många hade varit inlagda flera gånger på sjukhus för att de hade 

samlat på sig vätska. Med tanke på att det är så många som drabbas och att antalet drabbade 

kommer öka blev jag intresserad av hur patienterna upplevde det att leva med denna 

hjärtsjukdom. 

2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs vårdteoretikern Katie Erikssons teori utifrån hennes begrepp; 

människan, hälsa och lidande. Därefter förklaras vad hjärtsvikt är och därpå presenteras 

partners upplevelser av att leva med en partner med hjärtsvikt och sjuksköterskans kunskap 

om hjärtsvikt samt deras upplevelser av att vårda en patient med hjärtsvikt. Sedan följer ett 

stycke om sjuksköterskans profession och kompetensbeskrivning och avslutningsvis 

presenteras en problemformulering.  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Vårdvetenskap är en vetenskaplig ansats vilken beskriver och analyserar vårdandet. I 

vårdvetenskapen används konsensusbegreppen människan, hälsan, världen/omgivningen och 

vårdandet. Oavsett vilket begrepp betraktas det utifrån ett patientperspektiv, med andra ord 

utgår den alltid utifrån patientens bästa (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). I detta arbete har människan, hälsa och lidande valts att beskrivas utifrån Erikssons 

teori. 

2.1.1 Människan 

Vården till människan ska bygga på förtroende för att skapa utrymme för dennes möjligheter 

till växt och utveckling. Människan är mer än sin kropp, den levande människan har livsvilja, 

hopp, önskningar, tankar, känslor och drömmar. Vårdaren ska se till hela människan vilken 

består av kropp, själ och ande. Människan har även problem, behov och begär, vilka bör 

tillfredsställas. Problem är någonting som människan inte förmår bemästra i den aktuella 

situationen, ett problem är något som skall lösas då outlösta problem utgör hinder för 

människan att leva och utvecklas som en hel människa. Behov är något som kan stillas för 

stunden. Människan har olika sorters behov, bland annat organiska behov vilket menas behov 

av näring, utsöndring och vätska. Utvecklingsbehov, vilket kan beskrivas som kontakt- och 

relationsbehov, upplevelsebehov, rörelsebehov och skaparlust. Begär är någonting som inte 

kan stillas för stunden utan det måste fyllas på hela tiden. Begäret är människans innersta 

längtan och önskningar och det mest grundläggande är begäret efter liv och kärlek. Begäret 
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efter liv ter sig i uttryck i människans strävan efter livets mening. Begär efter kärlek uttrycks i 

relationerna till andra människor och någon form av Gud. Människan längtar efter att få 

betyda någonting för någon annan och att få vara någon (Eriksson, 2004). 

2.1.2 Hälsa 

Hälsa innebär att vara hel, att uppleva sig som en hel människa och hälsan är subjektiv och 

objektiv. Subjektiv innebär människans egen medvetenhet om sin hälsa, således människans 

egen upplevelse av sin hälsa. Det subjektiva tar också fasta på hälsa och sjukdomens syfte och 

mening. Objektiv hälsa är påvisbar, med andra ord frånvaro av sjukdom, handikapp eller 

mätbara defekter av undersökning (Eriksson, 1996). 

Förutsättningen för en god hälsa är tro, hopp och kärlek, dessa behövs för att människan ska 

kunna mogna och växa som en naturlig människa. Begreppen betyder kortfattat att tron är 

hälsans grundsubstans, hoppet är hälsans riktning och kärleken är hälsans form. För att kunna 

uppleva tro, hopp och kärlek krävs självförtroende vilket innebär att man vågar tro att man 

både räcker till för sig själv och andra. Då vågar människan göra ett försök att hjälpa en annan 

människa utifrån den egna personens förmåga och i hjälpandet växer människan sig starkare. 

Mer utvecklat betyder tro att inta ett tillitsfullt förhållningssätt och man kan inte enbart med 

hjälp av tron förhindra ohälsa. I tron känner människan en vördnad för livet vilket ger mod 

och kraft i hälsoprocessen. Hoppet har sitt fäste i nuet men riktas även mot framtiden. I 

hoppet finns människans tröst och hopp om att verkligheten kan förändras samt en vilja för 

denna förändring. Hoppet är alltså en rörelse med en riktning som grundar sig i en önskan om 

en förändring. Det är en rörelse mellan hopp och hopplöshet, i varje hopplöshet finns ett hopp. 

Kärleken behövs för människans växt, utveckling och hälsa (Eriksson). 

Hälsa är relativt, det är ingenting absolut och det är svårt att dra gränser mellan vad som är 

friskt och vad som är sjukt. Den är unik för varje enskild person och hälsa kan råda trots 

förekomst av sjukdom. Individens subjektiva upplevelse av hälsa varierar från stund till stund 

och är starkt förankrad till personens aktuella situation. Hälsa utgår ifrån att individen känner 

sig frisk, trots att samhället bedömer denne som sjuk. För att människan ska kunna uppleva 

hälsa krävs att denne har en förmåga att finna en mening inför morgondagen (Eriksson). 

2.1.3 Lidande 

Människan kan inte uppskatta hälsa förrän hon mött sjukdom, människan kommer dock alltid 

ställa sig frågan varför lidandet existerar och svaret på frågan växlar mellan olika perspektiv. 

En del kämpar för att avlägsna lidandet, andra för att lindra det och sedan finns det dem som 

försonas med sitt lidande och försöker finna en mening i det (Eriksson, 2001). 

Lidandets drama är ett lidande som skapas i relationen mellan vårdare och patient. Alla 

människor genomgår lidandets drama och att lindra lidande innebär att man vågar vara 

medaktör i dramat. Lidandets drama har tre akter och den första är bekräftande av lidande 

vilket innebär att förmedla till den andra att jag ser. Att en annan människa ser mitt lidande 

innebär en tröst, att se kan uttrycka sig i en blick, beröring eller ett litet ord. På så vis 

bekräftas lidandet och man visar på att man finns där för den lidande. Andra akten i dramat är 

själva lidandet, där ges det tid och rum för den lidande att få lida ut. Medaktörer ger inga 

bortförklaringar eller orsaker till personens lidande. En människa som lider pendlar mellan 

hopp och hopplöshet, den människan vill ofta vara ensam samtidigt som hon vill uppleva 

gemenskap. En känsla av övergivenhet leder ofta fram till en känsla av hopplöshet. Den tredje 

akten i dramat är försoningen vilket är ett lyckligt slut på lidandet då man försonats med sitt 

lidande. Människan har då funnit en mening med sitt lidande och denne kan då börja bygga på 

en ny enhet utan det onda. En känsla av befrielse och förnyad gemenskap infinner sig. Om 

inte människan kan spela med i lidandets drama upplevs ett stegrande lidande vilken leder till 
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förkrosselse och döende. Döden gömmer sig i själen och människans själ dör innan kroppen 

gör det (Eriksson). 

Eriksson har identifierat tre olika former lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är ett lidande vilken upplevs i relation till sjukdom och 

behandling och som framförallt vållar smärta för patienten. Det finns olika typer smärtor, 

kroppslig smärta samt själslig och andlig smärta. Kroppslig smärta är förorsakad av sjukdom 

och behandling. Själslig och andlig smärta åstadkoms genom upplevelser av förnedring, skam 

och/eller skuld vilket människan upplever i relation till sin sjukdom eller behandling. 

Vårdlidande upplevs i själva vårdsituationen i relation till vårdaren vilken kan uttrycka sig på 

olika sätt, bland annat genom kränkning av patientens värdighet. Detta kan ske direkt eller 

indirekt genom nonchalans vid tilltal eller slarv när det gäller att skydda patientens intima 

delar samt bristande etisk hållning. Vårdaren ska bekräfta människans värdighet vilket är lika 

med att ge individuell vård, det förutsätter att man vågar anpassa sig inför patientens 

olikheter. En annan typ av vårdlidande kan vara utebliven vård där lidandet kan bero på 

bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Det kan vara alltifrån små mindre 

felsteg till direkt medveten vanvård. Livslidande berör hela människans livssituation och är en 

plötslig påtvingad förändring som strider mot människans naturliga livssituation och 

människan blir tvungen att finna en ny mening med livet. Människan kan uppleva att dess 

egen identitet blir förstörd och man blir tvungen att finna en ny. 

2.2 Hjärtsvikt 

Patienter med hjärtsvikt påverkas på många olika sätt av sin sjukdom och det är därför viktigt 

att förstå hjärtsvikt ur ett helhetsperspektiv (Dahlström, 2005). Hjärtsvikt uppstår när hjärtats 

pumpförmåga försämrats så pass mycket att det inte orkar försörja kroppens vävnader med 

nödvändigt blod. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. 

Hjärtsvikt karakteriseras av någon form av kammardysfunktion och detta kan leda till 

vänstersidig- och högersidig hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2008). Hjärtsvikt drabbar många 

människor och i Sverige lever cirka 200 000 människor med sjukdomen. Varje år behandlas 

cirka 22 000 patienter i slutenvård för hjärtsvikt och år 2007 dog 3 800 människor i Sverige 

till följd av denna sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

Vanligaste symtomen är andnöd, trötthet, nedsatt prestationsförmåga, aptitlöshet, illamående, 

hjärtklappningar och viktuppgång vid ansamling av vätska vilket skapar ödem. Symtomen 

kan dock skilja sig beroende på vilken typ av hjärtsvikt patienten har. Vid vänstersidig 

hjärtsvikt ökar trycket bakåt i lungkretsloppet vilket kan upplevas som ett tryck över bröstet. 

Trycket kan öka så pass mycket i lungkretsloppet att vatten pressas ut från kapillärerna till 

alveolerna (alveoler är lungblåsor där gasutbytet mellan syre och koldioxid sker). Vätskan 

pressas med andra ord ut i lungorna och då kan ett rassel höras vid andning. Allvarligaste 

symtomet som kan uppstå vid vänstersidig hjärtsvikt är lungödem, vilket är ett livshotande 

tillstånd. Detta kan liknas med att man drunknar i sin egen vävnadsvätska. Vid högersidig 

hjärtsvikt orkar inte hjärtat ta emot det blod som strömmar tillbaka till hjärtat och pumpa det 

vidare i lungkretsloppet. Trycket i venerna ökar vilket gör att vätska pressas ut i vävnaderna. 

På grund av tyngdlagen ansamlas vätskan i benen vid stående men i sittande och liggande läge 

ansamlas vätskan på rygg och kring höfter vilket bildar ödem (Ericson & Ericson, 2008). 

Det är viktigt att patienten är delaktig i sin vård genom att förebygga symtomen av sin 

sjukdom då hjärtsvikt är kroniskt och inte går att bota. Mängden vätska bör hållas nere och 

salter undvikas då salt binder vätska, på så sätt kan bildandet av ödem begränsas. Då intaget 

av vätska är begränsat kan exempelvis patienten suga på isbitar för att minska 

törsthetskänslan. Totalt rök- och snusstopp rekommenderas då den ökade kolmonoxidhalten i 
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blodet utgör en kraftig belastning för hjärtat. Nutrition är en viktig del då patienten ofta lider 

av matleda och illamående, patienten kan då med fördel träffa en dietist för att undvika 

näringsbrist (Ericson & Ericson).  

2.3 Att leva tillsammans med en partner med hjärtsvikt 

Diagnosen hjärtsvikt skapade ett flertal förändringar för partnern som levde med en partner 

med hjärtsvikt. En del par återvann balansen i förhållandet medan andra par fortfarande 

kämpade med att anpassa sig till det nya livet med de begränsningar som diagnosen innebar. 

Partnern blev ansvarig för nya former av aktiviteter vilket kunde vara att förbereda 

medicinering för kommande vecka för sin partner, ringa läkaren för nya recept, 

hushållsarbeten, ta hand om trädgården, ta ut soporna eller sköta inhandlingen av mat. Nästan 

alla partners i studien uppgav att de upplevde en oro och rädsla över när deras partner vistades 

ute själv, promenerade eller besökte vänner. Oron begränsade även deras egna aktiviteter och 

hobbys då de inte vågade lämna sin partner ensam hemma. Stödet från övriga familjen var 

mycket viktig då partnern till den som hade hjärtsvikt uttryckte att de inte kunde prata med 

grannar och vänner om sin situation. Generellt upplevde de att stödet från sjukvården var 

tillfredsställande, dock kände de sig inte alltid inbjudna i vården av vårdgivaren (Luttik, 

Blaauwbroek, Djiker & Jaarsmas, 2007).  

De upplevde en fysisk utmattning av att leva med en partner som hade hjärtsvikt. 

Anledningen till det var att de blev tvungna ge fysisk vård till sin partner såsom att tillgodose 

att deras personliga hygien blev omhändertagen, hantera mediciner, övervaka symtom och 

orka med vardagen trots sömnbrist. De upplevde att de måste göra allting för sin partner. 

Sömnbristen berodde på att deras partner ofta fick andnöd på natten och de vaknade upp 

tillsammans med dem vilket kunde ske flera gånger per natt. Partnerna upplevde även att de 

blev isolerade i hemmet då de kände att de behövde vara hos sin partner hela tiden för att 

denne inte var säker ensam. Några av partnerna reflekterade över att de var överbeskyddande 

mot sin partner, deras försvar till det var att de uttryckte att de bara ville deras bästa 

(Pattenden, Roberts & Lewin, 2007).  

Det upplevdes skrämmande för flera av partnerna att klara av situationen hemma själv med 

sin partner, speciellt om de själva var sjuka eller jobbade heltid. Det upplevdes svårt att 

hantera vården för både dem själva och sin partner. Partnerna upplevde trygghet när 

vårdpersonalen hade en positiv attityd, var spontana, vänliga, visade på engagemang och 

verkade tycka om sitt arbete. De kände sig däremot otrygga när vårdpersonalen agerade 

oengagerat, slarvigt, visade brist på medlidande och endast handlade rutinmässigt. De flesta 

partners blev tvungna att åsidosätta sina egna behov framför sin partner med hjärtsvikt, såväl 

som att acceptera att deras partner nu var beroende av deras hjälp (Ågren, Hollman Frisman, 

Berg, Svedjeholm & Strömbergs, 2009). 

Livskvalitén granskades mellan män och kvinnor bland dem som levde med en frisk partner 

och de som levde med en partner med hjärtsvikt. Resultatet visade att kvinnors välbefinnande 

mätte lägre än männens oberoende av om de vårdade en partner med hjärtsvikt eller inte. 

Kvinnors mentala hälsa, smärta och vitalitet mätte även den lägre än männens, även där 

oberoende av om de hade en partner med hjärtsvikt eller inte (Luttik, Jaarsma, Lesman, 

Sanderman & Hagedoorns, 2009).  

Svårighetsgraden på hjärtsjukdomen var inte relaterad till partnerns upplevda börda, mer 

viktigare variabler var deras egen mentala hälsa samt förmågan att kunna ge personlig vård 

till sin partner. Den största bördan visade sig beröra personlig vård till sin partner såsom att 

assistera vid duschning och hjälpa partnern förflytta sig i och utanför huset (Luttik, Jaarsma, 

Veeger, Tijssen, Sanderman & Veldhuisens, 2007).  
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Bördan upplevdes mindre när den mentala hälsan hos dem själva var bättre samt när de 

upplevde att de hade kontroll över situationen. En stor börda var att de förlorade sin 

personliga frihet och att deras sociala liv begränsades (Ågren, Evangelista & Strömberg, 

2010).  

Hushållsekonomin påverkades negativt då en i förhållandet hade hjärtsvikt. Sjukdomen 

resulterade blanda annat i många sjukhusbesök och många mediciner vilka skulle betalas. 

Detta skapade en enorm stress och en stor oro inför framtiden för partnern till den som hade 

hjärtsvikt över hur de skulle klara av situationen ekonomiskt (Hupcey, Fenstermacher, Kitko 

& Penrod, 2010). 

2.4 Relevans för allmänsjuksköterskans område 

Kunskapen hos sjuksköterskorna inte var särskilt stor gällande patienternas blodtryck, 

aktivitet, salt och vätskeintag samt varför och hur man behandlar om patienten går upp i vikt. 

Sjuksköterskorna skulle behöva ytterligare utbildning inom patienter med hjärtsvikts 

egenvård. Det är viktigt att patienterna förstår vad egenvård är och varför de bör utföra den. 

Den rätta kunskapen måste ges från sjuksköterskan då det har betydelse för patientens 

välmående och de kan då själva begränsa symtomen på sin sjukdom (Alberts et al., 2002).  

Sjuksköterskorna menade att de gav individuell information och de tyckte att det var mycket 

viktigt för patienten att ha kunskap om sin sjukdom, medicinering, tänkbara biverkningar av 

medicinen samt hur de skulle hantera situationen när de upplevde symtom av sin sjukdom. De 

uttryckte även att patienten bör veta varför de har varje tablett, hur länge de ska ha den samt 

vad syftet är att de får just den här tabletten. När patienterna inte deltog i informationen, tog 

till sig den eller visade intresse tyckte sjuksköterskorna att det inte var acceptabelt och att det 

var avgörande för patientens fortsatta levande (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2005). 

Sjuksköterskorna upplevde att det första hembesöket hos patienten var avgörande för hur 

patientens fortsatta vård skulle fortgå. Hembesöket gav även en bättre insikt över hur 

patienten levde samt hur långt denne hade till viktiga platser, exempelvis mataffären. Detta 

hjälpte sjuksköterskan i behandlingen med patienten samt att få en bättre förståelse för 

patientens hemsituation (Hoekstra, Lesman-Leegte, Wal, Luttik & Jaarsmas, 2010). 

2.5 Sjuksköterskans profession 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska tydliggöra 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därigenom medverka till att ge patienten 

god och säker vård. Kompetensbeskrivningen är uppdelad i följande delar; omvårdnadens 

teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Helhetssyn och etiskt 

förhållningssätt är två beståndsdelar som ska genomsyra alla områdena. Med det menas 

exempelvis att visa omsorg och respekt för patientens självständighet, integritet och värdighet 

samt visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. Vidare tar 

kompetensbeskrivningen upp sjuksköterskans olika ansvar, sjuksköterskan ska 

uppmärksamma och så långt som möjligt möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande 

och lindra detta genom lämpliga åtgärder. Sjuksköterskan ska även se till att patienten 

och/eller närstående förstår den information som de mottagit. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan identifierar och bedömer patientens resurser och kapacitet till egenvård. 

Sjuksköterskan ska visa patienten omtanke och respekt, vården ska utformas i samråd med 

patienten så långt det är möjligt. Informationen som ges till patienten från sjuksköterskan ska 

vara individuellt anpassad gällande patientens hälsotillstånd, de metoder, behandling och vård 

som finns tillgänglig samt deras möjligheter att välja vårdgivare (Patientsäkerhetslagen, SFS 

2010:695). 
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2.6 Problemformulering 

Många människor i Sverige har diagnosen hjärtsvikt, ett par tusen dör av sjukdomen varje år 

och ännu flera behandlas för den. Antalet personer med hjärtsvikt kommer att öka då antalet 

äldre i befolkningen ökar. Då antalet ökar kommer påfrestningen för sjukvården att öka och 

det kommer finnas fler anhöriga som kommer vårda de sjuka i hemmet. Patienternas kropp 

sviker dem och sjukdomsförloppet ökar den fysiska och psykiska belastningen för den 

vårdande partnern. Patienterna kommer även att behöva utökad hjälp från sjukvården under 

förloppets gång. Tidigare forskning visar att partners som lever med den hjärtsjuka upplever 

en stor börda vad gäller vården av sin partner samt att vardagsuppgifterna i hemmet ökar som 

denne nu mer eller mindre blir ensam att ta hand om. Forskningen visar även att 

sjuksköterskornas kunskap om hjärtsvikt inte var tillräcklig och att den behövde utvecklas. 

Dessa omständigheter medför att en ökad kunskap inom området behövs för att öka 

förståelsen hos anhöriga och vårdpersonal samt minska lidandet för patienten och förhöja 

dennes välbefinnande. För att kunna öka kunskapen ska detta arbete besvara frågan; hur 

upplever patienter med hjärtsvikt att leva med sin sjukdom? 

3. Syfte 

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

4. Metod 

Metoden som valts är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ inriktning. Forsberg och 

Wengström (2004) menar att en systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Syftet 

med en systematisk litteraturstudie är att skapa en sammanställning av data från tidigare 

utförda studier. Enligt Friberg (2006) har studier med en kvalitativ ansats som mål att skapa 

en ökad förståelse. Kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar skapar en ökad förståelse för vad 

lidande innebär, hur livet gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och processer och patienters 

upplevelser, erfarenheter och behov.  

Den analysmetod som ansågs vara mest lämplig var en metod med beskrivande syntes vilken 

består utav fyra steg såsom Evans (2002) beskriver. Första steget handlar om att samla 

information. Problemområdet i studien skall fastställas och avgränsas, vilken typ av 

analysmetod som används i undersökningen och inklusionskriterierna ska presenteras. 

Materialet som väljs ut ska fastställas samt vilka databaser eller annan media som använts för 

att samla informationen. I det andra steget skall nyckelfynd identifieras genom upprepad 

läsning av studier för att få en helhetsbild. Då huvuddragen av studierna har sammanställts 

blir det möjligt att se var och en utifrån deras nyckelfynd. Nyckelfynden samlas från studierna 

och presenteras i ett sorts register. I det tredje steget skall nyckelfynden relateras till varandra 

och likheter och skillnader ska urskiljas, genom detta urskiljs övergripande teman. Temana 

bearbetas och därefter skapas subteman utifrån de insamlade temana. Teman och subteman 

undersöks för att tolka innehållet i varje tema samt för att identifiera innehållet och bristerna. I 

det sista och fjärde steget ska fenomenet beskrivas. Detta skall göras genom att skapa en 

beskrivning då varje tema ska referera tillbaka till original studien för att undersöka 

exaktheten av beskrivningen. Analysen avslutas med en beskrivande syntes där de viktigaste 

fynden sammanfattas. 

4.1 Datainsamling och urval 

Inklusionskriterierna vid val av material var att artiklarna skulle vara kvalitativa, 

vetenskapliga, svara på syftet och de ska vara publicerade från år 2005 till 2010 för att få fram 

så ny forskning som möjligt. Senare breddades dock sökningen till att även gälla mellan åren 
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2004-2010 då materialet som funnits ditintills ansågs otillräckligt. Exklusionskriterierna var 

kvantitativa artiklar och om de kvalitativa artiklarna behandlade andras upplevelser så som 

anhörigas eller sjuksköterskans. Artiklarna hittades i sökmotorerna CINAHL och 

ELIN@Mälardalen. Sökorden som användes var: ”heart failure”, ”living with”, ”experience” 

och ”qualitative”. Sökorden kombinerades i olika former och eftersöktes systematiskt i 

databaserna. I databaserna användes inställningen att endast söka efter sökorden i artiklarnas 

nyckelord och titlar. En del sökord användes mer frekvent, framförallt ”heart failure”. Till 

resultatet har nio artiklar och en doktorsavhandling valts ut, materialet till resultatet 

presenteras i bilaga 1. Doktorsavhandlingen hittades i databasen LIBRIS med sökorden ”diss 

hjärtsvikt”. Sökningar gjordes även på databasen PubMed. Inga artiklar valdes därifrån då de 

tidigare artiklar som redan var funna och utvalda på de andra databaserna även återfanns där. 

Artiklarna och avhandlingen bedömdes efter relevans, vetenskaplighet och kvalité enligt 

Fribergs (2006) kriterier då frågor ställdes till artiklarna som skulle svara på vad syftet, 

metoden och analysmetoden var samt vad resultatet visade. För att en artikel ska vara möjlig 

att granska ska den enligt Segersten (2008) vara skriven i ett visst format innehållande; 

bakgrund, syfte/frågeställning/hypotes, material och metod, resultat, diskussion och 

litteraturreferenser. 

4.2 Genomförande 

Enligt Evans (2002) första steg påbörjades en systematisk litteratursökning i olika databaser 

där sökord kombinerades med olika inställningar genom att söka dem i nyckelord och titlar 

vilka varierades mellan sökorden. Först bedömdes artiklarnas titlar och föreföll de intressanta 

granskades de närmare genom inläsning av dess sammanfattning. Uppfyllde de inte 

inklusionskriterierna valdes de bort direkt. Om däremot artikeln uppfyllde kriterierna lästes 

artikelns metod och resultat noggrant igenom för att undersöka om den svarade på 

litteraturstudiens syfte. Därefter konstaterades vilka artiklar och avhandlingar som svarade 

bäst på studiens syfte och dessa inkluderades i analysen. En sammanfattning gjordes av 

artiklarnas huvudsakliga beståndsdelar i form av en matris för att få en bra överblick (se 

bilaga 2). I Evans andra steg lästes materialet upprepade gånger då nyckelfynd arbetades 

fram. Nyckelfynden samlades sedan i ett enskilt dokument för att kunna skapa en överblick. 

Några av nyckelfynden förkastades då de inte ansågs relevanta och de kvarvarande 

nyckelfynden sammanställdes sedan i en matris. I det tredje steget relaterades nyckelfynden 

till varandra för att se likheter och skillnader, detta ledde till att grupper uppkom vilka i sin tur 

delades in i huvudteman. Subteman arbetades fram då skillnader upptäcktes mellan fynden i 

huvudtemana (se figur 1). Efter bearbetningen framkom fyra teman och nio subteman (se 

figur 2). I Evans fjärde steg beskrevs fenomenet och referering gjordes tillbaka till 

originalkällan för att förstärka tillförlitligheten. Resultatet sammanfattades i en syntes för att 

synliggöra de viktigaste fynden. 

Figur 1. Exempel på analys 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Patienterna uttrycker att de inte orkar med lika 

mycket längre som förut på grund av den 

försämrade fysiska förmågan (Rodrigez, Appelt, 

Switzer, Sonel och Arnold, 2008). 

 

 

Fysiska 

förändringar 

 

 

Orkar inte delta i aktiviteter 

Patienterna upplever att de inte klarar av att göra 

någonting så som normala vardagliga saker. De 

känner sig beroende av andra som måste göra 

saker åt dem, vilket skapar en känsla av att vara 

en börda för andra (Ryan och Farrelly, 2009). 

  

 

Beroende av andra 
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4.3 Forskningsetiska aspekter 

Etiska överväganden kommer att beaktas i detta examensarbete utifrån statens offentliga 

utredningar om god sed i forskning. Författaren får inte avsiktligt eller på ett vilseledande sätt 

göra avvikelser från de vetenskapliga kraven eller medvetet bryta mot allmänt accepterade 

normer. Detta omfattar bland annat riktlinjer för fabricering, förfalskning, övertolkning och 

plagiering av data. Fabricering innebär att forskaren hittar på data som inte visat sig i 

undersökningen eller som inte finns med i det material som refererats till. Förfalskning 

betyder att erhållen data justeras på något sätt medan övertolkning handlar om att göra urval 

av data på så vis att det stöder det egna resultatet samt undanhålla data som motsäger den. 

Plagiering av data innebär att ta idéer, data eller dylikt vilken en annan person producerat och 

hävda detta som sin egen insats (SOU 1999:4). Detta är regler för forskning, författaren till 

detta examensarbete kommer ändock beakta dessa regler för att få fram ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. Analysmetoden som är val är dessutom med beskrivande syntes vilket 

innebär att författaren till examensarbetet inte får tolka resultat och detta kan ovanstående lag 

ytterligare stärka när författaren beaktar dessa regler. Enligt ovanstående lag får inte 

plagiering förekomma och författaren ska då använda APA-manualen på ett korrekt sätt för att 

förhindra detta. Examensarbetet kommer även beakta riktlinjerna om etiska överväganden 

gällande systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2004) där överväganden bör 

göras beträffande urval och presentation av resultat. Särskilt poängteras att det är viktigt vid 

val av studier att ta hänsyn till om etiska överväganden har gjorts och/eller etiska tillstånd från 

etisk kommitté erhållits. Vidare är det viktigt att redovisa alla artiklar som ingår i 

litteraturstudien samt presentera alla resultat som stödjer respektive inte stödjer resultatet. 

5. Resultat 

I resultatet redovisas patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. I analysarbetet 

framkom fyra teman: upplevelser av kroppsliga förändringar, upplevelser av sociala 

förändringar, upplevelser av förändringar i livssituationen och upplevelser i mötet med 

vårdpersonal. Dessa presenteras i efterföljande nio subteman med förtydligande citat av 

patienternas upplevelser. 

Figur 2. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Upplevelser av kroppsliga förändringar Orkeslöshet vid deltagande i aktiviteter 

 Beroende av andra 

Upplevelser av sociala förändringar Upplevelser av att bli missförstådd av andra 

 Upplevelser av ensamhet och isolering 

Upplevelser av förändringar i livssituationen Upplevelser av att kunna kontrollera kroppen 

 Känsla av otillräcklighet 

 Acceptans av ett livsviktigt beroende 

Upplevelser i mötet med vårdpersonal Maktlöshet 

 Vikten av delaktighet, kontinuitet och trygghet 

5.1 Upplevelser av kroppsliga förändringar 

Patienterna uttryckte att största skillnaden i deras liv sedan de blev diagnostiserade med 

sjukdomen var den minskade kroppsliga förmågan och de upplevde kroppsliga symtom mer 

eller mindre dagligen. Symtomen de beskrev var andnöd och andningsproblem, bröstsmärta, 

oregelbunden hjärtrytm, svaghetskänsla, minnes- och tankeproblem samt att de samlade på sig 

vätska vilket resulterade i en viktuppgång (Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 

2008). De upplevde ofta en oro, nervositet och rädsla orsakad av symtomen (Europé & Tyni-

Lenné, 2004). Tröttheten och orkeslösheten var ständigt närvarande och patienterna uttryckte 

en saknad över kroppen såsom den var förut. De har en sjukdom fast de upplevde inte sig 
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själva som sjuka. De uttryckte att ibland när de kände sig sjuka blev de inte alltid sedda som 

sjuka av andra för att symtomen ofta inte syntes på utsidan utan de kändes mestadels inuti 

kroppen. (Nordgren, 2008). Patienterna upplevde att livet var en berg-och-dal-bana då de 

mådde bra ena stunden och sämre nästa. De kände en hopplöshet över sin situation för att de 

visste att de inte skulle bli bättre och friskare (Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 2007) och 

att leva med sjukdomen uttrycktes vara en kamp (Europé & Tyni-Lenné, 2004). 

5.1.1 Orkeslöshet vid deltagande i aktiviteter 

Patienterna uttryckte att de inte hade någon energi och de orkade inte med lika mycket som 

förut vilket påverkade de dagliga aktiviteterna (Ryan & Farrelly, 2009). En del uttryckte en 

ledsamhet över att inte kunna utföra vissa aktiviteter (Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 

2008). Andra kände en frustation över att de inte klarade av att göra lika många saker längre 

som att gå till kyrkan, fiska, bowla (Rodriguez et al., 2008), ta hand om trädgården, tvätta 

bilen, gå upp för trappor och backar samt att inte orka ta långa promenader (Europé & Tyni-

Lenné, 2004). Det uppstod en spänning mellan att vilja delta i olika aktiviteter och den 

faktiska förmågan att kunna göra det (Nordgren, 2008). 

Can’t do anything… can’t move around… have to take baby steps to walk, cos [sic] I can’t take normal 

steps because of my breathing… can’t lay down in my bed I sit up in the chair twenty hours a day 

(Thornhill et al., 2008, s. 163). 

I went down to Mass then in the car and I – my wife said to me ‘You shouldn’t go down because you’re 

not able to walk all that far’ and I really couldn’t walk from the car park – I attempted and failed – to 

walk from the car to the church – which is only maybe about 200 yards – and I’d only gone a few yards 

and I said ‘ Look I can’t – you’re right I can’t go any further – I’ll have to stop’ – so I had to come back 

and get into the car and go home – but eh-ah well (Ryan & Farrelly, 2009, s. 227). 

Tröttheten kunde fluktuera under dagen och värst upplevdes den vara på morgonen men den 

var även påtaglig under eftermiddagen. Patienterna uppgav även att tröttheten kunde komma 

plötsligt och oväntat utan förvarning (Hägglund, Boman & Lundman, 2008). På grund av 

symtomen tog de dagliga aktiviteterna längre tid, de uttryckte att det inte gick lika lätt och 

snabbt längre att utföra saker. De blev tvungna att planera sin tid och spara på energin under 

hela dagen (Falk, Wahn & Lidell, 2007). Aktiviteterna måste nu utföras i ett lugnare tempo 

och de var tvungna att tänka på att ta flera pauser för att kunna ha orken att slutföra det de 

håller på med (Hägglund et al., 2008; Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 2010). Följande citat 

påvisar att patienterna även blev tvungna att byta hobbys till följd av sin sjukdom. 

I’ve got other things now I mean I, I’ve got, I’d had absolutely no involvement with computers up until 

my heart attack and the first thing I did was went and bought myself a PC, got the internet, I’ve now got 

broad band internet and I find that occupies most of my time (Thornhill et al., 2008, s. 163). 

Den minskade energin gjorde att patienterna blev tvungna att byta hobbys till mindre 

energikrävande aktiviteter (Jeon et al., 2010; Thornhill et al.,2008). 

5.1.2 Beroende av andra 

Patienterna uttryckte att de behövde mer hjälp i vardagen på grund av att de inte längre 

klarade av det som de brukar vilket fick dem att känna sig beroende av andra (Ryan & 

Farrelly, 2009; Hägglund et al., 2008; Thornhill et al., 2008; Nordgren, 2008). Detta ledde till 

en rädsla över att vara en börda för de anhöriga (Yu et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009), 

skuldkänslor och en oro växte också fram (Jeon et al.,2010). De tyckte synd om anhöriga som 

måste göra saker för dem och en frustation framträdde (Thornhill et al., 2008). ”Frustration – 

oh yes!... I see her [his wife] doing things and i makes me feel guilty… I just cannot do it… I 

find it very, very hard at times” (Boyd et al., 2004, s. 587). Det som patienterna ofta behövde 

hjälp med var tunga hushållsarbeten, inhandling av mat, tvätta håret och att resa. Hjälpen 
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kunde komma från vänner, familjemedlemmar, grannar och vårdpersonal (Hägglund et al., 

2008). Patienterna uttryckte att de var mycket tacksamma över den hjälp de fick (Thornhill et 

al., 2008), den var viktig för att få deras vardag att fungera (Falk et al.,2007). En del uttryckte 

även att de hade svårigheter med att acceptera att de behövde hjälp av andra, såsom bada, 

hjälp i vardagen och i en del fall börja använda hjälpmedel som rullstol (Boyd et al., 2004). 

All hjälp de erhöll av anhöriga fick dem att uppskatta de saker som de faktiskt klarade av, 

som att betala räkningar, lösa ett korsord, klara av en hushållsuppgift, handarbete och klara av 

att själv ta sig till matvarubutiken, detta värderades väldigt högt hos dem (Hägglund et al., 

2008). 

she [his wife] does everything… wich makes you, you know feel sorry for her… you know I feel sorry 

for her because she has to do it, I can’t do it, I could help her at one time, I don’t now… that’s where the 

sorrow comes in (Thornhill et al., 2008, s. 165). 

En del uttryckte dessutom att de kunde få för mycket hjälp på så vis att anhöriga blev 

överbeskyddande gentemot dem (Thornhill et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009). ”She won’t 

LET me – I don’t DO anything! She’s all ’I’ll do this, I’ll do that’ and I’m all the time sitting 

and just sitting there eh – I get a bit bored” (Ryan & Farrelly, 2009, s. 277). 

5.2 Upplevelser av sociala förändringar 

Patienterna uttryckte att sjukdomen skapade en stor förändring i deras sociala liv (Thornhill et 

al., 2008). De kände sig inspärrade och isolerade, upplevde tristess, ensamhet och 

övergivenhet (Ryan & Farrelly, 2009).  

5.2.1 Upplevelse av att bli missförstådd av andra 

Det upplevdes att relationen till andra förändrades i samband med att de fick diagnosen. De 

kände att vännerna inte kunde förstå dem lika bra som familjemedlemmar gjorde då 

symtomen på sjukdomen ofta var osynliga. Attityderna gentemot dem hade förändrats vilket 

gjorde det svårare för dem att upprätthålla en god relation (Thornhill et al., 2008). ”I want to 

be treated like a human being, not a lump of flesh everybody is trying to get rid of” (Boyd et 

al., 2004, s. 588). Patienterna upplevde att de ibland blev missförstådda av vänner och familj 

som inte kunde se allvaret i deras sjukdom (Jeon et al., 2010). Sjukdomen fick dem att känna 

hopplöshet och de uppgav att de ofta blev arga och irriterade över symtomen och att detta 

sedan gick ut över vänner, familj och vårdpersonal (Ryan & Farrelly, 2009). ”I don’t have the 

same strength any more, and that irritates me” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 230). ”When I 

feel bad I can’t stand either myself or my wife, or any people. Then I become a loner, I want 

to be by myself” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 230). Några upplevde att det var 

meningslöst att dela med sig av sina erfarenheter till andra om de ändå inte förstod eller ens 

hade en vilja att förstå dem. Även fast de var involverade i en relation med en partner 

uttryckte de att den inte alla gånger ingav en trygghet. Patienterna uppgav att de behövde dela 

med sig av sina erfarenheter men samtidigt var de oroliga över att vara alltför påträngande, 

självcentrerade och till en belastning (Nordgren, 2008). De kände att de hade lättare att klara 

av situationen om de hade en familj som stöttade dem (Boyd et al., 2004).  

5.2.2 Upplevelser av ensamhet och isolering 

Patienternas oförmåga och begränsade kapacitet till att delta i sociala evenemang begränsade 

deras möjligheter till att socialiseras med vänner och familj, detta gjorde att de kände sig 

socialt isolerade från omgivningen. Begränsningarna berodde inte enbart på den kroppsliga 

oförmågan att kunna delta, de kände sig även övergivna och svikna av vänner och familj 

vilket fick dem att inte vilja eller kunna delta (Jeon et al., 2010). Bristen på energi fick dem att 

inte orka delta i olika evenemang vilket påverkade deras sociala liv och skapade en känsla av 

ensamhet (Hägglund et al., 2008).  
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”I can’t have any social life” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 230). Patienterna kände sig 

inspärrade i sina hem och de blev uttråkade (Europé & Tyni-Lenné, 2004), vilket följande 

citat påvisar. 

…my whole day is just surrounded by television – waiting for J to get home – but it isn’t much of a life 

with four brick walls and – the kind of flat I’m in – you can’t see out into the street – lonely all day it is 

(Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 227). 

Några uttryckte även vikten av att ha någon där, det var viktigt att få träffa och socialisera sig 

med familjen och att få stöd (Falk et al., 2007). 

I have had relationships and stuff, but it was a while ago so maybe I should try it again because maybe – 

because you do need to have someone. It’s not real good to be alone in a situation like mine (Falk et al., 

2007, s. 196). 

Patienterna upplevde en kognitiv förändring i hjärnan, deras minne hade försämrats och de 

hade inte längre samma mentala kapacitet som förut (Europé & Lynné, 2004). De upplevde 

att de inte var samma person som förut och att de sökte efter en ny identitet (Yu et al., 2007; 

Thornhill et al., 2008). Deras sociala roller hade gått förlorade vilket stängde dem ute från det 

sociala livet, detta skapade en känsla av misslyckande och minskad självkänsla (Nordgren, 

2008). Anhöriga uttryckte även till dem att de inte längre var samma person som förut 

(Thornhill et al., 2008). ”I was not the same person, everybody in my family said that I was a 

different person, I was more inwardly, and that has changed and that hasn’t come back… yet” 

(Thornhill et al., 2008, s. 164). 

5.3 Upplevelser av förändringar i livssituationen 

Hjärtsvikt innebar för patienterna att kroppens signaler blev svåra att tolka och livssituationen 

präglades av den nya och oönskade kroppen. Kroppen blev någonting främmande, ett objekt 

som de blev tvungna att lära sig leva med (Nordgren, 2008). Sjukdomen förändrade deras sätt 

att leva (Thornhill et al., 2008) och de blev tvungna att anpassa sin livsstil till den nya 

livssituationen och deras arbetsliv blev också påverkat (Europé & Tyni-Lenné, 2004). För att 

kunna hantera situationen försökte patienterna lära sig känna igen symtom och anpassa sig till 

medicinerna som nu var en stor del av deras vardag (Yu et al., 2007). 

5.3.1 Upplevelser av att kunna kontrollera kroppen 

När patienterna fick diagnosen blev de tvungna att ändra om sin livsstil och anpassa sig till 

sjukdomen. Förändringarna de fick göra var att lägga om dieten, sluta röka och dricka 

alkohol, dra ner på mängden fysisk aktivitet och lära sig hantera stress (Eurpoé & Tyni-

Lenné, 2004; Yu et al., 2007). Önskan om att inte hamna på sjukhus fick dem att lättare kunna 

anpassa sig till den nya livsstilen (Yu et al., 2007). De upplevde att de hade kontroll över sin 

sjukdom när de hade förmågan att påverka symtomen genom att ändra om sin livsstil, detta 

skapade en känsla av tillfredsställelse och inspiration (Jeon et al., 2010). ”I’m doing what I 

think I should do: move around a lot, eat proper food, get enough sleep, and avoid drinking 

liquor” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 231). De blev även tvungna att passa sig för hur 

mycket vätska de fick i sig dagligen. Skulle de få i sig för mycket vätska innebar det att de 

gick upp i vikt, fick ödem och blev andfådda. Därav måste de hålla ett öga på sin vikt så de 

inte går upp då det är tecken på att de har samlat på sig vätska (Boyd et al. 2004). En del 

patienter uttryckte att det var besvärligt med vätskebegränsningarna (Falk et al., 2007), vilket 

följande citat påvisar. ”It’s like to take a glass. I’ve now taken out small glasses. // because I’d 

like to empty everything” (Falk et al., 2007, s. 195). 
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I don’t drink too much. Up to 1,5 litres . Not more. // I have taken a decilitre measurement that I have 

used to measure my glasses and cups. I know exactly how it’s supposed to look in cups and glasses when 

there’s a deciliter in them. // I’ve got a list W for water, C for coffee and S for soured milk (Falk et al., 

2007, s. 195). 

Några patienter kände en frustration över att inte alltid kunna följa sin diet eller 

motionsprogram på grund av andra faktorer som försvårade detta för dem. Faktorerna kunde 

vara pengar, rekommenderad mat som inte fanns tillgänglig i matvarubutiken och förmågan 

att inte klara av att ta promenader på grund av att de fick svårigheter med att andas 

(Rodriguez et al., 2008). 

5.3.2 Känsla av otillräcklighet 

Diagnosen hjärtsvikt gjorde det svårare för patienterna att fortsätta arbeta som förut vilket 

bringade fram en känsla av rädsla och frustation (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Thornhill et 

al., 2008; Jeon et al.,2010). De flesta gillade inte att de blev tvungna att byta jobb eller 

förtidspensioneras (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Thornhill et al., Nordgren, 2008), det fick 

dem att uppleva tristess (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Thornhill et al., 2008). De kände sig 

värdelösa gentemot samhället och i några fall upplevdes att förmågan gått förlorad om att 

kunna försörja sin familj (Thornhill et al., 2008). ”You get kicked out of the job market 

immediately” (Eurpoé & Tyni-Lenné, 2004, s. 231). ”I wish I could still work, that’s what I 

miss most of all… the money, the companionship, the sense of achieving something” 

(Thornhill et al., 2008). En del uttryckte dock att de tyckte att det var skönt att sluta arbeta 

(Europé & Tyni-Lenné, 2004; Thornhill et al., 2008). ”I was going to stop work soon anyway, 

whatever will happen will happen anyway I suppose” (Thornhill et al., 2008, s. 164). Det 

upplevdes svårare att lämna arbetet ju yngre patienten var (Thornhill et al., 2008). 

5.3.3 Acceptans av ett livsviktigt beroende 

Patienterna upplevde att de var beroende av sin medicin (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Boyd 

et al., 2004), rörelsefriheten blev begränsad och de hade ett ständigt behov av hjälp och vård 

(Nordgren, 2008). Medicinerna måste ingå i deras dagsplanering (Europé & Tyni-Lenné, 

2004) och de var tvungna att planera vad och hur de skulle göra saker och tider måste passas. 

De uttryckte att medicinerna skapade ett obehag och begränsade det dagliga livet (Nordgren, 

2008). En del patienter uttryckte ett positivt synsätt gällande medicinen (Boyd et al., 2004). 

”You have to look at it that that is what is keeping you alive, so you just swallow them” 

(Boyd et al., 2004, s. 588). De upplevde biverkningar av medicinerna såsom muntorrhet, 

trötthet och impotens (Rodriguez et al., 2008). Några av dem var besvikna på läkarna för att 

de inte fick information om att medicinerna kunde påverka deras sexuella förmåga. De 

uttryckte att den biverkningen dessutom påverkade relationen till sin partner (Europé & Tyni-

Lenné, 2004). ”There are a lot of things I could complain about… my sex life is affected” 

(Europé & Tyni-Lenné, 2004, s. 229). En annan biverkning som många patienter nämnde var 

att de ofta behövde gå på toaletten på grund av diuretikan och de ville alltid ha en toalett nära 

till hands (Nordgren, 2008; Falk et al.,2007; Jeon et al.,2010), framför allt nattetid. Det blev 

ofta brådskande vilket ledde till sömnbrist och en rädsla över att lämna hemmet dagtid (Jeon 

et al., 2010).  

Flera patienter hade svårigheter med att acceptera att medicinen nu var en del av deras liv, att 

de var tvungna att äta den resten av sina liv (Nordgren, 2008; Europé & Tyni-Lenné, 2004). 

En del ifrågasatte även om de behövde ha så mycket medicin som de nu hade trots att de ändå 

mådde bra av dem (Nordgren, 2008) och var nöjda med medicineringen (Rodriguez et al., 

2008).  ”Men jag mår bra av det, det gör jag ju… men inte så mycket behöver jag för fan inte 

ha… tycker jag” (Nordgren, 2008, s. 54). ”I had never taken a pill before, and now I’ve got a 

lot of that stuff” (Europé & Tyni-Lenné, 2004, s.232). ”I feel better now probably than I have 

in the last 8 months” (Rodriguez et al., 2008, s.261). 
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5.4 Upplevelser i mötet med vårdpersonal 

Patienterna lämnade över sig själva till vården och vårdarna, till en trygg och säker fristad. De 

fick för en stund vila från det ständiga hotet mot livet. Upplevde de förtroende till vården och 

vårdarna lämnade de över kontrollen och kunde slappna av. Samtidigt var vården en ständig 

påminnelse om den svaga kroppen och deras allvarliga tillstånd, de upplevde då en sårbarhet 

och utsatthet (Nordgren, 2008). 

5.4.1 Maktlöshet 

Till följd av patienternas sjukdom åkte de in och ut från sjukhuset för behandling. Flera 

patienter upplevde att de inte blev tagna på allvar av personalen då de kom tillbaka till 

sjukhuset och efter några timmar på akuten såg ut att må rätt så bra då de hunnit återhämtat 

sig. De upplevde att de sågs som bluffmakare och att de tog upp tid för personalen (Ryan & 

Farrelly, 2009). 

And they must say ’Oh there’s THAT one again’ and sometimes I had to stay on the trolley all night and 

like they’d be looking at me like ’ What’s wrong with HER?’ because by the time they see me I’d me 

alright maybe? (Ryan & Farrelly, 2009, s. 227). 

Now, the oxygen would bring me around by the time I got to A&E… and they’d be looking at me like I 

was a CRIMINAL! – like – that I shouldn’t BE there and the first question you heard ‘Are you sure its not 

in your own head? Now THEY were telling ME that what had happened to me couldn’t happen but it 

WAS happening and that’s the most frightening part – they didn’t believe me (Ryan & Farrelly, 2009, s. 

227). 

Patienterna kände en lättnad när de överlämnade sig till vården, de kunde slappna av samtidigt 

som de upplevde en maktlöshet. De upplevde att de blev kategoriserade och förvandlades till 

objekt som behandlades och informerades utifrån rutiner (Nordgren, 2008).  

…för det var ju egentligen en kontakt under en lång tid, men det var ju en väldigt… det var ju en 

väldigt… negativ kontakt… som gjorde att jag kände mig… som att jag egentligen inte fanns där… det 

var bara… ett organ här inne som fanns (Nordgren, 2008, s. 50). 

Deras kroppar undersöktes och utreddes och de härdade ut i väntan på ett besked. Trots det 

såg patienterna framemot behandlingarna och hoppet levde kvar om ett positivt besked. Det 

var resultaten av undersökningarna eller behandlingarna som styrde, vårdarna bar på svaren 

och makten att kontrollera deras framtid. Patienternas känslor pendlade mellan hopp och 

hopplöshet, osäkerhet och förtvivlan. När de överlämnade sig till vården upplevde de 

samtidigt att de genom sjukhusmiljön och dess rutiner blev avpersonifierade. Deras integritet 

kränktes och trots väntan och osäkerheten fanns ett hopp om en bättre framtid. Medvetenhet 

blandades med hopp och drömmar om en annan livssituation och en bättre framtid. 

(Nordgren, 2008). En del upplevde dock att de inte hade någon framtid utan att de fick leva 

dag för dag och de visste inte när deras sista andetag kunde vara (Rodriguez et al., 2008), en 

tydlig oro för framtiden yttrades (Jeon et al., 2010). Patienterna upplevde att de inte kunde 

planera inför framtiden då den var oviss och de inte visste hur den skulle bli (Nordgren, 

2008). 

5.4.2 Vikten av delaktighet, kontinuitet och trygghet 

Patienterna ville känna delaktighet i sin vård vilket innebar att få svar på frågor samt 

information och förklaringar till sin livssituation som ibland upplevdes som obegriplig. En del 

vårdare bjöd in till delaktighet genom att visa respekt och lyssna. De upplevde trygghet när 

vårdarna visade vilja på att hjälpa och uppriktighet gentemot dem. De beskrev att vårdarna 

ville att de skulle delta i sin hälsoprocess, ändå upplevde de att vårdarna stängde dem ute och 

detta fick patienterna att känna sig vilsna. När vården upplevdes som ostrukturerad eller dåligt 

planerad uttryckte de att de inte kände sig delaktiga i sin vård och behandling (Nordgren, 

2008). 
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Ja, man blir ju väldigt frustrerad. För att man… då är man ju helt maktlös. (Mm) Dom bestämmer ju, jag 

kan, jag kan inte tvinga mig… till… nånting. (Nej) Jag kan inte göra det. (Nej) Utan dom, dom 

bestämmer ju och hur tokigt det än är… (Nordgren, 2008, s. 58). 

Patienterna uttryckte att de behövde ha någon att vända sig till, dock skulle det inte vara vem 

som helst. Helst skulle det vara en vårdare som de upplevde en relation till och som 

bekräftade samt respekterade dem som individer. Mötte de någon ut vårdpersonalen de inte 

träffat förut upplevdes mötena som meningslösa och de försökte själva lösa sitt problem 

utifrån sina egna erfarenheter (Nordgren, 2008). De upplevde trygghet och la mycket värde på 

när de fick träffa samma vårdare flera gånger, det skapade en kontinuitet (Falk et al., 2007). 

”The same doctor and the same nurse // to tell your litany for someone new every time, makes 

you not tell it at all” (Falk et al., 2007, s. 296). Trygghet upplevdes även vid god vård. God 

vård ansågs vara när vårdaren berörde och tillhandahöll regelbundna råd till patienten själv 

och dennes familjemedlemmar, erbjöd praktiska strategier för egenvård och att få samma 

vårdare under en längre tidsperiod, då skapades en kontinuitet i vården. Dålig vård ansågs 

vara när vårdarna inte bjöd in patienten i sin egen vård och beslut som gällde deras vård samt 

när de inte fick information om sin diagnos eller tillstånd (Jeon et al., 2010). En del erkände 

dock att de inte ville ta in informationen som de fick av sin vårdare och de ville inte delta i 

beslut och behandling då att det upplevdes jobbigt. Andra ville dock ha information och de 

sökte själva aktivt efter den (Boyd et al., 2004; Nordgren, 2008). Patienterna som ville ha 

information upplevde att de hade kontroll över situationen när de fick god information vilket 

minskade osäkerheten och ökade tryggheten för dem (Nordgren, 2008). Följande citat påvisar 

dock det motsatta när de upplevde att de inte fick tillräcklig information. 

/…/jag tycker närmast att det är oförskämt… eh, om jag inte får fullständig information om min situation 

även om dom säg, om nu… om man skulle va så illa ute till exempel i en sjukdom att man… har 

begränsad tid kvar va. Det vill jag ha reda på, alltså… rätt i ansiktet, alltså. (Mm, varför vill du veta det?) 

Ja, jag tycker jag är… jag måste ju ha, veta vilka förutsättningar jag har. Jag kanske planerar och, för mitt 

liv att jag ska leva… (Nordgren, 2008, s. 55). 

När patienterna inte fick ett ärligt och uppriktigt svar på sina frågor från vårdpersonalen 

upplevdes rädsla, frustation, osäkerhet och att de kände sig kränkta (Nordgren, 2008). 

5.5 Syntes 

Viktiga fynd i resultatet var att patienterna upplevde att de inte orkade med att utföra lika 

många aktiviteter som förut. De klarade bland annat inte av att ta längre promenader, tvätta 

bilen, gå till kyrkan och gå upp för trappor eller backar. Patienterna blev tvungna att spara på 

sin energi genom att ta pauser och välja aktiviteter som var mindre energikrävande. Den 

minskade kroppsliga förmågan ledde till att patienterna behövde mer hjälp i vardagen vilket 

fick dem att känna sig beroende av andra. De blev frustrerade över att behöva hjälp och en del 

hade svårigheter med att acceptera hjälpen. Patienterna var även väldigt tacksamma över den 

hjälp de fick, den var viktig för att få deras vardag att fungera. De upplevde dessutom att 

relationerna till familj och vänner hade förändrats. Attityderna gentemot dem var annorlunda 

och de upplevde att anhöriga inte alla gånger insåg allvaret i deras sjukdom. Patienterna kände 

sig även socialt isolerade då de inte längre kunde delta i aktiviteter och evenemang 

tillsammans med vänner och familj på grund av sin begränsade kapacitet. De upplevde att de 

hade förlorat sina sociala roller och att de nu behövde skapa en ny identitet. Efter diagnosen 

blev patienterna tvungna att anpassa sin livsstil till sjukdomen, de fick ändra om dieten, sluta 

röka och dricka alkohol, minska ner på mängden fysisk aktivitet och lära sig hantera stress. 

Det var även viktigt att de hade kontroll över hur mycket de drack då kroppen samlade på sig 

vätska när de drack för mycket. Sjukdomen påverkade även patienternas arbetsliv, många 

blev tvungna att byta jobba, sluta sitt jobb eller förtidspensioneras vilket fick dem att känna 
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sig värdelösa, dock kände en del att det var skönt att sluta arbeta. Till följd av sjukdomen blev 

patienterna insatta på mediciner vilka de nu var tvungna att äta resten av sina liv. Flera 

patienter hade svårt att acceptera att de var tvungna att ta mediciner dagligen och de upplevde 

även biverkningar av medicinen som påverkade deras vardag. När patienterna blev inlagda på 

sjukhuset för behandling upplevde de att de blev kategoriserade och behandlade som objekt. I 

väntan på resulten av behandlingar levde hoppet kvar om en förbättrad livssituation och 

framtid. Patienterna tyckte att det var viktigt att de kände sig delaktiga i sin behandling och att 

det var kontinuitet i deras vård. När de fick träffa samma vårdare flera gånger upplevde de 

trygghet, dock blev det inte alltid så vilket fick dem att känna rädsla, frustration och 

osäkerhet. 

6. Diskussion 

Detta avsnitt består utav diskussioner gällande metod, resultat och etik. Metoddiskussionen tar 

upp val av metod samt för och nackdelar med denna metod. I resultatdiskussionen diskuteras 

de viktigaste fynden mot arbetets bakgrund, teoretiska perspektiv och tidigare forskning. I den 

etiska diskussionen beskrivs arbetets etiska ställningstaganden. 

6.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden var Evans (2002) analysmetod vilken innebar granskning av kvalitativ 

data i vetenskapliga studier. Denna metod ansågs mest lämplig då syftet var att beskriva 

patienters upplevelser. Metoden studerades flera gånger för att förstå den på rätt sätt. Det 

positiva med metoden var att den var strukturerad och enkel att följa och beskriva samt att den 

även gav möjlighet att välja mellan beskrivande och tolkande syntes. Den beskrivande 

syntesen valdes då den innebar att resultatet i studierna analyserades samt att analysen skulle 

utföras med minsta möjliga tolkning. Den tolkande syntesen fokuserar på den underliggande 

meningen i studien och den kräver mer tid vilket inte var rimligt för detta examensarbete. Det 

negativa med den beskrivande syntesen var att fynd kunde gå förlorade då de delades upp i 

teman och subteman och fynd som inte passade under någon av dessa grupper sorterades då 

bort. 

I Evans (2002) första steget då materialet till analysen samlades utökades sökningen från 2005 

till 2004 då det ansågs att de artiklar som återfunnits ditintills inte svarade tillräckligt på syftet 

och det behövdes mer material till analysen. Två artiklar återfanns efter att sökningen 

utökades vilka användes i resultatet. Inga avgränsningar gjordes gällande varifrån artiklarna 

skulle komma ifrån vilket resulterade i artiklar från olika delar av världen, en artikel från varje 

av följande länder; Kina, Australien, Amerika och Irland. Därefter kom två stycken från 

Storbritannien och resterade från Sverige däribland doktorsavhandlingen inräknad. Materialet 

kom således från olika delar av världen, dock flertalet från Europa. Detta stärker 

tillförlitligheten då materialet är taget från varierande länder och världsdelar. Överförbarheten 

till svenskt samhälle kan diskuteras då de flesta artiklarna inte kom från Sverige. Emellertid är 

de flesta artiklarna från Europa och det var ingen artikel som stack ut och presenterade 

annorlunda resultat gentemot varandra vilket gör att det finns en överförbarhet till svenskt 

samhälle.  Artiklarna var skrivna på engelska vilket skulle kunna vara något negativt för 

resultatet då det kan uppstå fel i översättningen. Ord skulle kunna få en annan betydelse mot 

vad de var avsedd att vara vilket kan försvaga trovärdigheten i examensarbetet. Författaren 

har därför försökt översätta så korrekt och noggrant som möjligt och artiklarnas resultat har 

blivit lästa ett flertal gånger. Citaten valde författaren att behålla på ursprungsspråket för att 

de inte skulle kunna misstolkas. 
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En svårighet i analysarbetet var att plocka ut teman och passande subteman då flera 

nyckelfynd hade liknande drag. Det upplevdes lättare och svårare beroende på vilket tema det 

gällde, på en del teman var det tydligt vilka subteman som skulle följa. Det tema som 

upplevdes svårast var upplevelser av vårdandet då många nyckelfynd hängde ihop och var 

beroende av och påverkade varandra. Att skilja subtemana åt upplevdes lite problematiskt, 

författaren försökte på bästa sätt dela upp så att inga fynd skulle gå förlorade. Det kunde ses 

som en nackdel att examensarbete utfördes utav endast en person, framför allt i analysarbetet 

då nyckelfynd, teman och subteman arbetades fram. Materialet blev bara sett utifrån en 

persons perspektiv, å andra sidan användes Evans metod med beskrivande syntes då 

materialet inte fick tolkas och då borde inte andra nyckelfynd kunna ha arbetats fram som 

skulle kunna ha påverkat resultatet. Fördelen med endast en författare var att den personen var 

helt insatt i hela arbetet och det var lättare att få en röd tråd genom hela arbetet då det var 

skrivet av endast en person. 

En datainsamlingsmetod som skulle kunna ha använts var empirisk studie vilket innebär att 

intervjuer med patienter som drabbats hjärtsvikt skulle ha genomförts och de skulle ha fått 

berätta om sina upplevelser i samband med sin sjukdom. Denna metod var inte genomförbar 

då den var mer tidskrävande och tiden för att utföra examensarbetet räckte då inte till. Den 

kunde heller inte genomföras på grund av etiska skäl på kandidatnivå. En annan metod som 

skulle kunna ha valts var innehållsanalys med självbiografier skrivna av patienter som levde 

med hjärtsvikt. Självbiografier ger rika berättelser om personers upplevelser, dock var denna 

metod inte genomförbar då det inte fanns tillräckligt med analysmaterial. Det hittades inga 

självbiografier när sökningar utfördes i databasen LIBRIS. Därför valdes kvalitativ 

litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans analysmetod då den ansågs passade bäst 

till studiens syfte. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras viktiga fynd och resultatet relateras till en teoretisk referensram samt 

tidigare forskning, förslag till vidare forskning kommer avslutningsvis att diskuteras. 

Diskussionen är uppdelad i de teman som framkom i analysen och benämningen författaren 

avser den personen som skrivit examensarbetet. 

6.2.1 Upplevelser av kroppsliga förändringar 

Patienterna upplevde att den största skillnaden som uppstod efter diagnosen var de kroppsliga 

förändringarna och symtomen på sjukdomen. De kunde uppleva andningsproblem, att de 

samlade på sig vätska som resulterade i en viktuppgång och en trötthet som var ständigt 

närvarande. Eriksson (2001) talar om att patienten kan uppleva ett sjukdomslidande vilket 

delas upp i två olika sorters smärtor, däribland kroppslig smärta. Kroppslig smärta innebär att 

den är orsakad av sjukdom eller behandling. I resultatet berättade patienterna att de inte alltid 

upplevde sig själva som sjuka fast de hade en allvarlig sjukdom. Eriksson (1996) skriver att 

hälsa är en subjektiv upplevelse, det är någonting unikt för varje enskild person. Hälsa är 

någonting relativt och det är svårt att dra gränser mellan vad som är friskt och vad som är 

sjukt. Människan kan uppleva hälsa trots förekomst av sjukdom och hälsa kan upplevas trots 

att samhället bedömer denne som sjuk. Resultatet visade även att andra inte såg patienten som 

sjuk då deras symtom  inte var påvisbara eller syntes på utsidan, trots att patienten själv kände 

sig sjuk. Eriksson (1996) talar om att det finns en objektiv hälsa vilket innebär att en 

människa har hälsa om det inte finns några påvisbara symtom. Det syns med andra ord inget 

handikapp eller mätbar effekt på att människan är sjuk. Författaren konstaterar och samtycker 

med Eriksson att hälsan är relativ, den är unik för varje enskild person. Andra människor kan 

inte bedöma om en person upplever eller inte upplever hälsa då det är en subjektiv upplevelse. 

Varje enskild människa ska själv få känna om de upplever hälsa eller inte, någon annan ska 

inte få ta denna upplevelse ifrån dem. 
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Patienterna behövde mer hjälp och de upplevde att de blev beroende av andra för att få deras 

vardag att fungera. Detta väckte i sin tur en rädsla över att vara en börda för andra och en del 

hade svårt att acceptera att de behövde hjälp. Tidigare forskning visade även att partnern till 

den med hjärtsvikt hade svårt att acceptera att deras partner nu var beroende av hjälp från dem 

(Ågren et al., 2009). De blev ansvarig för nya former av aktiviteter efter att deras partner 

diagnostiserats med hjärtsvikt (Luttik et al., 2009). De upplevde att det blev en börda att leva 

med en partner som hade hjärtsvikt. Bördan upplevdes dock mindre om deras egna mentala 

hälsa var bättre (Ågren et al., 2010). Forskningen visade även att de upplevde en fysisk 

utmattning av att leva med en partner som hade hjärtsvikt (Pattenden et al., 2007). Den största 

bördan upplevdes vara att ge personlig vård till sin sjuka partner, såsom att assistera vid 

duschning och hjälpa dem förflytta sig i och utanför huset (Luttik et al., 2007). Detta visar 

följaktligen att patienterna var rädda för att vara till en börda för sina anhöriga och tidigare 

forskning visade även att så var fallet. Eriksson (2004) skriver om att människan har problem 

och behov. Problem är någonting som människan inte kan bemästra i den aktuella situationen 

vilket måste lösas för det utgör ett hinder för människan från att kunna leva. Människans 

behov är någonting som inte kan tillfredsställas för stunden utan det måste tillgodoses hela 

tiden. Ett sådant behov är organiska behov vilket innebär att människan är i behov utav näring 

vätska och utsöndring. Resultatet visar som sagt att partners hjälper patienterna i vardagen för 

att få deras dag att fungera. Detta kan liknas med de problem och behov som Eriksson 

beskriver. 

6.2.2 Upplevelser av sociala förändringar 

Patienternas förmåga och begränsade kapacitet till att delta i sociala evenemang begränsade 

deras möjligheter till att socialiseras med vänner och familj, detta gjorde att de kände sig 

socialt isolerade från omgivningen. Bristen på energi fick dem att inte orka delta vilket 

påverkade deras sociala liv och skapade en känsla av ensamhet. I tidigare forskning framkom 

det att även partnern till den med hjärtsvikt upplevde att de blev isolerade i hemmet då de 

kände att de behövde vara hos sin partner hela tiden för att de inte var säker ensam (Pattenden 

et al., 2007). Deras oro begränsade deras egna aktiviteter och hobbys då de inte vågade lämna 

sin partner ensam hemma (Luttik et al., 2009). Eriksson (2004) talar om att människan har 

olika behov som måste tillgodoses hela tiden, bland annat utvecklingsbehov. Det kan 

beskrivas som kontakt- och relationsbehov, upplevelsebehov, rörelsebehov och skaparlust. 

Författaren konstaterar att det är dessa behov som både de med hjärtsvikt och partnern till 

dessa upplever att de har behov av då de känner sig socialt isolerade från omgivningen. 

Patienterna upplevde att de inte var samma person som förut och att de sökte efter en ny 

identitet. De hade förlorat sina sociala roller vilket stängde dem ute från det sociala livet. 

Detta kan liknas vid det Eriksson (2001) kallar ett livslidande då hela människans livssituation 

påverkas, det är en plötslig påtvingad förändring vilket strider mot människans naturliga 

livssituation. Människan kan uppleva att deras egen identitet blir förstörd och de blir tvungna 

att finna en ny. Författaren förstår att det kan vara svårt att skapa en ny identitet för 

patienterna då de inte längre kan vara den person som de en gång var och vill vara.  

6.2.3 Upplevelser av förändringar i livssituationen 

Patienterna blev tvungna att ändra om sin livsstil vad gäller dieten, sluta röka och dricka 

alkohol, dra ner på mängden fysisk aktivitet och minska ner på stress. Detta gjorde de för att 

anpassa sig till sjukdomen och framförallt minska ner på symtomen. Sjukdomen påverkade 

även deras arbetsliv och de blev nu beroende av medicin vilken de blev tvungna att anpassa 

vardagen till. Eriksson (2001) skriver att människan kan hantera lidandet på olika sätt, en del 

kämpar för att avlägsna lidandet, andra för att lindra det och sedan finns det dem som försonas 

med sitt lidande och försöker finna en mening i det. Författaren anser att dessa sätt att hantera 
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lidandet skiftade hos patienterna i resultatet, gemensamt för dem anses vara att alla kämpade 

för att lindra lidandet. Detta uttryckte sig främst i när de försökte ändra om sin livsstil för att 

minska ner på symtomen, de anpassade sig med andra ord till sjukdomen. Tecken på 

skiftningar av hantering av sjukdomen uttryckte sig i resultatet när en del patienter upplevde 

sig värdelösa när de blev tvungna att sluta arbeta medan andra uttryckte att det var skönt att 

inte behöva arbeta. En del patienter stördes väldigt mycket av medicinerna vilka påverkade 

dagsplaneringen och gav biverkningar. Andra patienter hade kommit så långt att de 

accepterade medicinen, för de mådde trots allt bra utav den, det var bara att svälja. Detta 

skulle kunna liknas med det Eriksson (2001) menar med att människan försonas med sitt 

lidande och finner en mening i sitt lidande. Patienternas livssituation blev förändrad på flera 

områden i livet vilket resultatet gestaltar. Detta skulle kunna jämföras mot det Eriksson 

skriver om livsslidande. Livslidande berör hela människans livssituation och är en plötslig 

påtvingad förändring vilken strider mot människans naturliga situation och människan blir 

tvungen att finna en ny mening med livet. Författaren anser att människor hanterar situationer 

olika och att de då hanterar lidandet på liknande sätt. En del har lättare för att se positivt på 

situationen och har då lättare för att finna en mening i sitt lidande. 

6.2.4 Upplevelser i mötet med vårdpersonal 

Patienterna ville känna delaktighet i sin vård vilket innebar att få svar på frågor samt 

information och förklaringar till sin livssituation. De upplevde trygghet när vårdaren visade en 

vilja för att hjälpa och en uppriktighet gentemot dem. Patienterna beskrev att vårdarna ville att 

de skulle delta i sin hälsoprocess, ändå upplevde de att vårdarna stängde dem ute och detta 

fick dem att känna sig vilsna. När vården upplevdes som ostrukturerad eller dåligt planerad 

uttryckte patienterna att de inte kände sig delaktiga i sin vård och behandling. Tidigare 

forskning visade att partners till den som hade hjärtsvikt upplevde att stödet från sjukvården 

generellt var tillfredsställande, dock upplevde de sig inte alltid inbjudna i vården till sin 

partner (Luttik et al., 2009). De upplevde trygghet när vårdpersonalen hade en positiv attityd, 

var spontana, vänliga, visade engagemang och verkade tycka om sitt arbete. Partnerna kände 

sig däremot otrygga när vårdpersonalen agerade oengagerat, slarvigt, visade brist på 

medlidande och endast handlade rutinmässigt (Ågren et al., 2009). Detta skulle kunna liknas 

vid det Eriksson (2001) beskriver som ett vårdlidande. Ett vårdlidande upplevs i själva 

vårdsituationen i relation till vårdaren vilken kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat genom 

kränkning av patientens värdighet vilket kan ske direkt eller indirekt genom nonchalans vid 

tilltal. Vårdaren ska bekräfta människans värdighet vilket är lika med att ge individuell vård 

och det förutsätter att man vågar anpassa sig till patienters olikheter. 

I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det att 

sjuksköterskan ska se till att patienten och/eller närstående förstår den information som de 

mottagit. Sjuksköterskan ska även möta patientens sjukdomsupplevelser och lindra lidande 

genom åtgärder. I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:695) står det att informationen som ges 

till patienten ska vara individuellt anpassad gällande patientens hälsotillstånd, de metoder, 

behandling och vård som finns tillgänglig. I tidigare forskning menar sjuksköterskorna att de 

gav individuell information och de tyckte att det bland annat var mycket viktigt att patienten 

hade kunskap om sin sjukdom, medicinering och tänkbara biverkningar av medicinen. När 

patienterna inte deltog i informationen, tog till sig den eller visade intresse tyckte 

sjuksköterskorna att det inte var acceptabelt och att det var avgörande för patienten (Eldh et 

al., 2005). I resultatet framkom att en del patienter inte ville ta in informationen som de fick 

av sin vårdare och de ville inte delta i beslut och behandling av sin vård då det upplevdes 

jobbigt. Det fanns dock andra patienter som ville ha information, detta fick dem att känna sig 

ha kontroll över situationen och när de fick god information minskade osäkerheten och 

tryggheten ökade för dem. 
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Utifrån detta gör författaren ett konstaterande om att patienter och vårdare inte förstår 

varandra fullt ut och genom detta uppstår ett lidande, irritation och oklarheter för båda parter. 

Författaren hoppas att denna litteraturstudie kan öppna upp ögonen för båda parter om 

missuppfattningarna som uppstår samt hur olika parterna upplever situationen. Författaren tror 

att vården för dessa patienter skulle kunna bli bättre om förståelsen för sjukdomen hos 

patienterna ökar likväl om vårdarnas förståelse för patientens situation ökar. Båda parter 

behöver vara mer tydliga hur de upplever vården, delaktigheten och informationen dem 

emellan, då tror författaren att relationen skulle stärkas ytterligare. 

Eriksson (2001) talar om lidandets drama, i detta fall är det vårdaren som ska vara 

medaktören i lidandets drama för att kunna minska lidandet för patienten. Eriksson menar att 

vårdaren kan lindra lidandet genom att förmedla till människan att jag ser, visa att de finns där 

genom beröring, en blick eller ett litet ord. Vårdaren ska ge plats och tid för människan att 

lida ut och ska inte ge några bortförklaringar eller orsaker till människans lidande. En 

människa som lider pendlar mellan hopp och hopplöshet, människan vill ofta vara ensam 

samtidigt som de vill uppleva gemenskap. Vårdaren måste finnas där för människan då en 

känsla av övergivenhet ofta leder fram till en känsla av hopplöshet. I resultatet pendlade 

patienternas känslor mellan hopp och hopplöshet, osäkerhet och förtvivlan. Det fanns hopp 

och drömmar om en bättre framtid. En del patienter uttryckte dock att de inte hade någon 

framtid, att den var oviss samt att de inte kunde planera för den. Detta kan liknas enligt hur 

Eriksson (2004) beskriver att människan har ett begär efter liv då människan vill finna en 

mening med sitt liv. Begär är någonting som inte kan stillas för stunden utan det måste fyllas 

på hela tiden. Patienternas känslor skulle även kunna jämföras med hur Eriksson (1996) 

beskriver att hoppet är en rörelse mellan hopp och hopplöshet, i varje hopplöshet finns ett 

hopp. I hoppet finns nuet som riktas mot framtiden, den grundar sig i en önskan om 

förändring. Författaren anser att vårdaren inte kan göra så mycket inom detta område mer än 

att finnas där för patienten, vara med i lidandets drama såsom Eriksson beskriver det och 

försöka ge ett sådant bra stöd och vård för patienten som möjligt. 

6.2.5 Förslag till vidare forskning 

Fortsatt forskning inom detta område skulle kunna koncentreras på att studera män och 

kvinnor var för sig då det mesta i materialet behandlade både män och kvinnor blandat och 

det skulle vara intressant att ta reda på om män och kvinnor upplever situationen olika. 

Forskningen skulle även kunna vara mer inriktad på hur patienterna upplever sin vård och 

behandling samt hur de upplever att de blir mottagna av vårdpersonalen. Då de ofta blir 

inlagda på sjukhus för behandling är detta viktigt att veta för vårdpersonalen för att kunna 

skapa en sådan bra vård och miljö för patienten som möjligt. 

6.3 Etikdiskussion 

Under analysarbetes gång var utgångspunkten att inte förvanska materialets resultat och tolka 

det till någonting annat. Förfalskning och plagiering har undvikits och beaktande har tagits 

gällande att studierna som har använts har gjort etiska överväganden och/eller fått etiskt 

tillstånd från etisk kommitté. Det går inte undvika att ha en viss förförståelse och författaren 

har granskat sig själv för att denna inte skulle kunna påverka resultatet utan har försökt skriva 

arbetet på ett så objektivt sätt som möjligt. Till hjälp har författaren haft handledare och 

opponenter som stöd vilka har granskat examensarbetet under arbetets gång. Alla studier har 

refererats på ett korrekt sätt enligt APA-manualen vilket gör att det tydligt framgår vilken 

källa informationen kommer ifrån. Det upplevdes att något tema och subtema var svårt att 

namnge och urskilja. Författaren gjorde sitt bästa för att skapa en sådan rättvis bild som 

möjligt av patienternas upplevelser och inga etiska problem har uppstått under 

examensarbetets gång.  
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7. Slutsatser 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt. Resultatet visade att diagnosen hjärtsvikt påverkade deras liv inom flera områden. 

Patienterna upplevde fysiska förändringar vilket påvisades i att de inte kunde delta i lika 

många aktiviteter som förut och de blev beroende av hjälp från andra vilket kunde vara svårt 

att acceptera och skapade en frustation. De upplevde sig vara en börda för vänner och familj. 

Deras sociala liv blev också påverkat och det var svårt att upprätthålla en god relation till 

vänner och familj. Patienterna kunde inte längre delta i sociala evenemang vilket fick dem att 

känna sig socialt isolerade. Detta skapade en känsla av ensamhet och att de hade förlorat sin 

identitet. Till följd av sin sjukdom blev de även tvungna att ändra om i livsföringen. 

Patienterna fick genomföra livsstilsförändringar för att motverka uppkomst av symtom, 

arbetslivet blev påverkat och de blev nu beroende av mediciner dagligen vilka gav 

biverkningar och påverkade deras vardag. De blev nu beroende av vård och behandling vilket 

gjorde att de fick läggas in på sjukhuset när symtomen ökade. Upplevelsen av vården var 

delad, genomgående var att de ville känna men sällan kände delaktighet, kontinuitet och 

trygghet i sin vård. Detta berodde många gånger på att informationen var bristfällig eller att 

bemötandet inom vården inte nådde upp till deras förväntningar. Slutsatser som dras är att 

patienterna generellt behöver uttrycka sina upplevelser till såväl vänner, familj och 

vårdpersonal. Dessa grupper behöver även få en ökad förståelse för patienternas livssituation 

inom alla områden som tas upp i resultatet. Sjukdomen innebär en total omställning i 

patientens liv och de behöver stöd och förståelse från vänner, familj och vårdpersonal för att 

kunna uppleva ett välbefinnande. Hjärtsvikt är en sjukdom som patienterna inte kommer att 

bli frisk från då den är kronisk, detta gör det ännu viktigare att de upplever ett välbefinnande 

med sitt liv. 
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Bilaga 1: Funnet material till analysen 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Artikel/Avhandling Författare 

CINAHL kw: heart 

failure AND 

ti: experience 

25 The experience of fatigue 

among elderly women with 

chronic heart failure 

Hägglund, L., Boman, 

K., & Lundman, B. 

(2008) 

CINAHL ti: heart failure 

AND ti: 

qualitative 

14 Keeping the maintenance of 

daily life in spite of 

Chronic 

Heart Failure. A qualitative 

study 

Falk, S., Wahn, A-K., 

& Lidell, E. (2007) 

CINAHL mj: heart 

failure AND 

ti: qualitative 

4 Living with chronic heart 

failure: a review of 

qualitative studies of older 

people 

Yu, D.S.F., Lee, 

D.T.F., Kwong, 

A.N.T., Thompson, 

D.R., & Woo, J. 

(2007) 

ELIN@Mälardalen kw: heart 

failure AND 

ti: living with 

18 Experiences of living with 

congestive heart failure: 

A qualitative study 

Thornhill, K., Lyons, 

A.C., Nouwen, A., & 

Lip, G.Y.H. (2008) 

ELIN@Mälardalen ti: experience 

AND ti: heart 

failure AND 

ti: qualitative 

4 Qualitative analysis of the 

male experience of 

heart failure 

Europe, E., & Tyni-

Lenné, R. (2004) 

ELIN@Mälardalen ti: experience 

AND ti:heart 

failure AND 

ti: qualitative 

4 Living with an unfixable 

heart: A qualitative study 

exploring the 

experience of living with 

advanced heart failure 

Ryan, M., & Farrelly, 

M. (2009) 

ELIN@Mälardalen ti: experience 

AND ti: heart 

failure AND 

ti: qualitative 

4 The experience of living 

with chronic heart 

failure: a narrative review 

of qualitative studies 

Jeon, Y-H., Kraus, 

S.G., Jowsey, T., & 

Glasgow, N.J. (2010) 

ELIN@Mälardalen ti: heart failure 

AND ti: 

qualitative 

22 “They diagnosed bad 

heart”: A qualitative 

exploration of patients’ 

knowledge about 

and experiences with heart 

failure 

Rodriguez, K.L., 

Appelt, C.J., Switzer, 

G.E., Sonel, A.F., & 

Arnold, R.M. (2008) 

ELIN@Mälardalen kw: heart 

failure AND 

living with 

5 Living with advanced heart 

failure: a prospective, 

community based study of 

patients and their carers 

Boyd, K.J., Murray, 

S.A., Kendall, M., 

Worth, A., Benton, 

T.F., & Clausen, H. 

(2004) 

LIBRIS diss hjärtsvikt 10 När kroppen sätter gränser: 

en studie om att leva med 

hjärtsvikt i medelåldern 

Nordgren, L. (2008) 

 



 

Bilaga 2: Sammanställning av analyserade artiklar 

Artikel/Avhandling Författare Syfte Metod Resultat 

Living with an 

unfixiable heart: A 

qualitative study 

exploring the 

experience of living 

with advanced heart 

failure. 

Ryan, M., 

& Farrelly, 

M. (2009) 

Syftet var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser av 

att leva med en 

framskriden 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod 

med öppna och 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Upplevelsen av att leva 

med sjukdomen beskrevs 

som fruktansvärd och 

uttröttande, med 

eskalerande maktlöshet 

och beroende. 

Qualitative analysis of 

the male experience of 

heart failure. 

Europe, E., 

& Tyni – 

Lenné, R. 

(2004) 

Syftet var att få 

en insikt från ett 

patient 

perspektiv över 

hur det är att 

leva med en 

måttlig kronisk 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod 

med öppna 

intervjuer utan 

tidsbegränsning. 

Konsekvenserna av 

sjukdomen uttryckte sig på 

många sätt; fysiska, 

känslomässiga, sociala och 

yrkesmässiga. Sjukdomen 

innebar även en 

livsstilsförändring. 

Experience of living 

with congestive heart 

failure: A qualitative 

study. 

Thornhill, 

K., Lyons, 

A.C., 

Nouwen, 

A., & Lip, 

G.Y.H. 

(2008) 

Syftet var att 

utforska 

personers 

upplevelse av att 

diagnostiseras 

och sedan leva 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod 

med intervjuer. 

Fyra teman identifierades; 

diagnostiserings 

processen, förändring i 

aktiviteter, anpassning till 

att leva med sjukdomen 

och känslomässiga 

reaktioner. 

Living with chronic 

heart failure: a review 

of qualitative studies 

of older people. 

Yu, D.S.F., 

Lee, D.T.F., 

Kwong, 

A.N.T., 

Thompson, 

D.R., & 

Woo, J. 

(2007) 

Syftet är att 

presentera en 

systematisk 

översikt av 

kvalitativa 

studier och hur 

äldre personer 

lever med 

hjärtsvikt. 

Systematisk 

litteraturöversikt 

av kvalitativa 

artiklar. 

Resultatet visade på att 

personer med hjärtsvikt 

upplevde smärtsamma 

symtom, sämre fysiska 

funktioner, känslor av 

kraftlöshet och hopplöshet 

samt sociala 

dysfunktioner. 

När kroppen sätter 

gränser: en studie om 

att leva med hjärtsvikt 

i medelåldern. 

Nordgren, 

L. (2008) 

Syftet är att 

utifrån ett 

vårdvetenskapli

gt perspektiv 

och med en 

reflekterande 

livsvärldsansats 

beskriva 

innebörder av 

att leva med 

hjärtsvikt i 

medelåldern. 

Reflekterande 

livsvärldsforskni

ng, att förstå 

människors 

upplevelser och 

erfarenheter. De 

fyra delstudierna 

är empiriska och 

baseras på 

intervjuer med 

personer som 

lever med 

hjärtsvikt i 

medelåldern. 

I studien analyserades 

varje artikel där flera 

subteman framkom. Bland 

annat: att vara beroende av 

vård, en otydlig 

delaktighet, en tvetydlig 

kropp, mediciner – ett stöd 

i livet, kunskap och 

förståelse och tvetydliga 

relationer. 



 

The experience of 

living with chronic 

heart failure: a 

narrative review of 

qualitative studies. 

Jeon, Y-H., 

Kraus, S.G., 

Jowsey, T., & 

Glasgow, N.J. 

(2010) 

Syftet är att 

utveckla en 

omfattande 

förståelse av 

vad som är känt 

av patienters 

upplevelser av 

hjärtsvikt. 

Systematisk 

litteraturöversi

kt av 

kvalitativa 

artiklar. 

Forskarna identifierade de 

mest framstående inslagen 

hos hjärtsviktspatienters 

dagliga liv, därmed social 

isolering, leva i rädsla och 

förlora en känsla av 

kontroll. Gemensamma 

strategier i att hantera sin 

sjukdom har också 

identifierats hos 

respondenterna. 

The experience of 

fatigue among elderly 

women with chronic 

heart failure. 

Hägglund, L., 

Boman, K., & 

Lundman, B. 

(2008) 

Syftet är att 

belysa den 

levda 

upplevelsen av 

trötthet bland 

äldre kvinnor 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ 

metod med 

berättande 

intervjuer. 

Forskarna fann två teman 

och flera subteman. Första 

temat är: leva med 

förlusten av fysisk energi. 

Det andra temat är: 

Strävan mot 

självständighet och 

samtidigt vara medveten 

om den försämrade hälsan. 

Keeping the 

maintenance of daily 

life in spite of Chronic 

Heart Failure. A 

qualitative study. 

Falk, S., 

Wahn, A-K., 

& Lidell, E. 

(2007) 

Syftet är att 

beskriva 

personer med 

hjärtsvikts 

uppfattning av 

sitt dagliga liv. 

Kvalitativ 

metod där 

intervjuer 

spelades in på 

band.  

Forskarna identifierade 

fem kategorier. Hantera 

verkligheten av livet, 

hantering av tankar om 

livets oändlighet, ta 

ansvar, hantering av 

omgivningen och hålla 

upp värderingen av livet. 

“They diagnosed bad 

heart”: A qualitative 

exploration of 

patients’ knowledge 

about 

and experiences with 

heart failure. 

Rodriguez, 

K.L., Appelt, 

C.J., Switzer, 

G.E., Sonel, 

A.F., & 

Arnold, R.M. 

(2008) 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

erfarenheter 

beträffande en 

hjärtsvikts 

diagnos, den 

medicinska 

behandlingen 

och diagnosens 

inverkan på 

deras dagliga 

liv. 

Kvalitativ 

metod genom 

telefonintervju

er av vuxna 

med hjärtsvikt. 

De flesta patienter förstod 

att de måste övervaka sig 

själva, sina symtom och 

anpassa sig till de fysiska 

rekommendationerna. De 

berättade om 

livsstilsförändringar och 

de uttryckte att de inte 

hade fått bra information 

om sin sjukdom och den 

planerade vården. 

Living with advanced 

heart failure: a 

prospective, 

community based 

study of patients and 

their carers. 

Boyd, K.J., 

Murray, S.A., 

Kendall, M., 

Worth, A., 

Benton, T.F., 

& Clausen, 

H. (2004) 

Syftet är att 

beskriva 

patienters och 

vårdgivares 

upplevelser av 

hälsa och social 

vård.  

Kvalitativ 

metod med 

intervjuer. 

Livskvalitén var försämrad 

av fysiska begränsningar 

och en känsla av att vara 

sjuk infann sig. Vården 

ansågs vara mycket klen 

då många patienter inte 

hade tillgång till 

sjuksköterskor som var 

specialiserade på 

hjärtsvikt. 

 


