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Sammanfattning    

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom som kräver livslång behandling och medicinering. Den 

kräver även livsstilsförändringar och har en påverkan på det dagliga livet. Vid hjärtsvikt 

uppkommer symtom som begränsar patienten i vardagen. Att drabbas av hjärtsvikt kan 

upplevas som en stor omställning för patienten men även för de närstående. Som 

vårdpersonal kan det vara viktigt att ha förståelse för vad sjukdomen innebär för 

patienten och vilken påverkan sjukdomen har på det dagliga livet. Syftet är att belysa 

patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Examensarbetet bygger på en 

litteraturstudie där författarna analyserat 11 artiklar som svarar mot syftet. Under 

analysen framkom nyckelbegrepp ur varje artikel som bildade vårt resultat. Resultatet 

visar att patienter med hjärtsvikt upplever en förändrad livsvärld och använder sig av 

olika strategier för att kunna hantera livssituationen och vardagen. Patienter beskriver 

hur vårdpersonal finns tillgängliga och visar sitt stöd. Dock visar resultatet att många 

patienter upplever en bristande tillit till vårdpersonal. Patienter upplever en bristande 

information om sjukdomen och dess behandling, vilket upplevs bero på vårdpersonalens 

tidsbrist. Patienterna är medvetna om att hjärtsvikt har en dålig prognos. De beskriver 

känslan av en oviss framtid och ägnar en stor del av sin tid till att tänka på döden. Trots 

detta beskriver deltagare hur de genom olika strategier kan se på framtiden som ljus och 

uppleva hopp. Subteman som framkom efter analysprocessen var: Livet med en fotboja, 

Finna rätt nyckel till låset, En räddande ängel… eller?, De livsbärande vingarna, En 

dimmig morgondag och Med döden som skugga. Följande subteman diskuterades då de 

förvånat eller väckte ett ökat intresse hos oss: Finna rätt nyckel till låset, En räddande 

ängel… eller? och Med döden som skugga. 

 

 

 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, upplevelse, patient, symtom, livssituation, hantering, framtid, 

vårdpersonal. 
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INLEDNING 

Tunga och svullna ben, andfåddhet och trötthet tillhör vardagen för en person med 

hjärtsvikt. Sjukdomen kan gestalta sig på olika sätt beroende på vilken grad av 

hjärtsvikt den drabbade lider av. Symtomen kan vara alltifrån lindriga till mycket svåra. 

Hjärtsvikt är en sjukdom som många människor tvingas leva med. Det finns en risk att 

sjukdomen förvärras med tiden och kan i vissa fall leda till en för tidig död. 

 

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och under 

denna har vi träffat flera personer med diagnostiserad hjärtsvikt.  Genom detta har vi 

fått bilden av att sjukdomen är vanligt förekommande i samhället. Patienter med 

hjärtsvikt har en begränsad tillvaro på grund av sjukdomen. Vardagliga handlingar 

kunde vara en kamp för patienterna då deras fysiska begränsningar var omfattande. Att 

förflytta sig till toaletten kunde vara en utmaning och att ta sig ut till dagrummet var för 

en del patienter en omöjlighet. De iakttagelser vi gjorde väckte en nyfikenhet över hur 

de klarar av vardagen med sin sjukdom. I denna uppsats vill vi därför belysa hur 

personer med hjärtsvikt upplever det dagliga livet. 

 

BAKGRUND 

Hjärtsvikt är en vanlig sjukdom i Sverige och uppskattningsvis är ca 2-3% av 

befolkningen drabbad, det vill säga ca 250 000 personer. Sjukdomen går vanligtvis inte 

att bota men genom behandling kan symtomen lindras, personens tillstånd förbättras 

och överlevnadstiden förlängas (Hjärt-Lungfonden, 2011). 

 

Etiologi och orsak 

Hjärtsvikt innebär att hjärtmuskelns pumpförmåga är nedsatt. Den nedsatta 

pumpförmågan leder till en försämrad blodcirkulation och detta leder i sin tur till 

försämrad syretillförsel och näring till cellerna (Hjärt-Lungfonden, 2011). Hjärtsvikt 

orsakas till 75 % av kranskärlsjukdom och hypertoni. Mindre förekommande orsaker till 

hjärtsvikt är klaffel och arytmier men också extrakardiella sjukdomar som diabetes och 

lungsjukdom (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011, s. 221). Den nedsatta 

pumpförmågan kan drabba olika delar av hjärtat och symtomen visar sig olika utifrån 

detta.  

 

Hjärtsvikt kan drabba hjärtat på två olika sätt. Diastolisk hjärtsvikt innebär att 

högerkammaren har svårt att ta emot det venösa blodet. Symtom på detta kan vara 

ödembildning vilket kan visas genom bensvullnad. Systolisk hjärtsvikt innebär att 

vänsterkammaren har en försämrad pumpförmåga. Detta kan uppvisas bland annat 

genom andfåddhet och försämrad andning, orsakat av lungstas som vidare kan utvecklas 

till lungödem. Dock uppstår vanligtvis dessa former av hjärtsvikt i kombination med 

varandra (Vasko, 2007, ss. 87-98).  

 

Kronisk och akut hjärtsvikt är två olika former av sjukdomen som kan uppstå hos en 

person. Den kroniska hjärtsvikten utvecklas under en längre tid och beror vanligen på 

någon form av skada på hjärtat som orsakats av hypertoni eller hjärtinfarkt. Denna form 

av hjärtsvikt har i ett tidigt stadium lindriga symtom. Den kroniska formen av hjärtsvikt 
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kan övergå till en akut form då behandling uteblir eller genom att en infektion drabbar 

kroppen. Även en tidigare frisk person kan drabbas av en akut hjärtsvikt då exempelvis 

en infarkt i hjärtat uppstår (Hjärt-Lungfonden, 2011). 

 

Klassificeringssystem 

Eikeland et al. (2011, s. 222) refererar till Wallentin & Lindahl (2010) som menar att 

klassificeringssystemet New York Heart Association (NYHA) används för att 

diagnostisera hjärtsviktens svårighetsgrad. 

 

 Funktionsklass I: Asymtomatisk hjärtsvikt. Patienten har 

hjärtsvikt utan begränsningar av vanlig fysisk aktivitet. 

Vanlig fysisk aktivitet medför ingen känsla av utmattning, 

dyspné, hjärtklappning eller angina. 

 Funktionsklass II: Lätt hjärtsvikt. Patienten har hjärtsvikt med 

lätt begränsning av fysisk aktivitet. Patienten mår bra i vila 

och vid lätt fysisk ansträngning, men större belastningar ger 

tydlig utmattning, dyspné, hjärtklappning eller angina. 

 Funktionsklass III: Måttlig hjärtsvikt. Patienten har hjärtsvikt 

med påtaglig begränsning av fysisk aktivitet. Patienten mår 

bra i vila, men lätt fysisk aktivitet, som påklädning eller gång 

i lätt motlut, ger utmattning, dyspné, hjärtklappning eller 

angina. 

 Funktionsklass IV: Allvarlig hjärtsvikt. Patienten har hjärtsvikt 

som inte medger någon form av fysisk aktivitet utan att det 

ger obehag. Hjärtsviktssymtom föreligger i vila (Eikeland et 

al. 2011, s. 222). 

 

Prognos 

Vasko (2007, ss. 87-88) menar att beroende på graden av hjärtsvikt ser prognosen olika 

ut. Vid lätt hjärtsvikt dör årligen ca 5 % av de patienter som diagnostiserats med NYHA 

II. Prognosen ser sämre ut vid allvarlig hjärtsvikt där dödligheten ligger på 40-50% per 

år av de patienter som diagnostiserats med NYHA IV. Enligt Dahlström (2005, s. 35) 

kan prognosen förbättras genom tidig diagnostisering och insatt behandling. 

Dödsorsaken hos personer med lätt till måttlig hjärtsvikt är vanligtvis plötslig död på 

grund av allvarliga rytmrubbningar i hjärtmuskeln. Hos personer med måttlig till 

allvarlig hjärtsvikt är pumpsvikt den vanligaste dödsorsaken.  

 

Centrala begrepp och tidigare forskning 

Nedan förklaras centrala begrepp som vidare sammankopplas med tidigare forskning 

inom området. Detta för att tydliggöra hur dessa begrepp kan erfaras av patienter med 

hjärtsvikt. 
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Livsvärld 

Patienter med hjärtsvikt kan på grund av sjukdomen och dess symtom uppleva en 

förändrad livsvärld. Blinderman, Homel, Billings, Portenoy och Tennstedt (2008, s. 

598) menar att brist på energi, muntorrhet och andnöd är vanliga symtom som 

deltagarna upplever till följd av sjukdomen. Brist på energi i samband med andra 

symtom kan leda till att patienter med hjärtsvikt upplever orkeslöshet och inte längre 

har möjlighet att leva som tidigare. Sjukdomen påverkar det dagliga livet och därmed 

även livsvärlden, då Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003, ss. 24-

28) refererar till Bengtsson (1998, 1999) som menar att livsvärlden innebär allt vad en 

människa upplever i vardagen. Upplevelserna kan innefatta allt från existentiella delar 

till enklare handlingar som har betydelse i vardagen.  

 

Personer som lever med hjärtsvikt kan till exempel vid bensvullnad få en förändrad 

kroppsuppfattning då benen inte ser ut som tidigare. Den drabbade kan av hjärtsviktens 

symtom uppleva kroppsliga förändringar, vilket kan leda till en förändrad tillvaro och 

vardag. Riegel, Vaughan-Dickson, Cameron, Johnson, Bunker, Page och Worrall-Carter 

(2009, ss. 95-98) menar att fatigue, andnöd och bensvullnad är symtom vid hjärtsvikt 

som deltagarna upplever besvärliga att leva med. Symtomen ger en förändrad 

upplevelse av kroppen och Wiklund (2003, ss. 48-49) som hänvisar till Merleau-Ponty 

(1997) menar att det är genom den levda kroppen människan får tillgång till världen. 

Det är genom kroppen människan får en bild av sin omgivning och sig själv. Vid en 

sjukdom påverkas kroppen, vilket leder till en förändrad livsvärld då tillgången till 

livsvärlden begränsas. Även människans upplevelse av sig själv och sin kropp 

förändras.  

 

Lidande 

Hjärtsvikt innebär en dålig prognos där döden kan upplevas nära. I samband med detta 

kan existentiella frågor väckas och ett livslidande kan upplevas. Barremo, Bruce, 

Salander och Sundin (2008, ss. 35-36) menar att patienter med hjärtsvikt upplever ett 

livslidande. Lidandet uppkommer då de känner en rädsla och oro i sin nuvarande 

livssituation samt inför döden. Symtom som andnöd skapar ett livslidande då patienters 

liv och existens hotas. Ett tidigare ohälsosamt liv kan sätta sina spår då personer senare i 

livet riskerar att utveckla sjukdom, vilket visas i studien av Westlake och Dracup (2001, 

s. 123). De menar att deltagare med hjärtsvikt tenderar att känna ånger för sina tidigare 

vanor som exempelvis rökning och alkohol. Den ånger deltagarna känner beror på att de 

antar att tidigare vanor i livet orsakat sjukdomen. Att drabbas av sjukdom kan innebära 

en förändrad tillvaro och Dahlberg et al. (2003, ss. 32-33) menar att ett livslidande 

innebär det lidande som förknippas med livets alla skeden och livssituationer.  

 

Hjärtsvikt kan innebära svåra symtom som skapar en obehagskänsla hos patienten och 

kan upplevas som ett sjukdomslidande. Enligt Barremo et al. (2008, ss. 35-36) är 

andnöd, ödem och trötthet de vanligaste symtomen som deltagarna upplever till följd av 

hjärtsvikten.  

 

Ett förändrat tillstånd med försämrade symtom hos patienter med hjärtsvikt kan kräva 

att nya behandlingar sätts in. I samband med detta finns en risk att ett sjukdomslidande 

kan upplevas hos den drabbade. I samband med hjärtsvikten och dess symtom beskriver 
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deltagarna i studien av Winters (1999, s. 87) begreppet osäkerhet. Osäkerheten uppstår 

framförallt vid försämring av symtom samt vid behandlingsjusteringar. Lidande som 

upplevs på grund av sjukdomen, dess symtom samt de behandlingar sjukdomen kräver 

förklaras enligt Dahlberg et al. (2003, s. 33) som ett sjukdomslidande. Barremo et al. 

(2008, ss. 35-36) menar även att en känsla av förändring och förlust av kontroll av 

sjukdomen kan hos patienter leda till ett sjukdomslidande. Hopplöshet, skuld, skam och 

ensamhet är begrepp som deltagarna upplever orsakas av sjukdomen. Dessa känslor 

beskriver Dahlberg et al. (2003, s. 33) som en djupare dimension av sjukdomslidande 

där emotionella begrepp som till exempel hopplöshet och ensamhet är centrala.  

 

Patienter med hjärtsvikt kräver en god vård och kontakt med hälso- och sjukvården. 

Behandlingen kan vara livslång och täta sjukhusbesök kan vara nödvändiga för att hålla 

sjukdomen stabil. Personer med hjärtsvikt kan på grund av sin sjukdom tvingas till 

inläggning på sjukhus. Där finns risken att patienter kan uppleva ett dåligt bemötande 

från vårdpersonal eller utsättas för obehagliga behandlingar och undersökningar. Därför 

kan patienters upplevelse av vården samt relationen med vårdpersonal vara viktig då de 

har en kontinuerlig kontakt med vården. Deltagare i studien av Barremo et al. (2008, ss. 

35-36) beskriver tidigare erfarenheter av sjukhusvård som har lett till känslor av 

otrygghet och maktlöshet. Det som har orsakat dessa känslor hos deltagarna är bland 

annat att inte ha fått ta egna beslut om sin vård, att inte ha fått sina behov sedda och 

upplevelsen av att ha genomgått smärtsamma procedurer. Dessa upplevelser kan enligt 

Dahlberg et al. (2003, ss. 33-34) förklaras som ett vårdlidande. Vårdlidande är det 

lidande som således orsakas inom vården genom till exempel dåligt bemötande eller 

obehagliga undersökningar. Dahlberg et al. refererar till Eriksson (1994) som menar att 

ett vårdlidande hos patienter kan vara orsakat av okunskap och omedvetet handlande 

från vårdpersonalen.  

 

Hopp 

Hopp innebär att kunna se framtida möjligheter, till exempel att leva lite längre eller att 

helt bli botad från en sjukdom. Hoppet finns alltid inom människan oavsett vad som 

händer och förknippas med en ökad livskvalitet.  En ökad känsla av hopp kan uppstå 

genom att individen blir accepterad och sedd, uppmuntras av vårdgivares positiva 

attityd och omtanke för individen (Hammer, Mogensen & O. C. Hall, 2009, ss. 553-

554). Patienter med hjärtsvikt kan med hjälp av sjukvårdspersonal och genom god vård 

uppleva en känsla av hopp i sin livssituation. Hopp kan för patienter med hjärtsvikt 

innebära att finna meningsfullhet i vardagen trots den dåliga prognos sjukdomen har.  

 

Trots hjärtsvikten menar Barremo et al. (2008, s. 35) att deltagarna kan uppleva hopp 

genom information och kunskap om sjukdomen. Även närstående och vårdpersonalens 

stöd samt religiös tro kan bidra till en känsla av hopp hos deltagare. Detta menar även 

Yu, Lee, Kwong, Thompson och Woo (2008, ss. 479-480) som hänvisar till Mahoney 

(2001), även han menar att patienter med hjärtsvikt lättare kan hantera sina känslor 

kring sjukdomen med hjälp av sin familj, vårdpersonal och tron på Gud. Mahoney 

(2001) menar även att patienter försöker finna frid och acceptera att de är drabbade för 

att bättre kunna hantera sjukdomen och sin livssituation. Ett accepterande av sjukdomen 

och de livsstilsförändringar deltagare med hjärtsvikt tvingas till, kan enligt Westlake 

och Dracup (2001, s. 123) leda till en känsla av hopp då de försöker se en mening i 

livssituationen. Deltagarna upplever att familjen är en stor källa till upplevelsen av 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Winters%20CA%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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hopp. De förlitar sig även starkt till sin behandling av sjukdomen och vårdpersonalens 

stöd förstärker känslan av hopp hos patienterna. Begreppet hopp tas upp av Wiklund 

(2003, ss.152-153) som refererar till Eriksson (1987a, 1987b), hon menar att hoppet är 

knutet till det människan upplever meningsfullt. Hoppet kan innebära att möjliggöra det 

som för människan upplevs som betydelsefullt. Vårdpersonal kan genom att lyssna på 

patienten hjälpa honom eller henne att uppleva eller bevara hopp. 

 

PROBLEMFORMULERING 

En patient med hjärtsvikt drabbas inte enbart av de fysiska symtomen som en följd av 

sjukdomen. Även existentiella frågor och psykiska påfrestningar kan uppkomma då 

patienter får en ökad medvetenhet om sin dödlighet. Vetskapen om att hjärtats 

pumpkraft har försämrats kan vara skrämmande. Sjukdomen gör sig ständigt påmind i 

vardagen genom dess symtom. För den drabbade personen innebär försämringen av 

hjärtats funktion ofta en förändring av livsvärlden. Läkemedelsbehandling och en 

anpassad kost är livsviktiga förändringar som krävs för att bromsa upp 

sjukdomsförloppet. Fysisk begränsning är en konsekvens av sjukdomen som kan leda 

till en förändrad livsvärld. Det kan vara svårt att anpassa sig till dessa förändringar för 

en människa som tidigare inte levt med sjukdomen. Hur upplever den drabbade 

personen de förändringar som orsakats av sjukdomen?  

 

Som närstående kan det vara svårt att ha förståelse för den minskade orken hos personen 

med hjärtsvikt. Symtomen kan orsaka ett lidande hos den drabbade som kan vara svårt 

för de närstående att bevittna. Även för dem som står den sjuke nära kan det vardagliga 

livet förändras. När orken minskar hos personen med hjärtsvikt ökar ansvaret för de 

närstående. Oron för att personens tillstånd ska förvärras kan vara påfrestande. Hur 

upplever närstående det att leva med en person som har hjärtsvikt? Vad innebär det för 

patienter att leva tillsammans med närstående som inte har tillräcklig förståelse för 

sjukdomen?  

 

En förståelse för patienters upplevelse av att leva med sin sjukdom är centralt för 

vårdpersonal. En bristande förståelse hos vårdpersonal kan leda till att patienter 

upplever sig missförstådda. Har vårdpersonal tillräcklig kunskap om patienters liv med 

hjärtsvikt för att tillgodose patienters vårdbehov? Är vårdpersonal tillräckligt medvetna 

om hur patienters liv påverkas när de drabbas av hjärtsvikt? Med en ökad förståelse hos 

vårdpersonal kan patienters vård optimeras och en bättre relation mellan vårdpersonal 

och patienter skapas. 

 

SYFTE 

Syftet med examensarbetet är att belysa patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. 

 

METOD  

Författarna har valt Axelssons (2012, ss. 203-220) modell för litteraturstudie som metod 

för examensarbetet. Metoden valdes då den är lämplig för den tidsbegränsning 

författarna har och är även aktuell för en kandidatuppsats. I en litteraturstudie får 

författarna ny kunskap, lär sig att värdera den genom att kritiskt granska artiklarna samt 
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att sammanställa den kunskap författarna samlat ihop på ett adekvat sätt genom att bilda 

ett nytt resultat i examensarbetet (Axelsson, 2012, s. 205). Examensarbetet bygger på en 

litteraturstudie där datainsamlingen består av vetenskapliga artiklar som sökts fram 

genom databaser. För att belysa patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt ur deras 

synvinkel valde författarna att utgå utifrån ett patientperspektiv. 

 

Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Scopus. Databaserna valdes då de är 

inriktade på hälso- och sjukvård, vård och omsorg samt medicin. För att få fram 

lämpliga artiklar användes följande sökord: disease, experienc*, heart failure, live, 

living, symptom*, qualitative och quality of life. I alla sökningar användes sökordet 

heart failure antingen i Abstract eller Title som därefter kombinerades med ett eller flera 

sökord. Avgränsning av sökresultat gjordes genom att endast inkludera artiklar 

publicerade från år 2000 samt att de var peer rewieved. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkuderades. För ytterligare avgränsning användes följande 

exklusionskriterier: 

Exklusionskriterier 

 Personer med hjärtsvikt under 35 år. 

 Personer med asymtomatisk hjärtsvikt (NYHA I). 

 

Genom den inledande sökningen med ovanstående sökord framkom ett stort antal 

artiklar. Detta antal begränsades genom att specificera sökningen ytterligare. 

Specificeringen gjordes genom att sätta in sökorden i Abstract eller Title. Utifrån detta 

framkom sammanlagt ca 350 artiklar. Titlarna på dessa artiklar lästes för att på ett 

överskådligt sätt se om artiklarna var lämpliga till vårt syfte, ca 290 togs bort då titlarna 

inte överensstämde med vårt intresseområde. Av dessa återstående ca 60 artiklar lästes 

abstract för att få en översikt av innehållet i artikeln. Efter att ha läst igenom abstractet 

lästes ca 30 artiklar igenom överskådligt och vi fick då en uppfattning om innehållet. 

Under den överskådliga läsningen framkom 17 artiklar som upplevdes vara intressanta 

för examensarbetet. För att avgöra kvaliteten av artiklarna utgick författarna ifrån de 

frågor som beskrivs i Fribergs (2012, ss. 138-139) modell för kvalitetsgranskning. 

Under en fördjupad läsning exkluderades 6 artiklar då några punkter från Fribergs 

(2012, ss. 138-139) kvalitetsgranskning inte uppfylldes eller då artiklarna inte uppfyllde 

examensarbetets syfte. Resterande 11 artiklar uppfyllde en god kvalitet samt kriterierna. 

10 av dessa var kvalitativa studier och en studie var kvantitativ. En sammanställning av 

dessa artiklar gjordes (bilaga 1). 

 

Analys  

Vi har tillämpat Axelssons (2012, ss. 212-214) analysmetod för litteraturstudier. 

Artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en god uppfattning om innehållet. Därefter 

lästes artiklarna ytterligare en gång där författarna med hjälp av post-it-lappar 

markerade nyckelbegrepp som framkom i varje artikels resultat. För att underlätta 

analysen och kunna få en överblick av samtliga artiklar fästes en sammanställning av 

alla nyckelbegrepp från varje artikel på respektive framsida. Nyckelbegreppen 

analyserades senare för att få en uppfattning om vilka begrepp som framkom i 

artiklarna. Därefter sammanfördes dessa nyckelbegrepp vilket skapade subkategorier 



 7 

som senare bildade huvudkategorier. Kategorierna omvandlades till teman där önskan 

var att få dessa mer abstrakta. De olika titlarna framkom genom att författarna såg till 

kategoriernas innehåll och försökte finna något som på ett abstrakt sätt kunde 

symbolisera dessa (tabell 1).  

 

RESULTAT 

I resultatet framkommer sex subteman med tre övergripande huvudteman som beskriver 

patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt (tabell 1). 

 

Tabell 1. Huvudteman och subteman 

Huvudtema Subtema 

Att vara fången i sin egen kropp - Livet med en fotboja 

- Finna rätt nyckel till låset 

Att hoppa med utfälld fallskärm  - En räddande ängel… eller? 

- De livsbärande vingarna 

Att vandra på okänd väg - En dimmig morgondag 

- Med döden som skugga 

 

Att vara fången i sin egen kropp  

När en människa drabbas av hjärtsvikt kan livssituationen och det dagliga livet 

förändras. Personen kan utveckla olika strategier för att underlätta hanteringen av 

känslor, symtom och situationer som kan uppstå till följd av sjukdomen. 

 

Livet med en fotboja 

I litteraturen framkommer att deltagare beskriver hur hjärtsvikten hämmar deras dagliga 

liv. Aldred, Gott och Gariballa (2005, s. 119) menar att deltagarna (n=10) upplever att 

hjärtsvikten har en negativ inverkan på deras dagliga liv. Sjukdomens symtom orsakar 

en känsla av ensamhet och isolering då de inte är kapabla till att delta i aktiviteter de 

tidigare klarat av. Det sociala nätverket påverkas negativt då begränsningar orsakade av 

sjukdomen sätter stopp för att träffa vänner och bekanta. Deltagarna menar att 

sjukdomen påverkar deras vardag då de tvingas spendera stora delar av sin tid i hemmet. 

Detta styrks även av Zambroski (2003, s. 36) som menar att deltagarnas utförande av de 

dagliga rutinerna försvåras på grund av sjukdomen, vilket leder till en förändrad livsstil. 

Även det sociala livet begränsas då symtomen sätter stopp för sysslor som bland annat 

att gå till kyrkan och gå till mataffären för att handla. Att som patient drabbas av 

hjärtsvikt innebär hinder i det vardagliga livet och en förändrad livssituation.   

 

Deltagare med hjärtsvikt beskriver en upplevelse av att inte kunna delta i sociala 

aktiviteter som tidigare på grund av sjukdomen (Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel och 

Arnold, 2008, s. 261). Detta beskriver även Europe och Tyni-Lenné (2004, ss. 229-230) 

då deltagarna inte längre kan utföra dagliga handlingar på samma sätt som tidigare. 
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Hjärtsvikt innebär en begränsning i vardagen då deltagarnas fysiska och psykiska 

förmåga inte är den samma som tidigare. För att kunna hantera det dagliga livet krävs en 

anpassning och förändring i utförandet av vardagliga handlingar. Deltagarna upplever 

att de på grund av sin nedsatta fysiska och psykiska kapacitet inte längre har möjlighet 

att uppnå de krav som ställs i det sociala livet. De förändringar i det dagliga livet som 

deltagarna i studien upplever ger upphov till en känsla av förlust och sorg. Livet med 

hjärtsvikt innebär olika former av begränsningar såsom sociala och fysiska. 

Begränsningarna kan innebära en förändring i patienters liv som medför många 

blandade känslor, i studien av Nordgren, Asp och Fagerberg (2007, s. 7) beskrivs 

känslor som deltagare upplever i samband med sjukdomen. Några av dessa känslor som 

beskrivs är besvikelse, frustration och personligt misslyckande då deltagare tvingas ge 

upp aktiviteter som tidigare setts som betydelsefulla. Medvetenheten över att de inte 

längre har möjlighet att leva som tidigare och upplevelsen av att de inte är samma 

person på grund av begränsningarna ger en känsla av meningslöshet. Vid deltagande i 

en aktivitet upplevs en inre kamp hos den sjuke mellan viljan att delta och oron för sitt 

tillstånd. Den inre kampen leder till negativa känslor i form av ångest och irritation hos 

den drabbade. Trots dessa negativa känslor beskriver Burström, Brännström, Boman 

och Strandberg (2012, s. 818) att vissa deltagare upplever en tacksamhet för de 

handlingar de fortfarande har kapacitet att klara av i det dagliga livet.  

 

Livet med hjärtsvikt kan innebära begränsningar inom arbetslivet. Deltagare i 

litteraturen beskriver en önskan om att fortsätta arbeta trots sin begränsade 

arbetsförmåga. Deltagarna uppger hur livskvaliteten försämras då deras arbetsförmåga 

minskar. De upplever bristen på arbete och en låg inkomst som påfrestande (Bosworth, 

Steinhauser, Orr, Lindquist, Grambow & Oddone, 2004, ss. 86-87). Hjärtsvikt kan 

drabba personer i alla åldrar. För personer i arbetsför ålder som drabbas av hjärtsvikt är 

den eventuellt minskade arbetsförmågan ett ämne som skapar oro inför framtiden. 

Rodriguez et al. (2008, s. 261) visar att särskilt deltagare under 65 år upplever den 

minskade arbetsförmågan som ett stort orosmoment då den orsakar ekonomiska 

problem. Detta styrks vidare av Zambroski (2003, s. 36) som menar att deltagarnas 

begränsade arbetsförmåga associeras med en upplevelse av förlust och sorg. Vid 

hjärtsvikt är det inte alltid nödvändigt att helt sjukpensionera sig, detta beskrivs av 

Nordgren et al. (2007, s. 8) som menar att trots sjukdomen är många deltagare måna om 

att fortsätta sitt arbete så länge som möjligt. Dock upplever deltagare att hälso- och 

sjukvårdspersonal uppmuntrar dem till att pensionera sig tidigare på grund av 

sjukdomen. Fortsatt arbete trots rekommendationer från hälso- och sjukvården ger 

deltagarna en känsla av skuld mot sig själva och en rädsla att göra andra människor 

besvikna. Av den förändrade livssituationen och försämrade förmågan att arbeta får 

deltagarna en förändrad självbild och upplever en känsla av ett personligt misslyckande. 

Europe & Tyni-Lenné (2004, ss. 230-231) påvisar att rädslan av att inte vara kapabel att 

arbeta var känslan som först uppkom vid insjuknandet. En förlust och frustration över 

att inte längre kunna arbeta som tidigare på grund av sjukdomen är något deltagarna 

upplever. Byte av karriär, minska från heltidsarbete till deltidsarbete eller pensionering 

är de val deltagarna med hjärtsvikt ställs inför. Dock uttrycker andra deltagare som 

tidigare arbetat hårt och mycket nedtrappningen av arbetet som en positiv effekt av 

sjukdomen.  

 

Sjukdomen påverkar hushållets tidigare struktur då rollerna i familjen kan tvingas till 

förändring. Män tvingas överta stora delar av hushållsarbetet som deras hustru tidigare 
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utfört då hon inte längre har kapacitet att utföra dessa sysslor på grund av sin hjärtsvikt. 

Liknande förändring sker för motsatt kön då mannen är drabbad av sjukdom och 

kvinnan tvingas överta de sysslor som mannen tidigare utfört. Omställningen i hemmet 

och de förändrade rollerna kan upplevas svåra att acceptera för både den sjuke personen 

och dess närstående (Aldred et al. 2005, ss. 119-120). Manliga deltagare med hjärtsvikt 

beskriver hur synen på deras maskulinitet förändras då deras möjlighet att hjälpa till i 

hemmet minskar. Även upplevelsen av att den sexuella aktiviteten begränsas påverkar 

deras känsla av maskulinitet. Upplevelsen av den förändrade maskuliniteten gör att de 

manliga deltagarna känner sig misslyckade och maktlösa (Bosworth et al. 2004, s. 87). 

Hjärtsvikten drabbar inte enbart den sjuke individen utan påverkar även de närstående. 

Detta visar Europe och Tyni-Lenné (2004, s. 230) då flera deltagare upplever att 

sjukdomen har en negativ påverkan på relationer inom familjen. Dock visar studien 

även att deltagare kan uppleva en positiv effekt av sjukdomen på familjen genom att 

bättre relationer och starkare känslomässiga band skapas.  

 

Att finna rätt nyckel till låset 

Hanteringen av det förändrade livet med hjärtsvikt kan underlättas med hjälp av olika 

strategier. Waterworth & Jorgensen (2010, s. 202) beskriver strategier som deltagare i 

studien använder sig av för att hantera sjukdomen och den förändrade livssituationen. 

Sjukdomen och känslorna kring den hanteras genom att leva en dag i taget och ta dagen 

som den kommer. Att kunna känna igen sina symtom och reagera vid försämring samt 

att anpassa sig till dessa är en lärande process för deltagarna. För att kunna anpassa sig 

till symtomen krävs det att deltagarna accepterar att sjukdomstillståndet kan variera. 

Senareläggning av handlingar och att vila under aktiviteter är sätt att hantera de symtom 

som sjukdomen medför. Andra strategier beskrivs av Bosworth et al. (2004, s. 87) som 

menar att deltagarna kompenserar de begränsningar sjukdomen orsakar och finner 

alternativa lösningar och handlingar för att hantera livssituationen. Vidare beskriver 

Europe & Tyni-Lenné (2004, s. 232) ytterligare strategier i form av att vara tacksam för 

att vara vid liv, ta en dag i sänder och finna balans mellan ohälsa och hälsa.  

 

Vid hjärtsvikt förändras kroppen och den drabbade personen kan behöva lära känna sin 

förändrade kropp på nytt för att bli medveten om kroppens begränsningar. Detta visar 

Nordgren et al. (2007, s. 8) där deltagare beskriver hur de utsätter sin kropp för 

prövningar för att lära sig leva med den förändrade kroppen. Kroppens svar på 

prövningarna ger deltagarna kunskap om kroppens begränsningar och hur den kan 

reagera i framtida situationer. Burström et al. (2012, s. 819) beskriver ytterligare 

strategier då en känsla av trygghet kan uppstå genom att deltagarna försöker anpassa sig 

till sjukdomen och dess symtom. Genom att lyssna till kroppen och använda hjälpmedel 

kan vardagen underlättas för deltagarna. De upplever en möjlighet att avleda sina tankar 

kring sjukdomen och det dagliga livet genom att lyssna på musik.  

 

I dagens stressade samhälle kan det vara svårt för patienter att ta sig tid att engagera sig 

i sin sjukdom och få en god kunskap om den. Detta visar Zambroski (2003, s. 36) i sin 

studie då deltagare upplever att de inte alltid har möjlighet och tid att närvara vid 

utbildningar om sjukdomen. Önskningar om att få ökad kunskap om sjukdomen 

bortprioriteras på grund av omständigheter i privatlivet. Strategier som inte enbart 

handlar om att hantera vardagen utan även utifrån ett långsiktigt perspektiv beskrivs av 

Europe & Tyni-Lenné (2004, s. 232), som menar att deltagarna planerar eller har 
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genomgått en förändring av sina vanor kring rökning, alkohol, kost och stress. Genom 

att ta hänsyn till sina begränsningar och anpassa sig till sjukdomen kan deltagarna 

bibehålla en viss grad av fysisk aktivitet. Deltagarna upplever ett välmående när 

möjlighet finns att vara fysiskt aktiv. 

 

Vid sjukdom påverkas inte bara den sjuke individen utan även personer i den drabbades 

närhet. Personer i omgivningen kan vara stöttande och inge en trygghet för den sjuke. 

Burström, Boman, Strandberg & Brulin (2007, s. 25) menar att deltagarna upplever en 

trygghet av att ha närstående som kan stötta och hjälpa den sjuke att hantera svåra 

situationer. Även Aldred et al. (2005, s. 119) menar att deltagarna finner att ett stöd från 

närstående upplevs då deltagarna på grund av sina begränsningar inte längre kan utföra 

delar av de fysiska handlingar de tidigare klarat av på egen hand. Närstående kan ha en 

god inverkan på den drabbade personen vad det gäller att utföra vardagliga handlingar 

och att fatta svåra beslut. Därför menar Zambroski (2003, s. 38) att personer som 

deltagare finner betydelsefulla kan ha åsikter som deltagare värdesätter starkt. Dessa 

åsikter påverkar deltagarnas egna beslutstaganden kring valet att söka vård vid 

försämring i sjukdomen. Närstående har inte alltid möjlighet och kunskap att se till 

deltagarnas bästa. Därför uppskattas inte alltid deras åsikter av deltagarna. Genom att få 

stöd från andra människor menar Nordgren et al. (2007, ss. 8-9) att anpassning till 

sjukdomens begränsningar kan nås och livssituationen kan upplevas som mer 

meningsfull. Människors stöd kan dock påminna deltagarna om deras försämrade 

kapacitet på grund av sjukdomen vilket kan leda till ett försämrat självförtroende. 

Närstående upplevs som en resurs i vardagen då de underlättar praktiska moment, 

samtidigt som de enligt Bosworth et al. (2004, s. 88) reducerar den stress som 

deltagarna upplever att sjukdomen medför. Oförståelse kring sjukdomen hos vänner och 

familj kan dock leda till en negativ inverkan på deltagarnas livskvalitet.  

 

Beroende på om patienter med hjärtsvikt är troende eller ej kan tron på Gud vara ett stöd 

för dem. En mer andlig strategi beskrivs bland deltagarna för att kunna hantera 

sjukdomen. En ökad känsla av trygghet och en mening med livet kan enligt deltagarna 

upplevas med hjälp av en andlig tro (Burström et al. 2007, s. 25). Att ha en tro på något 

större kan i svåra situationer upplevas som ett stöd. Vidare styrker Zambroski (2003, s. 

38) att deltagare upplever att känslorna om livssituationen kan hanteras med hjälp av 

tron på Gud. Även Bosworth et al. (2004, ss. 87-88) menar att den religiösa tron är en 

viktig del för deltagarna i hanteringen av sin sjukdom, speciellt för deltagare med 

måttlig till allvarlig hjärtsvikt. Genom tron på Gud upplever även deltagarna en ökad 

livskvalitet. De upplever även att deras öde och sjukdomsförlopp ligger i Guds händer. 

 

Att hoppa med utfälld fallskärm 

En patient med hjärtsvikt har under resten av livet ofta någon form av kontakt med olika 

vårdinstanser. Vård och vårdpersonal kan påverka patienter i sin hantering av 

sjukdomen. Medicineringen är livsräddande, dock kan patienter uppleva obehagliga 

biverkningar som orsakas av den behandling patienterna får. Livslång medicinering och 

behandling är en del av livet med hjärtsvikt. Därför är det viktigt för patienten att ha god 

kunskap om värdet av att ta sin medicin.  
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En räddande ängel… eller?  

En känsla av trygghet kan upplevas då deltagarna är medvetna om att det vid 

funderingar om sjukdomen och behandling finns möjlighet att kontakta vårdpersonal via 

telefon. Sjukvårdspersonal som besöker deltagarna i hemmet ses som en stor tillgång. 

En god relation till läkaren och möjligheten att träffa samma läkare vid varje besök 

upplevs betydelsefullt (Burström et al. 2012, s. 819). En god relation och möjlighet att 

rådfråga professionell vårdpersonal vid behov menar Burström et al. (2007, s. 26) ger 

deltagarna en ökad känsla av trygghet. Vid försämring av sjukdomen förväntar sig 

deltagare enligt Waterworth & Jorgensen (2010, s. 203) en god vård. De menar vidare 

att deltagarna har en önskan om att vården ska bygga på tillit, förtroende och hopp. 

Under de år deltagarna levt med sjukdomen kan en god relation till vårdpersonal ha 

utvecklats. Denna relation önskar deltagarna att bevara under kommande år och vid en 

eventuell försämring av sjukdomen. Vid försämring och tankar om sjukdomen menar 

Zambroski (2003, s. 37) att deltagarna upplever vårdpersonalen som ett stort stöd för att 

hantera situationen.  

 

Då vården sker inom olika instanser upplever deltagarna att vården är dåligt samordnad 

mellan till exempel vårdcentral och sjukhus. Bristen på kommunikation mellan olika 

instanser leder till otydlighet och förvirring om vart deltagarna ska vända sig vid en 

försämring av sjukdomen (Aldred et al. 2005, s. 120). Det finns risk att sjukvården 

drabbas av ekonomiska problem där nedskärningar kan bli en aktuell lösning på 

problemet och Burström et al. (2007, s. 26) menar att deltagare upplever en rädsla inför 

detta. De framtida nedskärningarna leder till att deltagarna upplever att vården av deras 

sjukdom kan bli otillräcklig. Hemsjukvård kan i vissa fall vara en lämplig vårdform för 

patienter med hjärtsvikt, dock menar Burström et al. (2012, s. 821) att deltagarna 

upplever en rädsla för att inte få den vård från hemsjukvården de är i behov av på grund 

av nedskärningar. Detta kan leda till en känsla av oro och otrygghet hos deltagarna.  

 

Vårdpersonal kan ibland använda fackspråk vid patientsamtal. Detta kan upplevas 

svårbegripligt av patienter. För att vid sjukdom kunna förbereda sig för vad som väntar 

och kunna hantera sin livssituation kan god information från vårdpersonal vara viktigt. 

Information från läkaren om sjukdomens prognos menar Rodriguez et al. (2008, s. 262) 

att deltagare upplever som oklar. Deltagare som haft diskussion med läkare om 

prognosen får information om att deras framtid är osäker. Dock menar Dougherty, 

Pyper, Au, Levy, & Sullivan (2007, ss. 483-484) att deltagarna upplever informationen 

om framtiden från sjukvården som bristande. De upplever att informationen leder till en 

förvirring och osäkerhet då deltagarna inte förstår innebörden i den information som 

ges. Rädsla sätter stopp för att fråga vårdpersonal det deltagarna inte förstår från tidigare 

information. Deltagarna beskriver även enligt Burström et al. (2012, s. 821) att de vid 

möten med vårdpersonal upplever att informationen som ges är ofullständig. Burström 

et al. (2007, s. 26) beskriver vidare hur deltagarna upplever en otrygghet i att behöva 

träffa olika läkare vid varje läkarbesök. 

 

Hos deltagare vars sjukdom förvärras och beroende av vård ökar uppkommer tankar och 

bekymmer som skapar oro. En ökad oro uppstår då sjukdomen försämras och deltagaren 

får ett ökat vårdbehov. Det ökade vårdbehovet kan leda till att vård på kommunalt 

boende krävs. Deltagare som vårdas inom ett kommunalt boende beskriver att de 

upplever ett vårdlidande på grund av en bristande omvårdnad och ett dåligt bemötande 
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från vårdpersonalen (Waterworth & Jorgensen, 2010, s. 203). Då sjukdomen kräver en 

ökad behandling förväntar sig deltagarna adekvat vård. Förtroendet för vårdpersonal 

påverkas om kompetensen inom vården är bristande. Vårdlidande upplevs av deltagarna 

vid bland annat smärtsamma procedurer och felaktig medicinering. På grund av tidigare 

erfarenheter väntar deltagarna ofta med att söka vård tills situationen är ohållbar då 

deltagarna vill undvika inläggning på sjukhus (Zambroski, 2003, ss. 37-38). Burström et 

al. (2012, s. 821) menar att en misstro till vårdpersonalen finns då deltagarna upplever 

att de inte tas på allvar. Vidare menar Burström et al. (2007, s. 26) att deltagare upplever 

att läkarens kompetensutveckling inom hjärtsjukdomar prioriteras före deltagarnas 

hälsa. Ett nonchalant bemötande bidrar till en känsla av värdelöshet hos deltagarna. 

Aldred et al. (2005, ss. 120-121) beskriver att deltagarna har en önskan om att få prata 

med en läkare om deras tillstånd, men upplevelsen av läkarens tidsbrist förhindrar detta. 

Deltagarnas upplevelse av läkarnas tidsbrist ses som en orsak till den dåliga information 

som deltagarna har om sin sjukdom. 

 

De livsbärande vingarna 

Hjärtsvikt är en sjukdom som kräver livslång behandling. Patienter blir beroende av 

läkemedel för att bibehålla ett stabilt tillstånd i sjukdomen. Vård och behandling är 

enligt Nordgren et al. (2007, s. 8) konstant närvarande i tillvaron för deltagare med 

hjärtsvikt. För överlevnad är deltagarna beroende av korrekt behandling. Deltagarna 

upplever behandlingen som en begränsning i tillvaron, men tack vare behandlingen kan 

deltagarna uppleva ett välmående. Trots detta finns det en önskan om att bibehålla sin 

självständighet och inte bli allt för beroende av behandling och sjukvård. För att 

upprätthålla hälsa trots sjukdomen menar Rodriguez et al. (2008, s. 262) att deltagare 

upplever egenvården som en central del i hanteringen av hjärtsvikten. Britz & Dunn 

(2010, s. 484) beskriver att deltagarna i samband med egenvård upplever en ökad 

livskvalitet. Självförtroendet att utföra egenvård leder till ett bättre välmående hos 

individen. Speciellt kvinnliga deltagare känner sig mer trygga än män i att hantera 

sjukdomen, dess symtom och utföra egenvård.  

 

Valet av behandling och vård menar Dougherty et al. (2007, s. 484) att deltagarna 

upplever som svårt då de tvivlar på sin intuition. Beslutet tänks noga igenom då fakta 

vägs mot verkligheten och de tar hjälp av närstående för att diskutera valmöjligheter. 

Tillförlitligheten till vårdpersonalen är stor, och många av valen deltagaren ställs inför 

lämnas över till vårdpersonalen. Vårdpersonalen får därefter fatta beslut om patientens 

vård. Dock beskriver en tredjedel av deltagarna (n=24) istället en upplevelse av att deras 

beslutstagande inte underlättas av sjukvårdspersonal. Deltagare beskriver att när ett 

beslut väl har tagits uppstår en känsla av lättnad. De uttrycker att osäkerheten de har 

upplevt inför beslutstagandet försvinner. 

 

I litteraturen beskrivs hur deltagare med hjärtsvikt upplever att de inte har kontroll över 

sin livssituation. Dock beskriver en del deltagare hur deras kontroll lett till en förändrad 

syn på sjukdomen och dess behandling. Deltagare som upplever kontroll över sin 

behandling och sjukdom samt litar på sitt eget omdöme upplever en trygghet i sin 

sjukdom. Detta gör att de vågar ifrågasätta råd från läkare och närstående. Otrygghet 

uppstår således vid okontroll över behandlingen. Deltagarna känner sig då inte trygga i 

att ifrågasätta läkaren och avböja läkemedelsbehandling som deltagaren upplever har en 

utebliven effekt (Burström et al. 2007, s. 26). Läkemedelsbehandlingen innebär en hjälp 
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för deltagarna att leva med sjukdomen och har en positiv effekt på symtomen, även om 

bieffekter kan upplevas. Medicineringen involveras i deltagarnas dagliga rutiner och de 

är införstådda med att läkemedelsbehandlingen är livslång (Europe & Tyni-Lenné, 

2004, s. 232). Läkemedelsbiverkningar och varierande ordinationer från olika läkare 

kan enligt Burström et al. (2007, s. 26) leda till en känsla av otrygghet. Vidare beskriver 

deltagare en upplevelse av osäkerhet då de har en oro för att drabbas av bieffekter från 

läkemedel (Burström et al. 2012, s. 821). Reducerade symtom kan enligt Rodriguez et 

al. (2008, s. 262) leda till att deltagarna avstår från medicinering eller återgår till 

tidigare beteenden som påverkar sjukdomen negativt.  

 

Ödem är ett av symtomen vid hjärtsvikt. För att minska dessa ödem kan behandling i 

form av diuretiska läkemedel och vätskerestriktioner krävas. Burström et al. (2012, s. 

820) menar att deltagare beskriver svårigheter att fullfölja ordinationen av 

vätskerestriktion. De uppger att de inte förstår innebörden av att minska vätskeintaget 

och upplever det därmed besvärligt att följa ordinationen. De upplever även en oro för 

hur de ska hantera det begränsade vätskeintaget vid varma väderlag, då restriktionen 

innebär att deltagarna endast får dricka en ordinerad mängd vätska per dygn. Att 

behandlas med diuretika innebär för patienter täta urintömningar och många 

toalettbesök. Detta beskriver Zambroski (2003, ss. 36-38) som menar att behandling 

med diuretika påverkar deltagandet i sociala aktiviteter negativt då deltagarna tvingas ha 

närhet till en toalett efter att de tagit läkemedlet. Trots detta upplever deltagarna en 

positiv effekt av läkemedlet då symtomen avtar. Symtomens frånvaro värderas enligt 

deltagarna mer betydelsefullt än begränsningen av sociala aktiviteter. Deltagarna 

utvecklar egna strategier för att underlätta dagliga aktiviteter, bland annat vilken 

tidpunkt på dygnet det är lämpligast att ta sina mediciner. 

 

Att drabbas av hjärtsvikt kan för patienter innebära livsstilsförändringar. Kost och 

motion kan vara två områden som är av vikt att förändra. Rekommendationer om kost 

och träning upplever deltagarna enligt Rodriguez et al. (2008, s. 262) som svåra att följa 

på grund av ekonomiska och praktiska skäl. Nordgren et al. (2007, s. 8) menar vidare att 

hälso- och sjukvårdspersonalens rekommendationer om livsstilsförändringar som 

tillexempel viktminskning och rökstopp kan uppfattas som irrelevanta av deltagarna. 

Detta leder till en inre konflikt som kan orsaka en känsla av personlig förlust och 

minskad självkänsla, då deltagare inte fullföljer dessa rekommendationer från vården.  

 

Att vandra på okänd väg 

Hjärtsvikt kan innebära en dålig prognos där många existentiella tankar om framtiden 

kan uppstå. Hur patienter ser på framtiden är olika från person till person.  Patienter 

uttrycker att de kan känna hopp inför framtiden och ser positivt på de sysslor de 

fortfarande är kapabla att utföra. För andra deltagare är döden en central del i deras liv 

som de ägnar många tankar åt. 

 

En dimmig morgondag 

Sjukdomen kan vara allvarlig och leda till en oviss framtid för människor med 

hjärtsvikt. Deltagare uppger enligt Aldred et al. (2005, s. 121) att de ägnar en stor del av 

sin tid till att fundera över framtiden, då de är medvetna om att livstiden är begränsad. 

Genom att önska att deras nuvarande sjukdomstillstånd endast är temporärt och att deras 
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välmående i framtiden kommer att öka, menar Nordgren et al. (2007, s. 8) att deltagarna 

upplever ett hopp inför framtiden. Önskan om en positiv förändring i 

sjukdomstillståndet och en bättre och mer meningsfull framtid inger hopp hos 

deltagarna. Många deltagare väljer att acceptera sjukdomen som de tvingas leva med, 

dock beskriver Burström et al. (2007, s. 25) hur en av deltagarna (n=7) berättar om sin 

strategi att uppleva hopp genom att intala sig själv att han är frisk och inte alls lider av 

hjärtsvikt. 

 

Fler tankar om framtiden beskrivs av Dougherty et al. (2007, s. 483) som menar att 

deltagarna är väl medvetna om att prognosen är dålig och att det inte finns några 

garantier för framtiden. En stabilitet i sjukdomen kan dock leda till att deltagarna 

upplever ett hopp om framtiden och en chans att återfå kontroll i sin livssituation. 

Deltagarna har en önskan om att den hjärtsviktsforskning som pågår i framtiden ska ha 

utvecklat ett botemedel mot hjärtsvikt. De har en önskan om att pumpfunktionen i 

hjärtat ska återuppbyggas och förbättras, antingen genom att hjärtat själv utvecklar 

mekanismer för att nybilda celler eller genom medicinering. Deltagarna uttrycker en 

förhoppning om att återställa sin fysiska styrka och mobilitet för att i framtiden kunna 

bli aktivare i vardagen. Om en återställning inte är genomförbar har deltagarna ändå en 

önskan om att i framtiden bibehålla den kapacitet de har i nuläget. Familj och vänner 

ger deltagarna hopp inför framtiden och gör att de ser en meningsfullhet i att leva längre 

trots sjukdomens negativa inverkan. Trots de symtom som sjukdomen ger och som 

ständigt påminner deltagarna, menar Burström et al. (2007, s. 25) att de ändå upplever 

en trygghet genom att ha en tro på framtiden och livet. 

 

Framtiden går inte att förutspå och är därmed för många människor oviss. Waterworth 

& Jorgensen (2010, ss. 201-202) menar att deltagarna uttrycker en oro och osäkerhet 

över hur de kommer att klara sig i framtiden. Deltagare i studien uppger att de önskar att 

få ta del av information om framtiden för att minska upplevelsen av osäkerhet. Trots 

detta beskriver andra att de är nöjda med att inte få ytterligare information utan ser ett 

stöd i sin religiösa tro och från samhället. Hopplöshet upplevs av deltagarna då tankar 

kring framtiden uppkommer, de anser att de på grund av sjukdomen inte längre har 

något att se fram emot. Rodriguez et al. (2008, s. 262) bekräftar att deltagare upplever 

att de på grund av hjärtsvikten inte har någon tro på framtiden, utan lever dag för dag 

och upplever en oro för att nästa andetag kan vara det sista. Vidare styrker Europe & 

Tyni-Lenné (2004, s. 231) att deltagarna uppger att deras tro på framtiden inte längre 

existerar på grund av sjukdomens dåliga prognos. 

 

Med döden som skugga 

Hjärtsvikt är en diagnos som kan ha varierande svårighetsgrad. Prognosen beror på 

sjukdomens grad och kan därmed vara svår att förutsäga. Deltagarna är enligt 

Dougherty et al. (2007, s. 484) medvetna om att sjukdomen har en dålig prognos och 

kan leda till en förtidig död. De upplever att sjukvårdsperonal har svårigheter att samtala 

om döden då de är rädda att skapa en ökad oro och skräck hos patienterna. Även att tala 

om döden med närstående upplevs för båda parterna som känslomässigt svårt. Deltagare 

med hjärtsvikt och dess närstående uppskattar att vårdpersonal på ett professionellt sätt 

vågar inleda ett samtal kring döden. Detta beskriver även Aldred et al. (2005, s. 121) 

som menar att deltagarna uttrycker en önskan om att få träffa någon för att diskutera sin 

oro inför framtiden och döden. Deltagarna önskar att få svar på de frågor de har om 



 15 

döden och om livet för de närstående efter deras bortgång. En önskan finns även om att 

få svar på frågan om när deras dödstillfälle kommer att ske och hur livets slut kan 

erfaras.  

 

Patienter med hjärtsvikt kan uppleva symtom som påminner dem om den dåliga 

prognosen sjukdomen har. I samband med symtom så som dyspné menar Europé & 

Tyni-Lenné (2004, s. 231) att deltagarna upplever en rädsla för döden. Vidare menar 

Burström et al. (2007, s. 25) att deltagarna upplever en otrygghet i tillvaron då de oroar 

sig för en plågsam död. Dödsångest kan upplevas i samband med att symtomen 

förvärras. Vid andnöd kan en kvävningskänsla uppstå och kraftig ödembildning kan 

leda till att deltagaren upplever en känsla av att drunkna i sina egna kroppvätskor. 

Burström et al. (2012, s. 820) beskriver hur hjärtklappning hos deltagarna ofta 

förknippas med döden. Deltagarna beskriver hur tankarna om döden gör sig påminda då 

de upplever symtom från sjukdomen.  

 

Rädslor som deltagare har inför döden menar Dougherty et al. (2007, ss. 484-485) 

handlar om att i dödstillfället uppleva smärta, att dö i ung ålder och att i livets slut gå 

med på behandlingsåtgärder de tidigare inte önskat på grund av ångesten inför döden. 

Deltagarna upplever en rädsla och oro över att vid en försämring i sjukdomen behöva 

bli totalt beroende av andra och tvingas erfara en långdragen dödsprocess. Burström et 

al. (2012, s. 820) bekräftar vidare hur deltagare upplever ångest då deras tillstånd 

försämras. De upplever en rädsla för att förlora sin förmåga till egenvård och bli totalt 

beroende av andra. Känslan av att inte vara redo att dö upplevs bland deltagarna enligt 

Dougherty et al. (2007, ss. 484-485), då de upplever att de inte hunnit med allt de vill 

göra i livet. Detta menar även Waterworth & Jorgensen (2010, s. 202) som beskriver att 

deltagarna trots medvetenheten om att de kommer att dö inte upplever sig beredda inför 

detta. De upplever att de inte hunnit fullända sina planer i livet. De beskriver även att de 

inte känner sig redo för att lämna familj och vänner. Dagen då dödstillfället inträffar kan 

inte någon människa förutse, trots detta menar Burström et al. (2012, s. 820) att 

deltagarna beskriver en oro över att inte ha kontroll över sjukdomen och när döden skall 

ske. De upplever en rädsla för att döden skall komma överraskande och att de inte ska 

vara förberedda den dagen dödstillfället inträffar.  

 

Istället för att älta sjukdomen, dess dåliga prognos och döden kan deltagare fokusera på 

det positiva i livet. De strävar då efter att optimera den tid som de har kvar och ta vara 

på varje dag. Deltagare beskriver sin önskan om att få dö en fridfull död med värdighet 

och utan lidande. De drömmer om att få somna in i hemmet där de upplever trygghet 

(Dougherty et al. 2007, ss. 484-485). En annan önskan beskrivs av Burström et al. 

(2007, s. 25) där deltagarna uttrycker att dödstillfället ska vara smärtfritt och ske fort. 

Framtiden går inte att förutse, därför upplevs det bland deltagarna enligt Waterworth & 

Jorgensen (2010, ss. 202-203) en osäkerhet om hur länge de kommer att leva. Deltagare 

förbereder sig genom att skriva testamente och redogöra för närstående om önskningar 

gällande begravningen. Förberedelserna gör att deltagarna kan känna sig redo för döden. 

Patienter med hjärtsvikt kan finna stöd hos annat än behandling och närstående vilket 

beskrivs i studien av Europé & Tyni-Lenné (2004, s. 231). De menar att oron inför 

döden minskar hos deltagarna då de accepterat att döden kan inträffa när som helst. 

Religiös tro kan underlätta deltagarnas tankar om döden och oron för när den kommer 

att inträffa. Detta kan leda till en känsla av ett inre lugn.  

 



 16 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa patienters upplevelse av att leva med 

hjärtsvikt. Genom resultatet anser vi oss ha fått en god kunskap om hur patienter 

upplever sitt liv med hjärtsvikt. Därmed anser vi att syftet är uppfyllt.  

 

Metoden bestod av en litteraturstudie. Den lämpade sig väl för vår tidsbegränsning och 

för nivån på en kandidatuppsats. På grund av tidsbegräsningen valde vi en 

litteraturstudie istället för en intervjumetod vilket är mer tidskrävande. Vi anser dock att 

en intervjumetod i empirin skulle kunnat ge oss en bättre bild genom att lyssna på varje 

enskild individs upplevelse av att leva med hjärtsvikt och inte endast granska tidigare 

forskning. Genom att följa Axelssons modell för en litteraturstudie (2012, ss. 203-220) 

har vi fått en vidgad bild över hur ett stort antal personer upplever livet med hjärtsvikt.  

Detta skulle inte vara möjligt vid en enskild kvalitativ studie bestående av intervjuer. 

 

Efter artikelsökning och granskning inkluderades till sist 11 artiklar som användes i 

resultatet. Denna mängd artiklar anser vi vara tillräcklig för att ge en god uppfattning 

över den forskning som gjorts inom området. En större mängd artiklar hade kunnat 

styrka vårt resultat genom att ytterligare forskning eventuellt kunnat påvisa liknande 

resultat. De inkluderade artiklarna kommer från Nya Zeeland, Sverige, Storbritannien 

och USA. Artiklarnas resultat kan därför jämföras med liknande länder. Hade studierna 

utförts i andra länder så som utvecklingsländer hade resultatet kunnat se annorlunda ut 

då de inte har samma ekonomiska stabilitet och möjlighet till hälso- och sjukvård. 

Därmed tror vi att deras upplevelser kan skilja sig från andra patienters upplevelser som 

lever i ett ekonomiskt stabilt land. Vi anser att det även kan skilja sig åt mellan olika 

industriländer då vårdformer och försäkringssystem kan variera och på så sätt påverka 

patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt. Artiklarna som inkluderades är 

publicerade från år 2003 och framåt. Valet av att inte enbart inkludera artiklar 

publicerade från de senaste åren är på grund av att kvalitativ forskning är en hållbar 

forskningsmetod och inte förändras så drastiskt. Dock är vi medvetna om att 

upplevelsen kan ändras under åren då nya behandlingsmetoder kan framkomma. Detta 

skulle kunna ändra patienters upplevelse då sjukdomen och dess prognos tack vare 

behandling och vård inte upplevs som lika allvarlig. Det visade sig att många av 

artiklarna hade undersökt mäns upplevelser av att leva med hjärtsvikt. En av de 

inkluderade artiklarna belyste specifikt kvinnors upplevelser för att undersöka om det 

fanns skillnader mellan dessa. Dock fann vi inga särskilda skillnader mellan könen och 

valde därför att inte skilja könen åt. De kvalitativa artiklarna använder sig av 

intervjumetodik och den kvantitativa artikeln bygger på frågeformulär. Anledningen till 

att vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar var för att på så sätt 

förhoppningsvis få en vidgad bild och ökad förståelse för ämnet. Användningen av 

intervjumetodik de inkluderade artiklarna gör att patienters enskilda upplevelser 

tydligare framkommer än vad de skulle ha gjort vid andra metoder. Med tanke på att 

syftet är att belysa patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt, består större delen av 

de inkluderade artiklarna av kvalitativa studier då vi anser att de på bästa sätt kan 

besvara examensarbetets syfte. 
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Då vi valde att använda oss av Fribergs modell (2012, ss. 138-139) för granskning av 

artiklar kunde vi säkerställa deras kvalitet och därefter använda dessa artiklar i 

resultatet. Denna granskningsmetod hjälpte oss att gallra bland artiklarna och exkludera 

de som inte höll en god kvalitet.  

 

Till examensarbetet användes Axelssons modell (2012, ss. 212-213) där det under 

läsningen av artiklarna framkom delar i form av nyckelbegrepp som sammanfördes och 

bildade en ny helhet. Detta bildade senare resultatet i examensarbetet. Genom denna 

metod lärde vi känna artiklarnas innehåll och försökte på ett rättvist och objektivt sätt få 

fram nyckelbegreppen i de olika artiklarnas resultat. Detta upplever vi som en bra metod 

då artiklarnas nyckelbegrepp leder till ett helt nytt resultat som vi under läsningen av 

artiklarna inte kunnat förutse. 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet framkommer det att patienter som lever med hjärtsvikt upplever en förändrad 

livsvärld. Livet begränsas och patienterna försöker finna nya strategier för att kunna 

anpassa sig till sin livssituation. Patienter upplever att vårdpersonal både kan ha en 

positiv och negativ inverkan på deras vård och tillvaro. I det nya livet med hjärtsvikt 

ingår livslång medicinering och behandling vilket patienterna kan uppleva positivt trots 

de biverkningar som kan uppstå. Det är en osäker framtid som väntar patienter med 

hjärtsvikt då prognosen är svår att förutsäga. Patienter kan trots den osäkra framtiden 

känna en tro på livet och fokusera på det positiva i tillvaron. Döden är en naturlig del i 

alla människors liv, men för hjärtsviktspatienter kan döden upplevas nära och många 

existentiella funderingar kan uppkomma. 

 

I resultatet framkom sex subteman: Livet med en fotboja, Finna rätt nyckel till låset, En 

räddande ängel… eller?, De livsbärande vingarna, En dimmig morgondag och Med 

döden som skugga. Utifrån dessa diskuteras tre subteman vidare då vi upplever att de på 

något sätt berört oss och fångat vårt intresse. Följande subteman tas upp i diskussionen: 

Finna rätt nyckel till låset, En räddande ängel… eller? och Med döden som skugga. 

 

I resultatet bildades subtemat Finna rätt nyckel till låset, där dels patienters syn på 

närståendes roll beskrivs. Ur artiklarna framkom det att närståendes roll i patienternas 

liv ofta nämns. Dock beskrivs närståendes roll inte särskilt utförligt utan nämns endast 

kortfattat i de inkluderade artiklarna. Under analysen av nyckelbegreppen i artiklarnas 

resultat visades att de små beskrivningar i vardera artikel bildade en betydande del i 

examensarbetets resultat. I vårt resultat framkom att patienter upplever närstående som 

ett stöd i hanteringen av sin sjukdom och de känslor som sjukdomen orsakat. Till vår 

förvåning fann vi dock att patienter inte alltid upplever närstående som en resurs då 

deras stöd inte uppskattas. De upplever att närståendes stöd istället påminner dem om 

deras minskade kapacitet och oförmåga att leva som tidigare. I hälso- och sjukvården 

ses närstående som en central och betydande del i patienters vård och vårdpersonal ser 

ofta närstående som en positiv resurs. I resultatet ser vi dock att närståendes stöd kan 

upplevas på olika sätt och inte alltid uppskattas.  

 

Upplevelsen av att närståendes stöd inte alltid uppskattas påvisas även i studien av 

Nordgren, Asp och Fagerberg (2008, ss. 1347-1348), där deltagare beskriver att de 

finner det meningslöst att delge sina tankar och känslor om sjukdomen för närstående. 
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Deltagarna upplever att närstående inte har någon förståelse för hur det är att leva med 

hjärtsvikt. Det är inte ovanligt att deltagare väljer att inte delge sina tankar och känslor 

om sjukdomen för sina närstående, då de vill bespara dem onödigt lidande och oro. 

Luttik, Blaauwbroek, Dijker och Jaarsma (2007, s. 134) finner att närstående bekräftar 

att de tar till sig de problem och den oro som personer med hjärtsvikt delger dem och 

gör dem till sina egna. I resultatet framkommer det att personer med hjärtsvikt kan välja 

att inte delge sina känslor och tankar om sin sjukdom då närstående kan oroas av detta. 

Detta innebär att personer som inte delger sina tankar kan inte få något stöd av 

närstående i att hantera dessa, då närstående inte fått tillgång till personens inre tankar 

och känslor. Dock visar resultatet att närstående kan visa stöd på andra sätt till exempel 

genom att visa att de finns där för personen. Resultatet styrks av Nordgren et al. (2008, 

s. 1347) som beskriver hur deltagare upplever en styrka och ett stöd i att närstående 

visar att de finns vid personens sida.  

 

Stöd från närstående kan upplevas både som positivt och negativt av olika individer. 

Det finns forskning som visar att närståendes stöd kan upplevas positivt och annan 

forskning som visar motsatsen. Därför anser vi att det är viktigt att som vårdpersonal ta 

reda på vilken inställning och relation varje enskild patient har till sina närstående för att 

på så sätt kunna ge bästa möjliga vård till varje individ. 

 

Vid analysen av artiklarnas resultat fann vi att flera artiklar beskriver deltagares 

uppfattning av vårdpersonal, detta bildade subtemat En räddande ängel… eller?. 

Patienter med hjärtsvikt beskriver i vårt resultat hur de upplever ett vårdlidande som 

orsakats av till exempel vårdpersonalens bemötande. De väntar med att söka vård på 

grund av tidigare erfarenheter från vården då de upplevt vårdlidande. De upplever att de 

blir missförstådda och nonchalant bemötta samt att personalen inte ser deras behov. 

Patienter med hjärtsvikt kan behöva ha livslång kontakt med vården och inläggning på 

sjukhus kan bli aktuellt. Bemötandet av dessa patienter är viktigt då de ska kunna känna 

förtroende för vårdpersonalen och inte behöva känna obehag inför att söka vård vid 

försämring. Anledningen till att vi valde att diskutera just detta subtema beror på att vi 

förvånades över resultatet som framkom. Funderingar som då väcktes hos oss var om 

det dåliga bemötandet som deltagare upplever kunde vara stressrelaterat. Eller om 

bristande kunskap om bemötandets betydelse i mötet med patienten kunde vara orsaken. 

Vi anser att ett gott bemötande och att visa respekt för patienter som vårdas borde vara 

en självklarhet för personer som arbetar inom vården.  

 

Vårt resultat styrks av Nordgren, Asp och Fagerberg (2007, s. 125) som menar att 

deltagarna upplever en känsla av maktlöshet då de upplever att vårdpersonal 

objektifierar dem. De upplever då att de förlorar sitt värde som person. Deltagarna 

beskriver hur de instinktivt kan känna om vårdpersonal finns till för att verkligen hjälpa 

dem, eller om vårdpersonalen ser patienten som ett problem och endast utför de 

nödvändigaste arbetsuppgifterna. Ryan och Farrelly (2009, ss. 227-228) påvisar att 

deltagare upplever det påfrestande att varje gång tvingas återberätta sin 

sjukdomshistoria då de inte blir igenkända av vårdpersonal. Deltagarna uttrycker också 

en upplevelse av att de ödslar vårdpersonalens tid och att deras sjukdom inte tas på 

allvar. Denna studie styrker vårt resultat då patienter upplever att vårdpersonal inte tar 

dem på allvar. Detta anser vi vara ett stort problem inom vården. Patienter som söker 

vård bör uppleva en känsla av trygghet och mötas med respekt av vårdpersonal. Att 

patienterna upplever sig som nonchalant bemötta i vårt resultat styrks av Eldh, Ehnfors 
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och Ekman (2006, ss. 49-50) som beskriver hur deltagare upplever en bristande respekt 

från vårdpersonal. De upplever att de inte blir sedda som individer och att 

vårdpersonalen inte lyssnar på dem. Som vårdpersonal anser vi att det är viktigt att 

ständigt vara medveten om att patienten som vårdas är en människa med känslor och 

bör tänka på vilket bemötande patienten får. Utifrån vårt resultat framkommer det att 

vårdpersonalens bemötande kan ha stor inverkan på patientens upplevelse av vården och 

vid ett dåligt sådant kan detta orsaka ett vårdlidande. Vi anser att sjukvårdspersonal bör 

tänka på att bemöta patienter med ödmjukhet och respekt. Nordgren et al. (2007, s. 125) 

menar att patienter med hjärtsvikt kan känna sig utblottade och sårbara medan de 

vårdas. Vi anser att i en sårbar situation kan bemötandet vara av särskild stor vikt för 

patienten. Wiklund (2003, s. 105) förklarar att ett vårdlidande kan upplevas av patienter 

då de inte får sina behov sedda eller symtom tagna på allvar av vårdpersonalen. 

Deltagare beskriver enligt Nordgren et al. (2007, s. 125) hur de upplever en känsla av 

värdelöshet i samband med vård. Denna känsla kan enligt Wiklund (2003, s. 108) 

förklaras som ett lidande då patienter anklagar sig själva för att vara otillräckliga, trots 

att omgivningen till exempel vårdpersonal är orsaken till lidandet.  

 

I vårt resultat framkommer det att vårdlidande kan ha flera orsaker. Smärtsamma 

procedurer så som en obehaglig undersökning och dåligt bemötande kan vara två olika 

anledningar till vårdlidande. Vårdlidande kan utifrån vem det är som upplever lidandet 

uppfattas olika. Ett dåligt bemötande kan hos en patient upplevas som ett stort lidande 

medan behandlingar och undersökningar inte berör patienten alls. Vi anser att 

vårdlidande i större utsträckning går att förhindra genom eftertänksamhet från 

vårdpersonal. Genom att ha ett genuint intresse för den enskilda patienten och försöka få 

en förståelse för patientens upplevelse av vården och sin livssituation kan vårdandet 

anpassas och förhoppningsvis förhindra ett vårdlidande. 

 

Tankarna om döden är individuella och påverkar patienter med hjärtsvikt på olika sätt. I 

resultatet bildades subtemat Med döden som skugga där patienters tankar om döden 

belyses. Något som vi lade märke till är att trots obehagskänslor i samband med tankar 

om döden fanns det personer som kände sig redo för döden. Patienterna som ser döden 

som en del av livet förbereder sig genom att till exempel skriva testamente för att 

underlätta för kvarlevande. Patienter med hjärtsvikt kan ha många existentiella frågor 

som kan handla om hur döden kommer att ske och när den kommer att inträffa. Det 

finns önskemål hos patienterna om när, var och hur döden skall inträffa. En plågsam 

död oroar patienterna då de har en önskan om att döden ska vara smärtfri, fridfull och 

ske fort. Då sjukdomen kan ha en dålig prognos såg vi i resultatet att många deltagare 

tog upp ämnet döden. I resultatet framkom även att patienter upplever vårdpersonalen 

som rädda för att samtala om ämnet. Detta är även en del i resultatet som förvånar oss 

då döden kan vara en central del och förekomma ofta inom vården.  

 

Resultatet styrks av Gott, Small, Barnes, Payne och Seamarke (2008, ss. 1116-1118) 

som menar att deltagarna uttrycker en rädsla för en smärtsam död som en dominerande 

känsla vid tankar på döden. Deltagare beskriver att de önskar en fridfull död 

tillsammans med närstående. Deltagare som saknar närstående uttrycker en önskan om 

att få dö på sjukhus omgiven av sjukvårdspersonal. Vidare beskriver deltagarna de 

förberedelser de gör inför döden för att underlätta för familjen. Många berättar om en 

längtan efter att få dö då de har möjlighet att återförenas med tillexempel en hustru eller 

man som varit död sedan länge. Resultatet styrks även av Willems, Hak, Visser och Van 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Willems%20DL%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Willems%20DL%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Visser%20F%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Van%20der%20Wal%20G%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


 20 

der Wal (2004, s. 567) då deltagare även här uttrycker en önskan om en snabb 

dödsprocess utan lidande och smärta. Vår undersökning visar att tankar om döden är en 

central del i patienters liv med hjärtsvikt. Därför anser vi att sjukvårdspersonal bör våga 

närma sig patienter och inleda ett samtal om döden då frågor och funderingar hos 

patienter kan förekomma. Vi anser att det är viktigt att patienten får möjlighet att delge 

sina tankar om döden om så önskas till professionell vårdpersonal då detta kan vara 

viktigt för den mentala hälsan. Vårt resultat påvisar att patienter med hjärtsvikt har en 

önskan om att få tala med någon om döden och de upplever att sjukvårdspersonalen inte 

vågar närma sig ämnet. Enligt Wotton, Borbasi och Redden (2005, s. 21) menar 

sjuksköterskorna i studien att patienter med hjärtsvikt lever i förnekelse och vill inte se 

allvaret i att leva med sjukdomen. Sjuksköterskorna menar även att de inte tar upp 

ämnet döden med patienterna då det finns en osäkerhet om patienten vill tala om det. Vi 

anser att sjuksköterskor bör se ett vårdande samtal som en naturlig del i patienters vård. 

Dock är det viktigt att utgå ifrån den enskilde patientens önskemål och behov av ett 

samtal. Wiklund (2003, s. 170) hänvisar till Öhlén (2000) som förklarar att ett vårdande 

samtal kan hjälpa patienter att lindra lidande och få denne att känna sig förstådd i sina 

existentiella tankar. Öhlén (2000) påvisar vikten av det vårdande samtalet mellan 

vårdpersonal och patient. Genom samtalet kan vårdpersonal hjälpa patienter att finna 

livsglädje i nuet och minska rädslan inför döden. Vi anser därför att det är viktigt för 

vårdpersonal att ha kunskap om vad ett vårdande samtal kan innebära för patienter. Att 

som vårdpersonal bortse från sin egen bekvämlighet och våga närma sig ett ämne som 

känns obekvämt, kan detta ge patienten en möjlighet att erhålla de positiva effekterna av 

ett vårdande samtal. 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar att upplevelserna hos personer med hjärtsvikt skiljer sig mycket åt 

mellan individer. Vi fann att patienter utvecklar strategier som är nödvändiga för att 

hantera den förändrade livssituationen som sjukdomen orsakat. Patienter uttrycker att 

vårdpersonal kan ge dem ett stort stöd och ha en positiv inverkan på patienternas 

tillvaro. Dock påtalar en stor del av patienterna att de upplever ett dåligt bemötande och 

att tilliten till vårdpersonal är bristande. Detta leder till att patienter med hjärtsvikt 

undviker kontakt med sjukvården. Vidare visar resultatet att patienter har olika syn på 

framtiden. En del patienter ser hopp och fokuserar på att leva dag för dag, medan andra 

patienter ägnar mycket tid åt att tänka på döden och ser tillvaron som meningslös.  

 

Implikationer för vården 

För vårdpersonal är det viktigt att ha kunskap om den enskilde patientens upplevelse av 

att leva med hjärtsvikt. Med examensarbetets hjälp har vi en förhoppning om att 

vårdpersonal kan få en ökad insikt om patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

och genom detta:  

 Få en ökad förståelse om de fysiska och psykiska begränsningar sjukdomen 

medför. 

 Hjälpa patienter att finna nya strategier för att hantera vardagen och känslorna 

om sjukdomen. 

 Få en fördjupad förståelse för vilken inverkan vårdpersonalens bemötande har på 

patienter och därmed kunna förebygga ett vårdlidande. 
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 Få en ökad kunskap om hjärtsviktspatienters upplevelse av att vara beroende av 

livslång medicinering och behandling, samt vikten av god information om 

läkemedlens verkan och bieffekt.  

 Förstå vikten av att ha en dialog med patienten där vårdpersonalen vågar ta upp 

ämnet döden och låta patienten delge sina tankar och funderingar. 

 

Sammanfattningsvis kan ovanstående punkterna hjälpa sjuksköterskan att få en ökad 

förståelse om hur hjärtsvikten påverkar patientens liv och därmed kunna öka 

möjligheten att ge en god och individanpassad vård.  

 

Framtida forskning 

Vi anser att examensarbetets resultat ger en god överblick av patienters upplevelser av 

att leva med hjärtsvikt. Vi har en förhoppning om att framtida medicinsk 

hjärtsviktsforskning kommer att leda till bättre behandlingsmetoder. Om förbättrade 

behandlingsmetoder skulle uppkomma, finns det hos oss ett intresse av att se om 

patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt förändras. 
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Bilaga 1. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare, årtal, 

titel och tidskrift 

Problem och Syfte Metod Urval Resultat 

 

 

 

Författare: 

Aldred, Gott och 

Gariballa 

Årtal: 2005  

Titel: Advanced 

heart failure: 

impact on older 

patients and 

informal carers. 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

 

 

 

 

Det finns dålig 

forskning sett ur 

patientens perspektiv 

om hjärtsviktens 

inverkan på patienten 

och deras informella 

vårdares liv. Studien 

syftar till att utforska 

avancerad hjärtsvikts 

påverkan på äldre 

patienter och på deras 

informella vårdares 

liv. 

 

 

 

En kvalitativ 

intervjustudie 

som gjordes på 

patienter med 

hjärtsvikt och 

deras informella 

vårdare i 

hemmet. Teman 

användes vid 

intervjuerna. 

 

 

 

10 personer 

med hjärtsvikt 

exklusive 

vårdare. New 

York Heart 

Association 

(NYHA) II-

IV.  

Från 60 år. 

 

 

 

Den sjuke upplevde 

att hjärtsvikten 

hade en negativ 

effekt. 

Isolering var en 

effekt av symtomen 

som drabbade både 

patient och 

närstående. 

Deltagarna visste 

att prognosen var 

dålig och 

spenderade en stor 

del av sin tid till att 

tänka på och 

planera framtiden. 

 

 

 

  

 

 

 

Författare: 

Bosworth, 

Steinhauser, Orr, 

Lindquist, 

Grambow och 

Oddone  

Årtal: 2004 

Titel: Congestive 

heart failure 

patients' 

perceptions of 

quality of life: the 

integration of 

physical and 

psychosocial 

factors. 

Tidskrift: Aging & 

Mental Health 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare har 

komponenter för 

livskvalitet inte 

antagits utifrån 

patientens perspektiv. 

Syftet är att samla 

beskrivningar från 

patienter med 

hjärtsvikt om vilka 

komponenter som 

kopplas samman med 

livskvalitet. 

 

 

 

En kvalitativ 

studie med 

fokusgrupper 

som 

intervjuades 

med hjälp av ett 

semi-

strukturerat 

protokoll. 

Studien byggde 

på tre 

fokusgrupper 

som 

grupperades 

utefter 

hjärtsviktens 

grad (NYHA). 

 

 

 

15 män med 

hjärtsvikt 

graderad till 

NYHA I-IV 

och ejektions-

fraktion (EF) 

<40%. 

Från 47 år. 

 

 

 

Fysiska och 

kognitiva symtom 

orsakade av 

hjärtsvikt samt en 

förändrad 

familjeroll och 

sänkt 

arbetsförmåga 

försämrade 

livskvaliteten. 

Hantering av 

känslor och socialt 

stöd ökade 

livskvaliteten. 
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Författare: Britz 

och Dunn  

Årtal: 2010 

Titel: Self-care and 

quality of life 

among patients 

with heart failure. 

Tidskrift: Journal 

of the American 

Academy of Nurse 

Practitioners 

 

 

 

 

Tidigare forskning har 

visat att ökad egenvård 

kan stärka patientens 

kontroll över sitt 

dagliga liv. Patienter 

som tar bättre hand om 

sig själva kan 

förväntas ha färre 

symtom och förbättrad 

livskvalitet. Syftet med 

studien är att beskriva 

om det fanns något 

statistiskt signifikant 

samband mellan 

egenvård vid hjärtsvikt 

och livskvalitet efter 

att nyligen varit inlagd 

på sjukhus och vårdats 

för sin hjärtsvikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvantitativ 

studie där 

frågeformulär 

använts. I 

analysen 

framtogs 

frekvens, 

medelvärde, 

reliabilitet-

värden. Analys-

programmet 

som användes 

var SPSS Base 

16,0 software. 

 

 

 

30 deltagare 

från 48 år 

diagnostiserad

e med 

hjärtsvikt. 

 

 

 

Det fanns en 

statistisk signifikant 

skillnad mellan 

egenvård och kön. 

Kvinnliga patienter 

visade sig vara mer 

bekväma och 

självsäkra av 

egenvård än män. 

Äldre deltagare 

skattade högre 

livskvalitet än de 

yngre. 

 

 

 

Författare: 

Burström, Boman,  

Strandberg 

och Brulin  

Årtal: 2007 

Titel: Male patients 

with heart failure 

and their 

experience of being 

safe and unsafe. 

Tidskrift: Nordic 

Journal of Nursing 

Research & 

Clinical 

Studies/Vård i 

Norden 

 

 

 

 

Det finns få kvalitativa 

studier som belyser 

upplevelsen av 

trygghet och otrygghet 

i samma studie. Detta 

trots att otrygghet ses 

som ett centralt 

begrepp förknippat 

med hjärtsvikt. Syftet 

med denna studie är att 

beskriva vad trygghet 

respektive otrygghet 

innebär för män med 

hjärtsvikt. 

 

 

 

En kvalitativ 

intervjustudie 

med en 

fokusgrupp. 

Gruppen 

träffades vid två 

tillfällen under 

sammanlagt 4-5 

timmar. En 

frågeguide 

användes som 

stöd under 

fokusgruppen. 

Intervjuerna 

analyserades 

därefter med en 

kvalitativ 

innehålls-analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 män med 

hjärtsvikt 

graderad 

NYHA II-III. 

 

 

 

Män med hjärtsvikt 

beskriver känslor 

som ”Tillit inför 

liver resp. fruktan 

inför döden”,  

”Vara tillsammans 

resp. ensam i sitt 

beroende”, 

”Kontrollera resp. 

tappa kontrollen 

över kroppen”, 

”Tilltro resp. 

misstro till vården 

och behandlingen” 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Britz%20JA%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Britz%20JA%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Dunn%20KS%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20the%20American%20Academy%20of%20Nurse%20Practitioners%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20the%20American%20Academy%20of%20Nurse%20Practitioners%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20the%20American%20Academy%20of%20Nurse%20Practitioners%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20the%20American%20Academy%20of%20Nurse%20Practitioners%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Burstrom%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Boman%20K%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Strandberg%20G%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Brulin%20C%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Nordic%20Journal%20of%20Nursing%20Research%20%26%20Clinical%20Studies%20%2F%20V%C3%A5rd%20i%20Norden%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 27 

 

 

 

Författare: 

Burström,  

Brännström, 

Boman och 

Strandberg  

Årtal: 2012 

Titel: Life 

experiences of 

security and 

insecurity among 

women with 

chronic heart 

failure. 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing  

 

 

 

Det har gjorts 

kvantitativa studier för 

att belysa skillnaden 

mellan män och 

kvinnors upplevelse av 

att känna otrygghet. Få 

kvalitativa studier har 

gjorts för att belysa 

kvinnors upplevelse av 

otrygghet i samband 

med hjärtsvikt. Studien 

syftar till att belysa 

kvinnors upplevelse att 

leva med hjärtsvikt 

med focus på trygghet 

och otrygghet 

 

 

 

Beskrivande 

kvalitativ 

studiedesign 

med semi-

strukturerade 

intervjufrågor 

som användes i 

fokusgrupper.  

 

 

 

Både män och 

kvinnor deltog 

i studien, 

männens 

resultat 

bearbetades 

dock i en 

annan studie 

(Burström et 

al. 2007).  

8 kvinnor från 

76 år 

diagnostiserad

e med 

hjärtsvikt av 

graden NYHA 

II-III 

 

 

 

Genom att 

deltagarna 

accepterar sin 

situation och är 

nöjda med sitt 

tidigare liv kan 

detta inge en 

trygghet. Även 

partner och barn 

ingav en känsla av 

trygghet. Svårighet 

att anpassa sig till 

sjukdomen och 

dess symtom kunde 

leda till en känsla 

av otrygghet. 

Rädslan att bli 

beroende av andra 

människor skapade 

en otrygghet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Dougherty, Pyper, 

Au, Levy och 

Sullivan 

Årtal: 2007 

Titel: Drifting in a 

shrinking future: 

living with 

advanced heart 

failure. 

Tidskrift: Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

 

 

 

 

Det finns en bristande 

förståelse för vilken 

information som 

hjälper patienter med 

hjärtsvikt att planera 

sin framtid. 

Syftet är att beskriva 

hur patienter med 

hjärtsvikt planerar för 

och ser på sin framtid. 

 

 

 

En kvalitativ 

intervjustudie. 

Forskaren 

använde sig av 

en semi-

strukturerad 

intervjumetod 

som byggde på 

grounded 

theory. 

 

 

 

24 personer 

från 55 år. 

Hjärtsvikt 

enligt 

gradering efter 

American 

Heart 

Association/A

merican 

Collage of 

Cardiology 

(AHA/ACC) C 

eller D.  

 

 

 

Deltagarna ser 

framtiden som 

osäker och de tar en 

dag i taget. 

Beslutstagande som 

kunde påverka 

deras framtid 

upplevdes 

påfrestande. Döden 

sågs på olika sätt, 

vissa kände sig 

redo att dö medan 

andra såg det som 

mycket 

skrämmande. 
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Författare: Europé 

och Tyni-Lenné  

Årtal: 2004 

Titel: Qualitative 

analysis of the male 

experience of heart 

failure. 

Tidskrift: Heart & 

Lung 

 

 

 

Det finns studier som 

studerar 

begränsningar, 

kroppsdysfunktioner 

och förlust av energi. 

Endast ett fåtal studier 

studerar upplevelsen 

av att leva med 

kronisk hjärtsvikt. 

Syftet med studien är 

att få en inblick ur ett 

patientperspektiv hur 

det är att leva med 

kronisk hjärtsvikt. 

 

 

 

Kvalitativa, 

beskrivande 

intervjuer med 

en intervjuguide 

till sin hjälp. 

Analysen 

gjordes genom 

en kvalitativ 

innehållsanalys 

med en induktiv 

ansats. 

 

 

 

20 män från 43 

års ålder med 

diagnostiserad 

hjärtsvikt av 

graden NYHA 

II-III och haft 

diagnosen i 

mer än 3 

månader.  

EF <40%. 

 

 

 

Konsekvenser och 

anpassning till 

sjukdomen var två 

huvudteman som 

uppkom under 

intervjuerna. 

Symtomen 

påverkar deras 

livssituation. Den 

dagliga planeringen 

begränsades utefter 

hur deltagarna 

mådde. 

Restriktioner som 

förändrade 

vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Nordgren, Asp 

och Fagerberg  

Årtal: 2007 

Titel: Living with 

moderate-severe 

chronic heart 

failure as a middle-

aged person. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

 

 

 

 

Forskning tar upp hur 

patienter med 

hjärtsvikt upplever sin 

kropp och hälsa, men 

inte specifikt 

upplevelsen av att leva 

med sjukdomen 

Syftet med denna 

studie är att utforska 

och beskriva hur det är 

för en person i 

medelåldern att leva 

med måttlig till svår 

hjärtsvikt. 

 

 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

som byggs på en  

Fenomenologisk 

tradition.  

 

 

 

7 personer från 

39 års ålder 

med hjärtsvikt 

graderad till 

NYHA III-IV. 

 

 

 

Livssituationen 

förknippades med 

oförutsägbarhet och 

en försvagad kropp. 

Kroppen var 

oönskad och 

obekant på grund 

av symtomen. Att 

inte kunna leva som 

tidigare väckte 

starka negativa 

känslor. Deltagarna 

pendlade mellan 

hopp och 

hopplöshet. 

Frustration och 

skuld över inställda 

planer var vanligt.  
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Författare: 

Rodriguez,  

Appelt, Switzer,  

Sonel och Arnold  

Årtal: 2008 

Titel: "They 

diagnosed bad 

heart": a qualitative 

exploration of 

patients' knowledge 

about and 

experiences with 

heart failure. 

Tidskrift: Heart & 

Lung 

 

 

 

 

Patienterna bör bli väl 

informerade om vilka 

behandlings-

möjligheter som finns 

samt involveras i sin 

egen vård. Syftet med 

denna studie är att 

utforska patientens 

kunskap kring 

hjärtsvikt, och 

förståelse för olika 

behandlings 

rekommendationer 

samt personernas syn 

på prognosen och hur 

sjukdomen påverkar 

deras vardagliga liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ 

studie med 

semi-

strukturerade 

frågor och 

intervjuerna 

gjordes via 

telefon. 

Analysen 

gjordes enligt 

grounded 

theory. 

 

 

 

25 deltagare 

från 50 år med 

hjärtsvikt 

graderad till 

NYHA II-III 

(2 personer 

med NYHA I 

och 1 person 

med NYHA 

IV). Brain 

natriuretic 

peptide (BNP) 

>100. 

 

 

 

Deltagarna hade 

dålig kunskap kring 

sin sjukdom. 

Symtomen kunde 

inte förknippas med 

sjukdomen och 

deltagarna hade 

dålig insikt i 

läkemedlens 

verkan, detta pga. 

dålig information 

från vården. 

Symtomen 

begränsade 

deltagarna i 

vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Waterworth 

och Jorgensen 

Årtal: 2010 

Titel: It's not just 

about heart failure - 

voices of older 

people in transition 

to dependence and 

death. 

Tidskrift: Health 

& Social Care in 

the Community 

 

 

 

 

Det finns ett behov av 

ökad kunskap inom 

den naturliga 

processen kopplat till 

förändringar i livet.  

Syftet är att utforska 

hur äldre personer med 

hjärtsvikt upplever 

deras övergång från att 

vara självständig till 

att bli beroende och 

osjälvständig, samt för 

vissa övervången till 

döden.  

 

 

 

En kvalitativ, 

longitudinell 

studie. 25 

personer 

intervjuades var 

3:e-4:e månad 

under ett år. 

Totalt 

genomfördes 79 

av 100 möjliga 

intervjuer, detta 

pga. 

Tillexempel 

dödsfall. 

Intervjuerna var 

semi-

strukturerade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 personer 

från 70 år med 

hjärtsvikt 

graderad till 

NYHA II-IV. 

 

 

 

Förändringar 

upplevdes svåra 

och komplexa. 

Deltagarna ville 

inte bli en börda för 

familj och släkt. 

Deltagarna 

upplevde osäkerhet 

för dagen och 

framtiden vilket 

upplevdes 

svårhanterligt. En 

god vård 

förväntades av 

deltagarna vid 

försämring.  
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Författare: 

Zambroski  

Årtal: 2003 

Titel: Qualitative 

analysis of living 

with heart failure. 

Tidskrift: Heart & 

Lung 

 

 

 

 

Det saknas en 

beskrivning av hur det 

dagliga livet påverkas 

av hjärtsvikt utifrån 

den drabbade 

patientens perspektiv. 

Studiens syfte är att 

utforska personers 

erfarenheter av att leva 

med hjärtsvikt i det 

dagliga livet. 

 

 

 

En kvalitativ 

intervjustudie 

med semi-

strukturerad 

intervjumetod. 

 

 

 

11 deltagare 

från 50 år med 

diagnostiserad 

hjärtsvikt. 

 

 

 

 

En stor förändring 

fysiskt, emotionellt 

och socialt. Olika 

strategier för att 

hantera sjukdomen 

används. Ett inre 

lugn då symtom 

kan hanteras ökade 

väl måendet. 

Närstående upplevs 

viktiga och 

betydelsefulla för 

patienter med 

hjärtsvikt. 
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