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Sammanfattning 

Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig hjärtsjukdom som drabbar fler och fler människor. De 
svåra symtom som uppstår vid kronisk hjärtsvikt gör att dessa patienter behöver stöd. 
Speciellt då många av dem får vård i hemsjukvård eller/och primärvård. Begreppet stöd 
har ingen klar definition i vården utan något som ofta uttrycks, förmodligen med olika 
innebörd. Tidigare forskning har visat att stöd fås genom relationen till andra 
betydelsefulla människor i ens närhet. Distriktsköterskor har ett ansvar att skapa en god 
vårdrelation vilket är viktigt för att patienten ska uppnå hälsa. Det finns därför ett behov 
av att få en samlad bild över det stöd som dessa patienter erfar av 
distriktssköterskor/sjuksköterskor (dsk/ssk). 
Syftet var att beskriva hur vuxna patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd av 
distriktsköterskor/sjuksköterskor. Litteraturstudien gjordes på åtta artiklar som 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom hur stöd och 
icke-stöd erfors. Två teman, trygghet och otrygghet samt sex kategorier bildades.  
Stöd upplevdes när patienter fick information och kunskap om deras tillstånd, vilket 
kunde bidra till att de själva tog ansvar för livssituationen. Vidare upplevdes stöd då 
dsk/ssk upplevdes kompetenta, när patienterna kände att de blev omhändertagna på ett 
professionellt sätt, samt när dsk/ssk lät patienterna vara delaktiga och de blev 
behandlade som individer. 
Icke-stöd upplevdes då patienterna kände sig utanför, men även då de upplevde dsk/ssk 
som inkompetenta och att de måste övervaka sin egen vård då de inte litade på dsk/ssk. 
När dsk/ssk behandlade patienterna som ett objekt upplevdes vården som om den 
skedde helt på dsk/ssk villkor och patienterna beskrev då att det upplevdes som icke-
stöd. Då tidigare studier har visat att begreppet stöd i vården inte är klarlagt är det 
viktigt att detta begrepp utreds. Det skulle vara värdefullt om fler kvalitativa studier 
gjordes för att ta reda på hur stöd upplevs. 
 
Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, stöd, upplevelser, distriktsköterska, sjuksköterska    
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INLEDNING 

 
Vi är två sjuksköterskor som båda har erfarenhet från arbete med svårt sjuka patienter 
inom hjärtsjukvård och cancervård. Båda vet att dessa patienter har det svårt många 
gånger, framför allt med att anpassa sig till ett liv med kronisk sjukdom. Det är vår 
skyldighet att med den kunskap vi har göra vad vi kan för att stödja och tror väl att vi 
ofta är rätt så bra på det, eller är vi kanske inte det? Hur upplever egentligen patienter 
det stöd de får? Får de det stöd de behöver och vad ser de som stödjande vård? Som 
blivande distriktssköterskor är det viktigt att få kunskap om detta för att bättre kunna 
anpassa vårt stöd efter dessa patienters behov. Kronisk hjärtsvikt är en dödlig sjukdom 
som drabbar allt fler. Det gör att vi kommer att möta dessa patienter i vårt arbete som 
distriktssköterskor var vi än kommer att arbeta. Därför har vi valt att i ett första steg 
undersöka vad som finns beskrivet om hur patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd 
från distriktssköterskor/sjuksköterskor (dsk/ssk). 
 

BAKGRUND 

 

Kronisk hjärtsvikt 
 

Kronisk hjärtsvikt eller hjärtinsufficiens är symtom på bakomliggande hjärtsjukdom. 
Det kan vara på grund av att hjärtmuskelväggen blivit förtjockad och då mindre elastisk 
vilket kan uppstå efter långvarigt högt blodtryck. Kronisk hjärtsvikt kan också bero på 
att klaffarna i hjärtat inte håller tätt eller att de inte öppnar sig tillräckligt 
(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). En annan orsak är hjärtinfarkt men även medfödda 
hjärtmissbildningar, alkohol och vissa droger som cellgifter kan leda till kronisk 
hjärtsvikt. Sjukdomen finns hos en till fyra procent av befolkningen i Sverige. Hos 
människor över 80 år är det ungefär tio procent som har kronisk hjärtsvikt. Det är 
vanligare hos män än hos kvinnor. I Sverige beräknas att ungefär 200 000 är drabbade 
(Persson, 2003). I Västvärlden är kronisk hjärtsvikt den enda hjärtsjukdom som ökar, 
detta kan förklaras med den ökade livslängden och den förbättrade överlevnaden efter 
hjärtinfarkt. Samtidigt förbättras behandlingen av kronisk hjärtsvikt (Ericson, 2002). 
Symtom på kronisk hjärtsvikt är bland annat trötthet, andfåddhet, svullnad och cyanos. 

Kronisk hjärtsvikt delas in i fyra olika stadier enligt New York Heart Association 
(NYHA): 

I. Inga symtom alls, ingen begränsning i den dagliga aktiviteten. 

II. Inga symtom vid lättare ansträngning. Symtom vid ”normal” ansträngning. 

III. Inga symtom i vila, men symtom vid lätt ansträngning. 

IV. Symtom vid minsta ansträngning eller redan i vila. Patienten oftast 
sängbunden eller helt stillasittande (Persson, 2003). 
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Behandling av kronisk hjärtsvikt bör leda till förbättrad livskvalitet, reducering av 
sviktsymtom, förlängd överlevnad och minskad sjukhusvistelse. Även andra faktorer 
som kan förvärra svikt såsom övervikt, alkoholintag, högt blodtryck och rökning bör 
reduceras (Ericson, 2002). Den vanligaste behandlingen är farmakologisk och består av 
läkemedel som är vätskedrivande, som stärker hjärtats slagkraft och som avlastar hjärtat 
I vissa fall behövs en operation, som vid till exempel medfödda missbildningar och 
klaffel. En annan behandling kan vara att operera in en speciell pacemaker, men den 
mest avancerade behandlingen är hjärttransplantation (Persson, 2003). Ungefär hälften 
av alla som drabbats av kronisk hjärtsvikt dör inom fem år (Sjukvårdsrådgivningen, 
2008). 

 

Patienter med kronisk hjärtsvikt inom olika organisatoriska 
vårdformer 
 

Dsk/ssk möter patienter med kronisk hjärtsvikt på många olika vårdnivåer. För att 
förbättra situationen för dessa patienter finns hjärtsviktsmottagningar för ett 
systematiskt omhändertagande (Socialstyrelsen, 2008). Sjuksköterskebaserade 
mottagningar med läkarstöd har visat sig ge säkrare diagnostik, 
läkemedelsanvändningen blir effektivare, patienterna får bättre egenvårdsförmåga och 
deras tillfredställelse med vården ökar (Strömberg, 2005). 

 

Vård av patienter med kronisk hjärtsvikt medför stora kostnader och den största delen 
beror på slutenvårdskostnader. Från sjukhus remitteras patienter med kronisk hjärtsvikt 
ut till primärvården där den största andelen av dessa patienter kontrolleras och följs upp. 
När de senare kommer i ett instabilt skede av sin sjukdom kan sjukhusvård åter igen bli 
aktuellt. De patienter som vårdas i primärvården är äldre och lider oftare av 
medföljande kroniska sjukdomar än de som vårdas i slutenvården. Den största andelen 
har dock stabil sjukdom och är inte i behov av slutenvård (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Inom hemsjukvården utgör patienter med kronisk hjärtsvikt en stor grupp. Med tanke på 
att dessa patienter ofta är äldre och multisjuka krävs det att sjuksköterskan har 
specialistkunskaper inom många områden för att kunna vårda dem och göra riktiga 
bedömningar (Ekman, 2005). Framgångsrik utveckling inom diagnostik och behandling 
av dessa patienter kommer troligtvis även i framtiden ställa nya och betydande krav på 
sjukvårdens organisatoriska och ekonomiska situation (Socialstyrelsen, 2008). Fridlund 
skriver i förord till Strömberg (2005) att dsk/ssk är väl lämpade att ge patienter med 
kronisk hjärtsvikt stöd. 

 

Begreppet stöd och tidigare forskning 
 

Stöd är ett begrepp som ofta används av dsk/ssk. I Nationalencyklopedin (1996) samt 
även Norstedts Svenska ordbok (2004) definieras stöd som; anordning som hjälper till 
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att stödja kroppen eller kroppsdel. Betydelsenyanser; mer abstrakt hjälp, ibland med 
betydelse av sympati. Ordet stöd översatt till engelska är support enligt Lexin (2008). 
Oxford Referens Premuim (2008) definierar ordet support som endure, tolerate, keep 
from failing, carry, strengthen the position. Support kan även uttryckas; to endure or 
bear (Encyclopedia Britannica, 2008). 

 

Den forskning som finns om stöd handlar mycket om socialt stöd, social support. 
Williams, Barclay och Schmied (2004) skriver att socialt stöd kräver sociala relationer 
och om sociala relationer är stödjande beror på om de är ömsesidiga, tillgängliga och 
tillförlitliga (a.a). Enligt Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) kan 
stöd innebära att som patient ta emot hjälp för att bemästra sin situation och för att 
kunna delta i sin egenvård. Det innefattar praktiska råd och åtgärder för att komma över 
de svårigheter som patienten kan uppleva (a.a). Goda relationer som inger förtroende 
skapar trygghet, men även kunskap och känsla av kontroll kan ge trygghet. När sjukdom 
inträffar kan människan ändå känna kontroll om det upplevs att vård finns när den 
behövs och om patienten har förståelse för vårdarnas handlande och vet vad som ska 
hända (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Bekräftande 
relationer och att känna delaktighet är ett viktigt stöd. För att få människor som drabbats 
av kroniskt hjärtsvikt att bryta en isolering och känna delaktighet, kan stödgrupp vara 
till god hjälp. En gruppverksamhet kan leda till att bryta vardagliga rutiner och få ork att 
mäkta med sin situation. Genom att delta i en stödgrupp kan patienter med kronisk 
hjärtsvikt få styrka och bekräftelse av andra personer i liknande situation (Daley, 
Matthews & Williams, 2006; Benzein, Norberg & Saveman, 2001). 

 

Landmark och Wahl (2003) delade i sin studie upp begreppet stöd i tre kategorier. Dessa 
var; i förhållande till nära anhöriga (make/maka, barn, barnbarn, föräldrar och syskon), i 
förhållande till vänner, kollegor eller grannar och i förhållande till kontakt med 
institutioner och organisationer som sjukhus, socialtjänst. Behovet av stöd värderades 
som positivt eller negativt. I positiv bemärkelse bidrar socialt stöd till ork att kämpa mot 
sjukdom. Negativt var upplevelsen av brist på socialt stöd, särskilt i kontakt med 
hälsosjukvården. Brist på socialt stöd från sjukhuspersonal kunde upplevas som en extra 
börda och innefattade brist på kontinuitet, information och uppföljning av behandling. 
Enligt Benzein et al (2001) visade deras studie att brist på information var en källa till 
osäkerhet som bildar ett tomrum mellan egna förväntningar och den verkliga 
situationen.  Enligt Landmark och Wahl (2003) bör dsk/ssk stödja patienter genom att 
fokusera på patienternas egna resurser och deras förmåga att hantera situationen istället 
för deras begränsningar orsakade av sjukdomen (a.a).  

 
Finfgeld-Connett (2007) har i en studie försökt klargöra skillnader och likheter mellan 
begreppen caring (vårdande) och social support (socialt stöd). Skillnaden ligger i att 
vårdande som det beskrivs i denna studie utförs av professionen och kräver kompetens 
och expertkunskap samt utgår från holistiska behov. Socialt stöd utförs främst av familj 
och vänner men även genom stödgrupper och utgår från mer specifika behov, 
emotionella eller olika former av praktiskt stöd i vardagen. Likheterna utgörs av att 
båda bygger på personlig respekt, empati, vänlighet och villkorslöst hänsynstagande. 
Både vårdande och socialt stöd kan ge patienterna ökad självkänsla, ökad förmåga att 
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hantera sin situation och en känsla av att duga. Baserat på resultatet från denna studie 
diskuteras att dsk/ssk ska komma ihåg att de inte är de som i första hand förväntas sörja 
för socialt stöd. Det innebär inte att dsk/ssk inte kan erbjuda socialt stöd men det sker 
främst då närstående inte kan tillgodose dessa behov hos patienten. Författaren anser att 
dsk/ssk ska uppmuntras att förstärka redan existerande socialt stöd och hjälpa till att 
utveckla sociala nätverk när inget finns. Då dsk/ssk uppmuntras att använda vedertagna 
begrepp i deras arbete behövs mer forskning för att utforska begrepp som är associerade 
med vårdande, exempelvis ”vårdande socialt stöd” enligt författaren. Hon skriver vidare 
att det är viktigt att definiera och skilja på omvårdnadsterminologi så att en tydlig 
teoretisk struktur vägleder interventioner i evidensbaserad omvårdnad vilka ger 
terapeutiska effekter (Finfgeld-Connett, 2007). 
 

Hälsa som begrepp och i relation till kronisk hjärtsvikt 
 

WHO: s definition på hälsa från 1948 lyder: 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 
bara frånvaron av sjukdom eller svaghet.” Det finns de som anser att denna definition 
inte är rimlig och i det närmaste ”utopisk” (Rydén & Stenström, 2000). Definitionen 
anses ändå som viktig av Rydén och Stenström (2000) eftersom den pekar på hälsa som 
ett begrepp med flera dimensioner. Den innehåller både biologiska, psykologiska och 
sociala komponenter. Dessutom har den en officiell status och därmed betydande 
genomslagskraft. 

 

Erikssons (1989) hälsomodell utgår från att hälsa är något ursprungligt och naturligt 
mänskligt som hör samman med människan som kropp, själ och ande. Hon sätter in 
hälsa i ett helhetssammanhang och något som måste ses och förstås som en del av det 
mänskliga livet. Hon ser en djup sanning i påståendet att hälsan inte har någon betydelse 
om inte själva livet har en mening. Det finns två olika aspekter på begreppet hälsa, den 
objektiva och den subjektiva. Den objektiva hälsan är den påvisbara. Den subjektiva 
utgår från individens egen känsla och upplevelse (a.a). 

 

Att vara hälsa innebär att vara hel och uppleva sig som en hel människa. Det behöver 
nödvändigtvis inte innebära detsamma som att befinna sig väl. På ett djupare plan 
innebär att vara hel, att känna vördnad för sitt eget liv och för sig själv som en unik 
människa menar Eriksson (1989). Hon utgår dessutom från att hälsa inte är något 
statiskt tillstånd utan en rörelse mellan motsatser. Vägen i tillvaron är en kamp som 
växlar mellan lidande, sorg och glädje. Som en följd av hinder inom människan, i 
människans värld och i samspelet mellan dessa uppstår ohälsa. 

 

Hälsomodellen omfattar ett antal utgångspunkter rörande hälsans substans och hälsans 
lagar. Hälsans substans omfattar utgångspunkterna; hälsa är sundhet, friskhet samt en 
känsla av välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom), hälsa är tro, 
hopp och kärlek, hälsa är dygd, vilket innebär att människan upplever frihet att forma 
sitt liv och sitt väsen. Hälsans lagar omfattar utgångspunkterna; hälsa är rörelse – utgår 
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från synen på hälsa som en dynamisk process. Hälsa är integration – utgår från 
antagandet att människan är hälsa, en integrerad helhet. Hälsa är relativ – den är inte 
densamma för varje individ (Eriksson, 1989). 

 
Patienter med kronisk hjärtsvikt befinner sig i ett kroniskt sjukdomsförlopp som varierar 
beroende på svårighetsgrad och symtom. Hur patienter integrerat sina erfarenheter av 
sjukdomen för att göra dem begripliga och komma vidare speglar patientens perspektiv 
av att leva med hjärtsvikt. Patienter med kronisk hjärtsvikt har i olika studier visat sig 
skatta sin hälsa sämre jämfört med andra patienter med kronisk sjukdom både när det 
gäller fysisk funktion och social funktion (Mårtensson, 2005). 
 
Hälsa i relation till hjärtsvikt är ofta kopplat till fysiska funktioner (Dunderdale, Furze, 
Thompson, Beer, Miles, 2007; Fitzsimons, Mullan, Wilson, Conway, Corcoran, et al., 
2007; Mårtensson, 2005).  En kroppslig funktionsnedsättning uttrycks framför allt i 
trötthet och andningsbesvär. Ett ömsesidigt förhållande finns mellan dessa 
funktionsnedsättningar och patienternas framtidstro, oro, depression och 
fritidsaktiviteter. Många sörjer sina tidigare förmågor och upplever att de har sämre 
självförtroende då den fysiska begränsningen minskar deras självständighet 
(Mårtensson, 2005). 
 
Fitzsimons et al. (2007) skriver att för patienter med kronisk hjärtsvikt är sviktande 
hälsa ett problem som kan få fysiska, sociala och känslomässiga konsekvenser. Många 
patienter beskriver känslor av nedstämdhet och oförmåga att ta sig an vardagliga 
aktiviteter (a.a) och fortsätta med det som han/hon för stunden höll på med (Mårtensson, 
2005). Mårtensson (2005) beskriver den speciella orkeslösheten som fysisk och mental 
utmattning. Äldre1 patienter med kronisk hjärtsvikt har olika sätt att hantera denna 
situation. Vissa av dem lägger upp dagen och planerar sina aktiviteter utefter 
hjärtsviktens symtom, de intar på så sätt en undvikande ställning, andra är måna om att 
själva få styra över sin vardag och leva det liv de alltid har levt, de har en mer 
konfronterande ställning. Den nya situation människan hamnar i när han/hon drabbas av 
kronisk hjärtsvikt kan skapa osäkerhet kring den egna identiteten, sociala roller, 
framtiden och livet som helhet (a.a). Förändrade roller inom familjen kan skapa ilska 
och irritation (Dunderdale et al., 2007) samt en frustration som ofta går ut över anhöriga 
(Fitzsimons et al., 2007). 
 

Vårdrelationens betydelse 
 
Relationen patient – vårdare utgör enligt Eriksson (2000) grunden i vårdandet och 
vårdprocessen. Det innebär ett sant möte och det är i relationen till vårdaren som 
patienten ska få utrymme att ge uttryck för sina aktuella begär, behov och problem. 
Relationen patient - vårdare kännetecknas av att den syftar till att stödja patientens 
hälsoprocesser. Det är en professionell relation, det vill säga att den grundar sig på 
kunskap och uppfyller de etiska kraven. Relationen bygger på ömsesidighet och det 
innebär att vårdrelationen framskrider utgående från beredskapen hos såväl patient som 

                                                 
1  Med äldre avser referensen personer över 65 år. 
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vårdare (a.a). Larsson et al. (2007) skriver att det i en vårdrelation är viktigt att skapa en 
tillåtande atmosfär på lika villkor. 

 

En fungerande vårdrelation kan ge lindrat lidande och erbjuda välbefinnande. Den 
kännetecknas av ett engagemang från vårdaren och att vårdaren inte förväntar sig få 
något tillbaka. Faktorer som kan förhindra en god vårdrelation kan vara brist på tid hos 
vårdaren (Dahlberg et al., 2003). Tid ses som en viktig faktor och centralt för att skapa 
förtroende och utveckla relationen mellan patient och vårdare. Det är en indikator på att 
som patient känna sig betydelsefull och få status (Larsson et al., 2007). Ett annat hinder 
kan vara att vårdaren känner en otrygghet inför patienten (Dahlberg et al., 2003). 

 

Hur en vårdrelation utvecklas är alltid vårdarens ansvar (Dahlberg et al., 2003). 
Wiklund (2005) skriver att en vårdrelation alltid är asymmetrisk. I och med sitt yrke och 
kunskap har alltid vårdaren en maktposition. Det är viktigt att vårdaren reflekterar över 
sin makt och hur den används. Vårdarens makt ska användas för att främja patientens 
bästa för att inte bli oetisk. Genom att fungera som en trygg bas kan vårdaren 
möjliggöra för patienten att tillvarata sina egna resurser och på så sätt växa (a.a). Om 
dsk/ssk har en mer närvarande roll i omvårdnaden av patienter med kronisk hjärtsvikt är 
det ett kraftfullt verktyg för att bygga en förtroendefull, långvarig vårdrelation och 
förmedla hopp. Det är också ett effektivt sätt att främja undervisning och förstärka ett 
positivt egenvårdsbeteende (Anderson, 2007). 

 
Det är av vikt att dsk/ssk tar hänsyn till och beaktar patientens verbala och ickeverbala 
signaler för att patienten ska känna sig sedd, hörd och på så sätt värdefull. Att ges 
möjligheter att kommunicera och ge feedback skapar tillit (Larsson et al., 2007). 
Barnes, Gott, Payne, Seamark, Parker, Gariballa och Small (2006) skriver att vissa 
patienter med kronisk hjärtsvikt upplever det lättare att kommunicera med dsk/ssk än 
läkare. Dsk/ssk tenderar att använda sin förmåga att bedöma vilken information och på 
vilken nivå information skall ges utifrån patientens individuella förmåga. 

 

Distriktssköterskans roll och ansvar 
 
Anställning som distriktssköterska ställer särskilda krav på sjuksköterskans 
förutsättningar för yrkesutövningen. De specifika kunskaper som behövs kan endast fås 
i små mängder från andra specialområden. Det är därför viktigt att de sjuksköterskor 
som tar anställning som distriktssköterska har genomgått vidareutbildning för 
specialisering inom området (Socialstyrelsens författningssamling, 1995:15). 
Distriktssköterskans arbete styrs av olika lagar som Hälso- och sjukvårdslagen och 
Socialtjänstlagen, men även författningar, föreskrifter och andra regler inom 
specialområdet. Det åligger distriktssköterskan att vidta åtgärder som främjar hälsan hos 
enskilda individer och grupper, ta ansvar för patienters omvårdnad, informera och 
undervisa patienter och deras anhöriga om bland annat sjukdom, behandling, egenvård 
och om anpassning till en ny livssituation (Socialstyrelsens allmänna råd, 1995:5).  
Efter påbyggnadsutbildning kan distriktssköterskan ha olika specialistmottagningar. Ett 
kompetensområde kan vara hjärta/kärl där hon träffar och följer upp patienter med 
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kronisk hjärtsvikt. (Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska, 2008). Dessutom 
ska distriktssköterskan handleda och undervisa medarbetare och studenter och föra 
forsknings och utvecklingsarbete framåt (Socialstyrelsens allmänna råd, 1995:5).  

 
PROBLEMFORMULERING 

 

Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att leva med en hjärtsjukdom med många svåra 
symtom och problem, vilka sätter gränser i livet. Trötthet, andnöd och ödem är symtom 
som är vanliga hos dessa patienter och som många gånger skapar oro. Kortare vårdtider 
på sjukhus har gjort att fler patienter med svår kronisk hjärtsvikt vårdas i hemmet. 
Många hänvisas till primärvården. Det är viktigt att det finns kunskap om hur patienter 
kan ges stöd så att dessa patienter och deras närstående kan känna trygghet i sin 
livssituation. Att skapa en samlad bild av hur vuxna patienter med kronisk hjärtsvikt 
erfar det stöd som ges av dsk/ssk i kommun och primärvård är viktigt för att få ökad 
förståelse för dessa patienters behov. 

 

SYFTE 

 
Syftet är att beskriva hur vuxna patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd av 
distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

 

METOD 

 

Metodologisk ansats 
 
Denna studie är gjord med kvalitativ ansats. Enligt Dahlberg (1997) är kvalitativ ansats 
en bra metod då skrivna berättelser och intervjuer ska undersökas. Via intervjuer kan 
vissa företeelser som hälsa, lidande och hälsoeffekter belysas, analyseras och beskrivas. 
Genom att ha en kvalitativ ansats på en studie fokuseras innebörden av vårdandet som 
för människor innebär mening, hopp, tro och önskningar, men även den själsliga och 
andliga medvetenheten (a.a). 
 
Analysen av datamaterialet grundar sig på Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. De utgår ifrån att en text omfattar flera 
meningsbärande enheter och att det alltid finns en viss grad av tolkning när en text 
analyseras. De anser också att intervjuer är passande för analys, då de är stora nog för 
att anses som helhet, men även små nog för att kunna ha den meningsbärande enheten i 
minnet under analysgången. En meningsbärande enhet anser de vara ord, meningar eller 
korta stycken som innehåller aspekter som relaterar till varandra genom deras innehåll 
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och kontext. Nästa steg i analysen är att texten kondenseras utan att själva kärnan går 
förlorad. Denna process kallas abstraktion, som även inkluderar skapandet av koder, 
kategorier och teman. En kod kan vara objekt, händelser eller andra fenomen. Skapa 
kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys, kategorier syftar i huvudsak till en 
beskrivande nivå av innehållet och kan därför ses som ett uttryck för det manifesta 
textinnehållet. Teman kan beskrivas som trådar av underliggande betydelser genom 
kondenserade meningsbärande enheter, koder eller kategorier på en tolkande nivå och 
kan ses som ett uttryck för latent textinnehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 
 

Datainsamling 
 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl,  Psychinfo,  Swemed+, Wiley 
Interscience, Medline och Google Scholar. Manuella sökningar gjordes också i 
referenslistor, tidsskrifter och i tre avhandlingar. Sökord som användes var district 
nurse, community health nurse, heart failure, support, nurse – patient relations, caring 
och qualitative i olika kombinationer. Sökningarna avgränsades med Peer Reviewed,  
abstract availble samt 2005-2008. Senare utökades avgränsningen till 2000-2008. 
Sökningar gjordes även utan tidsbegränsning. För utförlig sökhistorik se bilaga 1. 
 
Inklusionskriterierna var; vuxna patienter med kronisk hjärtsvikt, kvalitativa studier och 
ur ett patientperspektiv. Exklusionskriterierna var; barn, kvantitativa studier eller 
översikter, andra sjukdomar, enbart från ett vårdar eller anhörigperspektiv. Artiklarna 
valdes först ut efter titel, därefter lästes abstracts igenom och till slut valdes åtta ut som 
stämde in på vårt syfte. 

 

Datamaterial 
 
Artiklarna (se bilaga 1) var publicerade mellan 2002-2008 och kom från Sverige (5), 
England (1), Skottland (1) och USA (1). I de åtta artiklarnas studier ingick det ungefär 
åttio patienter som intervjuats om sina upplevelser av stöd och att leva med kronisk 
hjärtsvikt. Patienterna var i åldrarna trettiotre till nittiotvå år och befann sig i olika 
stadier av kronisk hjärtsvikt. Deras möten med sjuksköterskor hade ägt rum framför allt 
på sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar på sjukhus men även inom avancerad 
palliativ hemsjukvård. Endast en studie beskrev patienters erfarenheter av stöd från 
sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning inom primärvård.  
 
Dataanalys 
 
Kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004), Lundman 
och Hällgren Graneheim (2008) med fokus på att beskriva variationer då skillnader och 
likheter i en text identifieras. Dessa skillnader och likheter uttrycks som kategorier och 
teman. Båda författarna till studien läste igenom samtliga artiklar flera gånger. Texten 
delades in i två domäner: stöd och icke-stöd. Därefter valdes de meningsbärande 
enheterna ut som kunde svara på studiens syfte. Författarna gick igenom alla artiklar var 
för sig och jämförde sedan med varandra för att identifiera de meningsbärande 
enheterna. Nästa steg i analysen var kondensering, där texten kortades ner, utan att det 
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centrala innehållet gick förlorat, för att materialet lättare skulle kunna bearbetas. 
Därefter försågs den nedkortade texten med koder som beskrev textens innehåll. 
Kategorier skapades och dessa utgjordes av flera koder som ömsesidigt uteslöt 
varandra. En kategori svarar på frågan Vad? Den relaterar till innehållet på en 
beskrivande nivå. Det slutliga steget i analysen innebar att skapa teman, som svarar på 
frågan Hur? (se figur 1). 
 
 

Domäner Meningsbärande enheter Kondensering Koder Kategorier Teman 

 
 
 
 
 
Stöd 

När de vet vad de handskas med 
kan de använda tid och energi år att 
finna vägar och strategier att ta 
kontroll över situationen istället för 
att grubbla över orsaker eller bli 
rädda 

Vet vad de 
handskas med, 
använda tid, energi 
att finna strategier. 
Att ta över 
situationen 

Vetskap. Kan 
finna strategier. 
Ta över 
situationen 

Att få ökad 
förståelse 

 
 
 
 
 
Trygghet 

 Patienternas upplevelser av 
delaktighet var reflekterade som 
känslor av att vara i samklang med 
personalen, få uppmärksamhet och 
få deras önskningar, behov och 
beslut respekterade 

Delaktighet; en 
känsla av samklang 
med personal. Få 
behov, beslut 
respekterade 

Delaktighet, 
uppmärksamhet, 
önskningar 
respekterade 

Att bli 
behandlad 
som 
medmänniska 

 

 
 
 
 
 
Icke stöd 

Bristande vård innebär att 
patienterna måste tjata, ha uppsikt 
och kolla för att vara säker på att 
allt fungerar 

Bristande vård, 
innebär tjat, 
uppsikt vara säker 
på att allt fungerar 

Bristande vård. 
Ha koll så allt 
fungerar 

Att inte lita på 
vården (ssk) 

 
 
 
 
 
Otrygghet 

 När vårdare reducerar patienten till 
objekt, till något eller någon som är 
kategoriserad, behandlad eller 
informerad efter standardmallar, 
känner de sig kraftlösa och att de 
inte har något värde i vårdarens 
ögon 

Vårdare reducerar 
patienten till 
objekt. 
Kategoriserad, 
behandlad efter 
standardmall. 
Kraftlösa och inget 
värde 

Reducering till 
objekt.  
kraftlöshet. 
Minskat värde  

Att inte bli 
sedd som en 
individ 

 

Figur 1. Exempel ur analysprocessen. 
 

Etiska överväganden 
 
Författarna till föreliggande examensarbete har inte kunnat påverka utsagorna i de 
artiklar som använts i analysen. I stället har frågor ställts till texten i artiklarna. 
Författarna till de artiklar som analyserats har uttryckt etiska ställningstaganden och 
dessa är att hänsyn tagits till Helsingforsdeklarationen. Där står bland annat att 
forskaren behöver ha goda kunskaper om det område han/hon forskar i, information till 
deltagare i studier bör vara lättförstålig och att de kan avbryta deras medverkan i studien 
när de vill (Medicinska forskningsrådet, 2000). 
 
Författarna till valda artiklar har även fått godkännande av etiska kommittéer för sina 
studier. Vidare skriver de att det inte fanns någon relation mellan dem och deltagarna. 
Intervjuerna är noggrant översatta och orginalbetydelsen är inte ändrad. Namn och 
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platser i artiklarnas studier är ändrade så att anonymitet upprätthålls. Även citaten är 
anonyma. Skriftliga medgivanden gjordes före intervjuerna. Vissa av artiklarnas studier 
var inte godkända av någon etisk kommitté, men detta förklarade författarna med att det 
inte behövdes, istället har de fått godkänt av ansvarig verksamhetschef där urvalet 
gjordes.  
 

RESULTAT 

Patienter med kronisk hjärtsvikt2 erfar det stöd de får från sjuksköterskor3 både som 
stödjande och icke-stödjande. Det patienter erfar som stödjande har delats in i tre 
kategorier. Dessa är: att få förståelse, att ha tillgång till kompetent personal och att bli 
behandlad som medmänniska. Det som patienter erfar som icke-stödjande har också 
delats in i tre kategorier. Dessa är: att inte få veta, att inte känna tillit och att inte bli 
sedd som individ. Kategorierna bildade två teman som kan kopplas till sjuksköterskan 
som stödjande; temat trygghet och till sjuksköterskan som icke-stödjande; temat 
otrygghet. Resultatet presenteras med hjälp av valda citat från analyserade artiklar. 
Citaten är inte översatta för att den exakta betydelsen inte ska gå förlorad. 

 

Trygghet 
 
Trygghet handlar om att patienterna känner tillit och förtroende för sjuksköterskan 
vilket de gör när de blir bekräftade som individer, får möjlighet till delaktighet och 
känner att de har någon som sörjer för dem. 

 

Att få förståelse 
 
En väg till förståelse för sin egen situation handlar om att få kunskap och information 
och beskrivs som stödjande om det finns en positiv och problemfri dialog mellan patient 
och sjuksköterska. Det ökar patienters förståelse av sin situation och medför att 
möjligheterna att själva ta ansvar för sin hälsa ökar (Riegel & Carlson, 2002; 
Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Om patienter upplever att 
de får respons från sjuksköterskor blir de mer villiga att våga fråga. Att få respons gör 
också att de känner att deras egna erfarenheter bekräftas. Det skapar ett samspel mellan 
patient och sjuksköterska (Lloyd-Williams, Beaton, Goldstein, Mair, May & Capewell, 
2005). Att förstå vad som händer och varför gör att patienters medvetenhet och kunskap 
utvecklas så att de själva kan finna vägar att ta kontroll och lättare kan göra egna val för 
att förändra sin livsstil. Genom att själva kunna ta ansvar för sin hälsoprocess stärker 
patienter sitt självförtroende och de känner en säkerhet (Riegel & Carlson, 2002; Lloyd-
                                                 
2  I resultatdelens text kommer fortsättningsvis ordet patient användas och syftar då på      
    patienter med kronisk hjärtsvikt 
3  I studierna framkommer inte om sjuksköterskorna har distriktssköterskeutbildning därför kommer     
            ordet sjuksköterska att användas i resultatdelens text. 
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Williams et al., 2005; Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006; Nordgren, Asp & Fagerberg, 
2008a; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008b; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). Hur 
patienter kan tillämpa den kunskap de får kan illustreras med följande citat: 
 

The nurse informs the patient about his heart failure and points out that it´s       
to one´s body and react to symptoms, but the goal is that he should be able to 
retain his outdoor activities. 
During the following visits the patient reports, 
I´m active and take my dog for long walks, but whenever I feel resistance when 
walking up a hill I stop and rest for a while. I think that I should not push myself 
too hard, so I rest until I feel ready to continue  (Eldh et al, 2006, s. 50). 

 
Stöd uttrycks också genom att det är viktigt att sjuksköterskor kontrollerar patienterna 
genom att ta EKG, kontrollera blodtryck, puls och så vidare. Patienter känner då att de 
är under kontroll vilket ger minskad osäkerhet. Patienter upplever trygghet när de får 
veta och kan förstå vad som händer med deras kropp (Nordgren et al., 2008a; Nordgren 
et al., 2008b). ”Knowing that things were no worse, it`s made me more aware of 
everything.....” (Lloyd-Williams et al., 2005, s. 43). 
 
Få information om sitt tillstånd beskrivs också som att någon bryr sig om dem (Lloyd-
Williams et al, 2005). Sjuksköterskors stöd inom denna kategori kan beskrivas som att 
få verktyg att hantera sitt förändrade och begränsade liv trots rädsla och osäkerhet 
(Nordgren et al., 2008a). 

 

Att ha tillgång till kompetent personal 
 
Att veta att det alltid finns någon att vända sig till är stödjande och betonas av många 
patienter. Tillgång till sjuksköterskor med specialistkompetens i hjärtsvikt, med 
specifika kunskaper, som förstår och kan förklara och som även kan göra hembesök 
anses som stödjande eftersom patienter då känner att de får mer av sjuksköterskornas tid 
(Boyd, Murray, Kendall, Worth, Benton & Clausen, 2004). De upplever också att dessa 
sjuksköterskor kan erbjuda mer välplanerad och tillgänglig vård (Boyd et al., 2004; 
Nordgren et al., 2008a). När det finns god tillgång på läkare och sjuksköterskor och 
patienter känner att de behandlas med respekt skapar det ett förtroende och en känsla av 
säkerhet (Brännström et al., 2006; Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Det 
leder till bekräftelse och kan anses som stödjande. När patienter känner att de får ett 
professionellt bemötande kan det handla om att lita till sjuksköterskans förmåga att 
lindra lidande. Det är viktigt att behandlingar anpassas i dialog mellan läkare och 
sjuksköterska vilket förstärker upplevelsen av personalens kompetens. En patient 
uttrycker så här: “I think they´re so kind and they do what they can to help...nothing is 
too hard and they are very competent in what they do” (Brännström et al., 2006, s. 
299). 
  
När sjuksköterskor bemöter patienter på ett professionellt sätt kan det också handla om 
att få hjälp i det dagliga livet och att få en chans att stanna i det egna hemmet 
(Brännström et al., 2006). Planerade sjuksköterskebesök stärker patienters känsla av att 
bli sörjda för (Riegel & Carlson, 2002). Stödjande är också när sjuksköterskor kontaktar 



 

12 

patienter utan att ha något egentligt syfte, patienter känner sig då bekräftade och 
upplever en trygghet över att ha någon som ser efter dem och som de tryggt kan förlita 
sig på (Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). En patient beskriver:  “The 
visiting nurse...is very attentive...provides a feeling of security” (Riegel & Carlson, 
2002, s. 292). 
 
Det fanns uttryck för att patienter kan känna sig övergivna av vårdpersonal när de skrivs 
ut från sjukhusen innan den palliativa hemsjukvården tagit över ”ansvaret”. Tillgång till 
palliativa team kan ge minskad oro och ökad trygghet. I svåra situationer kan patienter 
bli mer benägna att kalla på hjälp tidigare om den tillgången finns. Patienter som 
erbjuds palliativ hemsjukvård upplever även trygghet i den farmakologiska och tekniska 
vården runt omkring dem (Brännström et al., 2006). Upplevs vården organiserad och 
välstrukturerad resulterar det i en känsla av säkerhet och det skapar även förtroende 
(Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). En patient beskriver: 
 

Yes, it was scary at first...Because ...I...I thought...The heart...I mean, the heart, 
that´s rather serious...And I felt...pretty bad...for a couple of weeks...(Int.: 
Mm...before I started to work it out...and also...when I talked to the HF nurse 
then...in peace and quiet...that I thought was, it gave me a lot...(Int.:Mm)...it was 
easier to talk to her (than the physician) and I´ve met with her several times and it 
felt good to...one could discuss diverse matters so...(Int.: Mm) It ...it was good... 
(Nordgren et al., 2008a, s. 46).  

 
När sjuksköterskor hjälper patienter med praktiska göromål och när hon fungerar som 
en länk till andra vårdinstanser och med exempelvis socialtjänst kan det bidra till att 
patienter får hjälp att reda ut sin situation och få andra perspektiv på tillvaron. Det 
upplevs som ett stort stöd (Nordgren et al., 2008a). När patienter känner att 
sjuksköterskor är professionella och att de kan lita på dem, kan de anförtro ”sina 
kroppar” i deras vård, och samtidigt känna lättnad. Denna lättnad uppstår ur deras 
upplevelse av att kunna släppa kontrollen för en stund och slippa ta egna beslut 
(Nordgren et al., 2007). En patient berättar: 
 

I think you felt that you were being looked after, you know, you didn´t feel as 
though you were being neglected in any way. You felt as if somebody cared about 
you, and I think that´s a big deal really (Lloyd-Williams et al., 2005, s. 43). 
 

Att bli behandlad som medmänniska  

 
Att bli behandlad som medmänniska och få känna sig delaktig beskrivs som stödjande. 
Att bli behandlad som medmänniska handlar om att sjuksköterskor respekterar ens 
uppfattning, det handlar också om att sjuksköterskor är närvarande, att de lyssnar och 
förstår och sörjer för patienters individuella behov (Nordgren et al., 2007; Nordgren et 
al., 2008b). Det kan också uttryckas som att bli behandlad som en individ (Brännström 
et al, 2006; Eldh et al., 2006). Genom att få vara delaktig i sin egen vård och få vara 
med att fatta beslut som rör ens vård känner patienter delaktighet (Brännström et al., 
2006). Att bli behandlad som medmänniska handlar också om ömsesidig respekt 
(Nordgren et al., 2008a). Det kan beskrivas genom att patienter får ta ansvar genom att 
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skaffa sig kunskaper om sin sjukdom men också får erbjudande från sjuksköterskor om 
att få kunskaper. Vara delaktig kan också uttryckas som att vara i samklang med 
sjuksköterskorna och innebär att få sina behov, beslut och önskningar tillgodosedda och 
respekterade (Eldh et al., 2006). Att bli behandlad som medmänniska kan även betyda 
att bli vårdad av, för patienterna ”speciella” sjuksköterskor. Tillsammans kan de sätta 
upp gemensamma mål och även planer för att nå dessa mål (Nordgren et al., 2007; 
Nordgren et al., 2008b). Detta beskrivs så här: 
 

It makes you aware of where we´re going...and...where we are heading for (...)  
what our goal is (...) and it is our goal, and my goal, that I will get as well as 
possible...according to...the circumstances (Nordgren et al., 2008b, s.1349). 

  
Patienters upplevelse av stöd när sjuksköterskor visar en uppriktig önskan att hjälpa och 
tar sig tid beskrivs som att sjuksköterskor upplevs trygga och omsorgsfulla (Nordgren et 
al., 2007; Nordgren et al 2008a; Nordgren et al., 2008b). En patient berättar: 

 
He may talk to me for an hour or so...and he tells me things and...We´re 
discussing things and he listens to me and...he explains and...yes, if  I have any 
questions and so on  (Nordgren et al., 2008a, s. 46).  

 
Relationen mellan patient och sjuksköterska kan beskrivas som ett partnerskap och 
kännetecknas av att sjuksköterskor har ett äkta intresse i patienters välbefinnande. Deras 
engagemang får patienter att känna stöd och välbefinnande och anses värdefullt (Boyd 
et al., 2004). 
 

Otrygghet 
 
Otrygghet handlar om att inte få kunskap och att patienterna inte vågar lita på att de får 
den omsorg de behöver. De gör att de känner ensamhet och rädsla. 

 

Att inte få veta 
 
Att inte erfara stöd har kopplats till att få information utan att förstå. Patienter kan då 
uppleva att de står ensamma och är tvungna att söka information själva (Riegel & 
Carlson, 2002; Nordgren et al., 2008a). De kan också uppleva att sjuksköterskor bara 
ger information utan att bry sig om ifall de förstår (Nordgren et al., 2007). Om patienter 
inte förstår betydelsen av att leva med hjärtsvikt uppfattas den information de får som 
oviktig, otillräcklig eller inte relevant (Nordgren et al., 2008a). En patient uttrycker: 
 

I thought it didn´t seem to bad. But then I started to understand... that it actually 
was. So... it took a while before I  understood... what it meant, and it was more by 
accident that I started to understand this was actually something one whould die 
from... unless one got help... And I can understand that one... doesn´t want to 
paint the worst picture, just when one gets...the message, but, but,... No, it was... I 
wish I had recieved more information (Nordgren et al., 2008a, s. 42). 
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Många svåra och för patienterna obegripliga termer eller att information uppfattas som 
för generell gör också att de kan uppfatta att de inte får tillräckligt med information om 
hur de skall hantera sin situation och därmed bristande stöd att ta ansvar (Eldh et al., 
2006; Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Icke-stöd erfars också om 
sjuksköterskor utelämnar information om biverkningar, dessa kan då upplevas som 
oväntade och obehagliga överraskningar (Nordgren et al., 2008a). Icke-stödjande är 
också att inte få svar på frågor, och att uppleva att inte få ärlig och rak information om 
sin hälsosituation eller att deras livsstilsförändringar inte följs upp. Det kan leda till att 
patienter känner tvivel och osäkerhet och det kan till och med upplevas förnedrande 
(Nordgren et al., 2007; Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Patienter kan tro 
att sjuksköterskor håller inne med information (Eldh et al., 2006). En patient uttrycker: 
 

 I think it´s rude if I don´t receive full information about my condition even if 
they´d say, if... if one´s in real trouble, in terms of a serious disease, and one 
has... limited time left. That I´d like to know… face to face, that is (Nordgren et 
al., 2008b s. 1350). 
 

Sjuksköterskor kan med sitt kroppsspråk ge dubbla budskap vilket förvirrar patienter 
och ökar deras rädsla och oro (Nordgren et al., 2008b). Tvetydiga budskap ger 
osäkerhet. Får patienter olika svar från olika vårdare skapar det osäkerhet, de får svårt 
att ta till sig information vilket gör att de kan stå helt oförstående. Det uttrycks av en 
patient: “Every time I talk to somebody I feel like I get a different answer. Sometimes 
they can tell me over and over and I can´t comprehend it” (Riegel & Carlson, 2002, s. 
290). 
 
Personal som är otrygg med att diskutera existentiella frågor ger ofta information som 
enbart är baserat på fakta och bara relaterat till medicinska frågor. Att inte få diskutera 
existentiella frågor gör att patienter inte känner stöd (Nordgren et al., 2008a; Nordgren 
et al., 2008b). 
 

Att inte känna tillit 

 
Patienter kan uppfatta att sjuksköterskor inte tar hänsyn till deras egna kunskaper om 
dem själva. Det gör att de kan ifrågasätta sjuksköterskors kompetens och omdöme och 
upplever då hälso – och sjukvårdsorganisationen som opålitlig. De kan känna sig 
bedragna och inte lita på att de får den vård de behöver. Upplevelsen av inkompetent 
personal erfars som icke-stödjande då det skapar osäkerhet och otrygghet (Nordgren et 
al., 2007; Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). 
  
Icke-stöd uttrycks också som att det ibland finns brister i vården som gör att patienter 
känner att de själva måste ha uppsikt och kontroll för att vara säkra på att allt fungerar. 
Ibland känner de sig tvungna att kräva eller till och med ljuga för att få den vård de 
behöver. De upplever detta frustrerande och det tar mycket energi och kraft och skapar 
också osäkerhet och misstro mot vården (Nordgren et al., 2008a). Icke-stöd visar sig 
också i att patienter många gånger upplever det svårt att få kontakt med primärvård eller 
sjukhus (Brännström et al., 2006). 
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Det finns en upplevelse bland patienter att de förväntas vara aktiva i sin egen 
hälsoprocess och delta i beslut men att de på samma gång utesluts för att ingen förklarar 
vad de har att förvänta sig eller hur de kan göra. De får inget stöd. Det gör att de känner 
förvirring och osäkerhet De upplever att de inte kan fokusera på sin egen hälsa och 
därför inte gå vidare för att nå välbefinnande (Nordgren et al., 2007). Några patienter 
ger uttryck för att de är rädda för att det kan vara ofördelaktigt för dem om de klagar 
eller upplevs som besvärliga. En patient berättar: “She did not say anything about the 
tablets, and neither did I, beacause I would not like them to think that I was doing their 
job, because that can put them off you”  (Boyd et al., 2004, s. 588). 

 

Att inte bli sedd som en individ  
 
Kategorin att inte bli sedd som en individ betyder att vården sker på sjuksköterskors 
villkor. När sjuksköterskor behandlar patienter som objekt eller ger uttryck för en 
tidspress känner sig patienter som om de ligger vården till last och att de är oviktiga. 
Patienter beskriver att de blir tillsagda vad de skall göra utan att någon frågar vad de 
själva tycker och tänker. De blir behandlade som efter en mall, detta får dem att känna 
sig kraftlösa och utan värde (Riegel & Carlson, 2002; Eldh et al., 2006; Nordgren et al., 
2007; Norgren et al., 2008b).  När patienter får frågan om vad som upplevs som icke - 
stödjande berättar de: ” someone telling me what to do” and too much information when 
frightened- all the ”gory details” (Riegel & Carlson, 2002, s.292). Om sjuksköterskor 
distanserar sig från patienter eller sätter gränser för vården gör det att patienter känner 
sig maktlösa och att vården inte sker på deras villkor (Nordgren et al., 2008b). Patienter 
”lämnar över sig” till vården, men istället för att få god vård leder det till att de inte får 
vara med och påverka sin egen hälsoprocess (Nordgren at al., 2007). Sjuksköterskor tar 
över och patienter känner det som om de inte längre är där. En patient berättar: 
 

Yes, one becomes awfully frustrated. Because one is... one is completly... 
powerless...they are in charge of course, I can, I can force nothing... I can´t...they 
decide,  just like that, no matter how foolish... I can do nothing (Nordgren et al., 
2008a, s.46). 
 

En annan patient berättar: 
 

...it was really a contact during a long period of time, but it was...it was a very 
negative contact...wich made me feel...as if I wasn´t really there...it was just...an 
organ, here, inside of med wich was present (Nordgren et al., 2007, s.125). 
 

Att inte bli sedd som en individ uttrycks speciellt i samband med sjukhusvistelse. 
Patienter beskriver vård som ges med dålig samordning och brist på avskildhet och 
värdighet. Det leder till dålig personlig omsorg och kan göra att patienter söker vård 
någon annanstans (Boyd et al., 2004; Nordgren et al., 2008a). 
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DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 
Kvalitativ innehållsanalys valdes för att beskriva hur vuxna patienter med kronisk 
hjärtsvikt erfar stöd av dsk/ssk. Kvalitativ metod handlar om personers erfarenheter, 
uppfattningar och upplevelser av något. För att få en samlad bild över befintlig 
forskning valdes att genomföra en litteraturöversikt på redan publicerade vetenskapliga 
artiklar. Nästa steg skulle vara att intervjua patienter med kronisk hjärtsvikt. För att 
kvalitativ innehållsanalys ska vara trovärdig gäller det att lagom stora meningsbärande 
enheter väljs ut. För små eller för stora kan leda till att det blir svårt att analysera 
innehållet. Detta leder även till att kondenseringen till koder och kategoriseringen blir 
svår eftersom kärnan i innehållet förloras. Trovärdigheten handlar om hur väl kategorier 
och teman täcker all data, så att ingen relevant data tagits bort eller att ingen irrelevant 
data kommit med. Trovärdighet handlar även om hur lika och olika kategorierna är, men 
detta kan vara svårt att alltid följa då det handlar om människors upplevelser då 
upplevelser kan så integrerade att de passar in i flera kategorier (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Ett sätt att visa på detta är att ha med citat från texterna i resultatet 
(Graneheim & Lundman, 2004, Dahlberg, 1997). Detta finns presenterat i resultatet. 
Citaten från artiklarna är på engelska för att den exakta betydelsen ska vara så tydlig 
som möjligt. I artiklarnas studier som resultatet baseras på finns deltagare från olika 
åldersgrupper och kön. De är även utvalda från olika områden som primärvård, 
hjärtsviktsmottagning på sjukhus samt palliativ hemsjukvård. Att ha med deltagare från 
olika åldersspann och kön, stärker trovärdigheten och det blir en mer mångfacetterad 
beskrivning av det som ämnas belysas. Även antalet patienter som är med i artiklarna 
stödjer arbetets giltighet då det är tillräckligt många för att det ska bli en stor variation 
av upplevelserna (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna är publicerade 2002-2008, 
vilket gör att studierna är aktuella eftersom vården hela tiden förändras. Kvantitativa 
artiklar valdes bort då syftet var att få en beskrivning av hur stöd erfars.  
 
Negativt med urvalet är att inte alla områden där patienter med kronisk hjärtsvikt möter 
sjuksköterskor är med. Det beror på att det var svårt att hitta artiklar där dessa områden 
var representerade, som till exempel allmän hemsjukvård och primärvård som inte har 
mottagningar som är specialiserade på kronisk hjärtsvikt. De flesta av patienternas 
möten med sjuksköterskor ägde rum på specialistmottagningar inom hjärtsvikt, både på 
sjukhus och inom primärvård. Många av dessa sjuksköterskor var specialistutbildade 
inom detta område och hade förmodligen ett genuint intresse för hjärtsvikt. Troligtvis 
påverkar det resultatet. Patienter som möter sjuksköterskor inom andra områden som till 
exempel allmän hemsjukvård eller på ”vanlig” vårdcentral, som kanske inte har 
tillräckliga kunskaper, detta intresse eller specialistutbildning kanske hade haft andra 
erfarenheter och då skulle möjligen resultatet ha sett annorlunda ut. En hel del av 
artiklarna som analysen bygger på är skrivna av samma författare, det är inget som vi 
själva valt utan på grund av att det helt enkelt inte fanns andra artiklar av andra 
författare som stämde in på vårt syfte och våra inklusionskriterier. Vad detta innebär för 
resultatet vet vi inte men det kan göra att resultatet inte blir så varierat och kanske är 
artiklarna färgade av författarna och deras åsikter. 
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I detta examensarbete har det varit två författare som båda har läst allt material, tagit ut 
meningsbärande enheter, kondenserat till koder samt kategoriserat och analyserat 
datamaterialet tillsammans. Detta stärker studiens trovärdighet enligt Graneheim och 
Lundman (2004). Andra forskare menar att validering med hjälp av andra experter inom 
området inte styrker studiers giltighet, men det kan ändå stärka trovärdigheten om de 
granskar analysprocessen och tycker att analysen är trovärdig. En annan aspekt av 
trovärdighet handlar om arbetets överförbarhet till andra grupper eller situationer, men 
detta är bara något som läsaren får bestämma (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
Att artiklarna är från olika länder kan bidra till att resultatet är överförbart till andra 
länder, men då vården är uppbyggd på så olika sätt kan vi inte uttala oss om 
överförbarheten. 
 

Resultatdiskussion 
 
Syftet var att beskriva hur patienter med kronisk hjärtsvikt erfar stöd från dsk/ssk. 
Resultatet visade att patienter inte alltid upplever det stöd de får från sjuksköterskor som 
stödjande. Vad som var väsentligt för upplevelsen av stöd var att de kände att de fick 
bekräftelse från sjuksköterskorna. I kategorin att få förståelse sågs upplevelsen av 
respons som stödjande och var kopplat till bekräftelse. Få kunskap och information sågs 
som stödjande då det fanns en positiv dialog mellan patient och sjuksköterska och 
upplevdes som att någon brydde sig om dem och att de fick kontroll. Det stärkte deras 
självförtroende och gav trygghet. Vi menar att genom en god kommunikation kan 
patienter med kronisk hjärtsvikt uppleva dsk/ssk som en trygg bas. Denna trygghet kan 
vara ett verktyg för patienter att bättre kunna bemästra sin sjukdom. Resultatet ligger i 
linje med Larsson et al. (2007) som beskrev vikten av en tillåtande atmosfär på lika 
villkor och att få möjlighet till en kommunikation som ger feedback. De tar dessutom 
upp stöd som en hjälp att kunna delta i sin egenvård och bemästra sin situation. 
Andersson (2007) tog i sin studie upp att om dsk/ssk har en mer närvarande roll är det 
ett effektivt sätt att främja undervisning för att stärka ett positivt egenvårdsbeteende. 
Resultatet kan även sättas i relation till Eriksson (2000) som beskriver den 
professionella relationen där patienten ska få utrymme och som syftar till att stödja 
patienten i sin hälsoprocess och enligt Dahlberg et al. (2003) ger kunskap och känsla av 
kontroll och trygghet.  
 
I kategorin att ha tillgång till kompetent personal beskriver patienterna att de känner 
stöd när de har tillgång till personal som upplevs kompetent. Det upplevs också som en 
säkerhet då det finns personal tillgänglig och som patienter lätt kan nå. När patienter 
upplever att de blir bemötta på ett professionellt sätt av sjuksköterskor och att 
sjuksköterskor kontaktar patienter känner de att de blir tryggt omhändertagna. Stödet de 
får från kompetent personal kan leda till att patienter har möjlighet att stanna kvar i det 
egna hemmet i en längre utsträckning. Detta resultat kan ställas mot en studie av 
Williams et al. (2004) där de menade att stöd uppnås av relationer, dessa relationer 
kunde vara till bland annat sjukhus. Därför är det viktigt att de personer som ger stöd 
finns tillgängliga. Detta stämmer också väl in på vad Wiklund (2005) skriver, vården 
måste vara tillgänglig för patienterna. De som vårdar ska använda sin makt till att 
främja hälsan hos patienterna. Anderssons (2007) studie visade att dsk/ssk kan förmedla 
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hopp till patienter genom att vara närvarande. Det ställs höga krav på dsk/ssk i vården 
av patienter med kronisk hjärtsvikt. Då vårt arbete visade att dessa patienter upplevde 
trygghet då de blev vårdade av specialistsjuksköterskor inom hjärtsviktsvård anser vi att 
det behövs fler specialistutbildade dsk/ssk inom detta område.  
 
I kategorin att bli behandlad som medmänniska handlade stöd om att sjuksköterskor 
lyssnade, förstod och respekterade patienters uppfattning om sin situation. Relationen 
med sjuksköterskan var centralt och beskrevs som ett partnerskap med ömsesidig 
respekt där de kände att sjuksköterskan hade ett äkta intresse i deras välbefinnande och 
tog sig tid för att hjälpa. Att tid är en viktig faktor beskrivs även av Dahlberg et al. 
(2003) och Larsson et al., (2007). Vi tycker att denna kategori belyser det som är 
grundläggande i vården. Att ge individuell vård, ha ett äkta intresse och låta patienter 
vara delaktiga är det som vårdvetenskapen grundar sig på. Som dsk/ssk kan man besitta 
mycket kunskaper om olika sjukdomstillstånd och behandlingar, men saknas dessa 
grundläggande kunskaper sker vården aldrig på patienternas villkor. Det kan sättas i 
relation till Eriksson (2000) som beskriver relationen mellan patient – vårdare som 
grunden i vårdandet och där patienten ska kunna ge uttryck för sina behov och problem. 
Wiklund (2005) beskriver vårdaren som en trygg bas där patienten får möjlighet att 
tillvarata sina egna resurser. Att bli behandlad som en medmänniska handlade också om 
delaktighet och gjorde att patienter upplevde välbefinnande och kan sättas relation till 
Erikssons (1989) hälsomodell. Genom sjuksköterskors bemötande kan patienten se sig 
själv som en unik människa och i integration med andra formas upplevelsen av hälsa. 
 
I kategorin att inte få veta uttrycker patienter icke-stöd från sjuksköterskor då de 
utelämnar information eller ger information på ett sådant sätt att patienter inte förstår. 
Ibland kan sjuksköterskor ge olika svar på frågor, vilket kan få patienter att inte veta 
vem de skall lita på. Patienter känner sig då ensamma och att ansvaret ligger på dem 
själva att finna information. Att inte få veta gör att patienter inte får hjälp att bemästra 
sin livssituation och de känner sig osäkra. Detta ligger i linje med vad Mårtensson 
(2005) skriver om att när sjukdomen slår till kan de drabbade bli osäkra på sig själva 
och på sin framtid. Vi menar att dsk/ssk alltid måste anpassa sin information till varje 
patient och till varje unik situation. Vi som dsk/ssk kanske tror att vi förmedlar 
tillräckligt med information, men vad hjälper det om vi ger den på fel sätt och vid fel 
tillfälle. Detta kan påverka dessa patienters upplevelse av hälsa. Att inte få kunskap som 
det egentligen handlar om blir ett hinder som gör att ohälsa uppstår om vi ska koppla 
det till Erikssons (1989) teorier. Enligt Mårtensson (2005) har de med kronisk hjärtsvikt 
en dålig uppfattning om sin hälsa och det kanske har att göra med otrygghet och 
kunskapsbrist.  
 
I kategorin att inte känna tillit beskrevs upplevelsen av icke-stöd när sjuksköterskor inte 
tog hänsyn till patienters egna kunskaper. Det gjorde att personalens kompetens 
ifrågasattes och de sågs som opålitliga vilket skapade osäkerhet och otrygghet. Patienter 
upplevde också icke-stöd då de hade svårt att få kontakt med sjukvården och bristande 
tillgänglighet skapade också en misstro mot vården. Om patienter inte upplever stöd och 
de känner otrygghet i relationen med dsk/ssk får patienten svårt att uppnå välbefinnande 
som enligt Eriksson (1989) är en del av hälsans substans. Patienters misstro och den 
otrygghet de kände blev ett hinder för att uppnå hälsa. Vi menar att vården behöver bli 
mer tillgänglig för patienter. De behöver få klara besked vart de ska vända sig vid till 
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exempel försämring, frågor eller receptförskrivning. Våra egna erfarenheter har visat att 
när patienter blivit utskrivna från sjukhus har de inte fått veta om det är primärvården 
eller hjärtsviktsmottagningen på sjukhuset de ska vända sig till och detta har skapat en 
osäkerhet.  
 
I kategorin att inte bli sedd som en individ beskriver patienter att de inte har något att 
säga till om när det gäller vården. De upplever att sjuksköterskor tar över och att de på 
så sätt känner sig osynliga. Det kan leda till att patienter känner sig oviktiga och att de 
bara är till besvär. De beskriver också att de blir behandlade som en i mängden. 
Patienter upplever sig då kraftlösa och att vården är villkorlig. Vi anser att tidspress eller 
dåligt utarbetade rutiner aldrig får gå ut över vården av patienter. För många patienter är 
sjukvården tillräckligt skrämmande ändå. Detta resultat kan bekräftas genom Eriksson 
(2000) som skriver att det är i relationen mellan patient och vårdare som patienten får 
tillfälle att få sina behov tillgodosedda. När en vårdrelation fungerar ger den ett ökat 
välbefinnande och ett lindrat lidande hos patienten (Dahlberg et al. 2003). En 
vårdrelation där det finns tid för patienten leder till ett förtroende mellan patient och 
sjuksköterska, och att patienten känner sig betydelsefull (Larsson et al. 2007).  
 
Då vi sökte artiklar till vårt examensarbete upptäckte vi att det fanns mycket lite 
forskning som handlade om hur stöd upplevs av patienter med kronisk hjärtsvikt. Vi 
valde att göra en analys av redan befintlig forskning men nästa steg blir att intervjua 
patienter med kronisk hjärtsvikt om vad de anser att stöd står för och hur de upplever att 
de får stöd från distriktssköterskan. Då tidigare studier har visat att begreppet stöd i 
vårdandet inte är klarlagt är det viktigt att detta begrepp utreds genom att göra en 
begreppsanalys. Det skulle också vara värdefullt om fler kvalitativa studier gjordes där 
patienters erfarenheter och upplevelser av begreppet stöd klargörs.  
 

Slutsats 
 

Patienter erfar sjuksköterskors stöd som en hjälp eller möjlighet att hantera sin 
livssituation. Det handlar om tillgänglighet, att få ökad förståelse, få vara delaktig och 
att sjuksköterskor ser patienter utifrån ett individuellt perspektiv utan att generalisera. 
Som dsk/ssk finns det flera saker att tänka på utifrån vad resultatet visade. Dels är det 
viktigt att vara uppmärksam på om patienten verkligen förstått det jag velat förmedla 
och att anpassa informationen utefter individuella behov och efter hur mottaglig 
patienten är just då. Det är också viktigt att tänka på vilka ord jag använder och att jag 
följer upp de mål jag tillsammans med patienten gjort upp. Det här är ingen ny kunskap 
utan det är så här det ska fungera och finns beskrivet i riktlinjer från Socialstyrelsen 
men ändå är det tydligen något patienter ofta saknar.  
 
För att patienter med kronisk hjärtsvikt ska känna trygghet och kunna stanna kvar i 
hemmet även vid försämring av sitt tillstånd är det viktigt att som distriktsköterska ha 
goda kunskaper om hjärtsvikt och om hur patienter erfar stöd. Då patienter upplever 
otrygghet i vården då de inte tillåts vara med och påverka sin situation kan det bero på 
brister i vårdorganisationen. Patienter behöver få bättre information om vart de ska 
vända sig i olika situationer så att de kan känna trygghet. Bättre kommunikation mellan 
primärvård, sjukhusvård och hemsjukvård kan bidra till att patienter känner att de blir 
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väl omhändertagna och att de inte är tvungna att själva behöva övervaka sin vård. Det är 
även viktigt att patienter får träffa samma dsk/ssk varje tillfälle för att en god 
vårdrelation ska uppstå och patienter ska få förtroende för dsk/ssk.  
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Bilaga 2: Artikelöversikt 

 

Artikel Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 
1.Titel: The meaning of patient 
participation for patients and 
nurses at a nurse-led clinic for 
chronic heart failure 
Författare: Eldh,  AC., Ehnfors, 
M, & Ekman, I. 
Tidskrift: European Journal of 
Cardiovascular Nursing 
Årtal: 2006 
Land: Sverige 

Vårdvetenskaplig
Patientperspektiv
Vårdarperspektiv

Lagstiftningen i många västländer 
betonar vikten av patientens 
delaktighet. Patienter med kronisk 
hjärtsvikt har upplevt delaktighet 
på annat sätt än allmänna 
tolkningar av lagens definitioner. 
Utbildning ökar patientens 
möjligheter till egenvård, ändå 
saknas kunskap om stöd av 
patientens egna resurser. 
 
Syfte: Att undersöka patienters och 
sjuksköterskors upplevelse av 
fenomenet patient- delaktighet och 
icke-delaktighet som visar sig i 
patientbesök på en sjuksköterske- 
ledd hjärtsviktsmottagning. 

Kvalitativ 
Triangulering av data från 
observationer och texter. 
Narrativa intervjuer med 3 
patienter (alla män) åldrarna 
53, 77 och 79 år, (NYHA II 
och III), samt 
 2 primäransvariga 
sjuksköterskor. 
 
Analysen gjordes med 
fenomenologisk-hermeneutisk 
metod. 

Patienters upplevelse av 
delaktighet och icke- 
delaktighet förklarades som 
”vara ansvarig och acceptera 
ansvar” och ” brist på jämlik 
relation under kontroll”. 
Sjuksköterskor upplevde 
patient - delaktighet som ”få 
information och säkerhet att 
handla” och icke- delaktighet 
som ” icke accepterande. 
 

Skillnader i sjuksköterskors 
och patienters uppfattning 
om fenomenet delaktighet 
och icke- delaktighet 
diskuteras utifrån dialog i 
mötet mellan patient och 
sjuksköterska, att få kunskap 
eller ta emot information och 
patientens livsvärld. 

2. Titel: : Living with severe 
chronic heart failure in palliative 
advanced home care.  
Författare: Brännström, M., 
Ekman, I., Norberg, A., Boman, 
K, & Strandberg, G 
Tidskrift: European Journal of 
Cardiovascular Nursing. 
Årtal: 2006 
Land: Sverige 

Vårdvetenskaplig
Patientperspektiv
 
 

Tidigare forskning har beskrivit 
hur det kan vara att leva med svår 
hjärtsvikt. Det kan innebära att få 
fysiska symtom, psykologiska 
problem samt uttalad oro och 
social isolering som sätter gränser. 
Men det kan också vara att känna 
sig fri trots sjukdom som överstiger 
ens funktionella handikapp. 
Rimligen är möjligheterna till att 
leva ett gott liv trots sjukdom 
påverkade av hur ens vård är 
tillfredsställt.  
 
Syfte: Att belysa innebörden av att 
leva med svår hjärtsvikt i 
avancerad palliativ hemsjukvård 
genom patienters berättelser. 

Kvalitativ 
Öppna intervjuer med 4 
patienter med svår kronisk 
hjärtsvikt, 3 män och 1 kvinna 
i åldrarna 72-81 år. (NYHA III 
och IV) 
Frågor som ställdes var: 
Berätta om dina erfarenheter 
av att leva med hjärtsvikt och 
att bli vårdad av det 
avancerade palliativa 
hemsjukvårdsteamet. 
Följdfrågor som, vad hände 
sedan? ställdes också.    
 
Analysen gjordes med 
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk metod. 

Av resultatet framkom fyra 
teman och tolv subteman. 
Att vara medveten att ens liv 
hänger på en tunn tråd,  
Att kämpa för att klara av 
ens oförutsägbara, 
försämrade kropp,  
Att kämpa med isolering,  
Att bli positivt beroende av 
att få vård som underlättar 
livet hemma var de fyra 
temana.   

Att bli erbjuden ett 
säkerhetsbälte i ”berg o 
dalbanan” av den avancerade 
palliativa hemsjukvården 
bidrar till känslor som 
trygghet. Detta säkerhetsbälte 
arbetar både i uppgång och 
nergång, det omger dig och 
är justerbart till dina behov. 
Att bli erbjuden detta 
säkerhetsbälte betyder att de 
med kronisk hjärtsvikt blir 
bemötta med förtroende, att 
de får bestämma i deras egna 
värld. De kan själva justera 
bältet efter eget behov och 
känna tilltro till palliativa 
teamets förmåga att lossa 
eller spänna åt bältet. 
 



Bilaga 2: Artikelöversikt 

 

Artikel Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 
3.Titel: Safety and 
understanding: Support as 
experienced by women living 
with heart failure in middle 
age.  
Författare: Nordgren, L,. 
Asp, M, & Fagerberg, I. 
Tidskrift: International 
Journal of Qualitative Studies 
on Health and Well-being. 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 

Vårdvetenskaplig 
Livsvärldsperspektiv
Patientperspektiv 

Kvinnor med hjärtsvikt behöver hjälp 
och stöd med att förbättra och anpassa 
sig till sin livssituation.  Begreppet 
support är komplext och svårt att göra 
sig en föreställning om och det är 
rimligt att förmoda att begreppet 
support har olika innebörder i olika 
sammanhang. På basis av existerande 
kunskap är det svårt att definiera 
innebörden av support relaterat till 
hjärtsvikt. 
 
Syfte: Att belysa hur medelålders 
kvinnor med hjärtsvikt upplever 
fenomenet support. 

Kvalitativ 
Narrativa intervjuer med 6 
kvinnor i åldrarna 33-61 år. 
Frågor som ställdes var: kan 
du berätta hur det är att leva 
med hjärtsvikt? För att 
fördjupa berättelserna frågade 
intervjuaren också: vilken 
sorts stöd behöver du med 
det? 
 
Analysen utgick från ett 
reflekterande 
livsvärldsperspektiv baserad 
på fenomenologisk filosofi. 
 

 Huvudbeståndsdelen av 
fenomenet stöd är 
underförstått i termer av 
trygghet.  I resultatet 
framkom fyra 
beståndsdelar, vetskap och 
förståelse, hitta balansen, 
tvetydlighet i relationer och 
stöd och formell vård- en 
fråga om tillit och misstro.  
 
 

Vetskap och förståelse är 
stödjande för kvinnor i 
medelåldern som lever med 
hjärtsvikt. Formella vårdare 
kan ge stöd till dessa 
kvinnor genom att tala med 
dem om framtiden, om att 
komma tillbaka till arbete 
eller att utveckla deras egna 
livsplaner. 

4. Titel: :Support as 
experienced by men living 
with heart failure in middle 
age: A phenomological study. 
Författare: Nordgren, L,. 
Asp, M, & Fagerberg, I. 
Tidskrift:. International 
Journal of Nursing Studies. 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 

Vårdvetenskaplig 
Patientperspektiv 
 

Medelålders män som lever med 
hjärtsvikt upplever begränsningar i 
deras arbetskapacitet och sociala 
aktiviteter. För att anpassa sig till sin 
livssituation behöver de stöd. 
Innebörden av fenomenet stöd är inte 
väl känt. Formella vårdare kan finna 
det svårt att veta hur de ska stödja 
patienter.   
 
Syfte: Att belysa och beskriva 
innebörden av fenomenet stöd som det 
upplevs av medelålders män som 
lever med hjärtsvikt. 

Kvalitativ 
Narrativa intervjuer med 9 
män i åldrarna 49-64 år. 
Öppningsfrågan var: kan du 
tala om för mig hur det är att 
leva med hjärtsvikt? 
Följdfrågor som ställdes: 
vilken sorts stöd behöver du 
då? Hur menar du? Kan du 
säga något mer om det? 
 
 
Analysen gjordes med 
fenomenologisk metod. 

Huvudbeståndsdelen av 
innebörden av fenomenet 
stöd, som det upplevs av 
medelålders män med 
hjärtsvikt är en 
multidimensionell och 
subjektivt upplevelse och 
skildras som trygghet och 
en känsla av att ha kontroll 
över kropp och situation. 
Essensen av fenomenet stöd 
bildar: Support- en subtil 
säkerhet, Medicinering - ett 
stöd för livet, Villkorligt 
stöd inom sammanhanget 
av formell vård, 
Information och kunskap.  
 
 
 
 
 

Att få stöd betyder att få en 
känsla av trygghet och en 
chans att få kontroll över sin 
livssituation. Få studier är 
gjorda om män som lever 
med hjärtsvikt, så det är 
svårt att jämföra resultatet 



Bilaga 2: Artikelöversikt 

 

Artikel Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 
5.Titel: Patients´ and nurses´ 
views of nurse-led heart 
failure clinics in general 
practice: a qualitative study 
Författare: : Lloyd-
Williams,F., Beaton,S., 
Goldstein,P., Mair,F., May,C, 
& Capewell,S. 
Tidskrift: Chronic Illness 
Årtal: 2005 
Land: England 

Vårdvetenskaplig 
Patientperspektiv 
Vårdarperspektiv 
 

Majoriteten av patienter med kronisk 
hjärtsvikt bor i kommunerna och deras 
utnyttjande av primärvård är hög.  Att 
dessa patienter ska tillförsäkras ”hela 
paketet” med lämpliga undersökningar 
och behandlingar kan vara svårt med 
tanke på tidsbegränsade läkarbesök.  
 
Syfte: Att undersöka sjuksköterskors 
och patienters syn på, och erfarenheter 
från en sjuksköterskeledd 
hjärtsviktsmottagning. 
 

Kvalitativ 
Semistrukturerade intervjuer 
med 15 patienter med kronisk 
hjärtsvikt i åldrarna 60-88 år. 
Av dessa var 13 män. 4 
sjuksköterskor intervjuades. 
 
 
Analys: Grounded Theory, 
konstant jämförande analys 
användes för att identifiera 
nyckelord och teman. 
 
 

Sjuksköterskorna upplevde 
att deras råd till egenvård 
hade stärkt patienterna i att 
hantera sin situation. Trots 
att kommunikationen ansågs 
god var några patienter 
förbehållsamma med att 
ställa frågor. Patienterna 
hade kunskap om sina 
mediciner men var 
fortfarande osäkra på syftet 
och utfallet av gjorda 
undersökningar. Många 
patienter ansåg att de hade 
svårt att ta till sig och 
komma ihåg givna råd.  
 
 

Praktiska fördelar sågs med 
sjuksköterskeledd 
hjärtsviktsmottagning i 
primärvården. Skillnader 
fanns mellan sjuksköterskors 
och patienters syn på dessa 
fördelar, betydelsen av 
patienters delaktighet och 
feedback betonas. 
 

6. Titel: Facillitators and 
barriers to heart failure self-
care 
Författare: Riegel, B, & 
Carlsson, B. 
Tidskrift:  Patient education 
and Counseling 
Årtal: 2002 
Land: USA 

Vårdvetenskaplig 
Patientperspektiv 
 

Överraskande få forskare har beskrivit 
hur följderna av hjärtsviktssjukdomen 
inverkar på patienter och deras 
förmåga att utföra egenvård. Kanske 
har patienter som lyckas med detta 
resurser som underlättar deras 
möjligheter att integrera egenvård i 
deras liv.  
 
Syfte: Undersöka hur hjärtsvikt 
påverkar patienters liv, egenvård och 
studera hur deras livssituation 
underlättar eller hindrar möjligheten 
till egenvård. 
 

Kvalitativ 
Strukturerade intervjuer med 
patienter med nyligen 
diagnostiserad hjärtsvikt. 
Individuellt eller i grupp. 26 
patienter deltog av dem var 17 
män. 
 
Analys: Innehållsanalys enligt 
Miles och Huberman. 
 

Fysiska begränsningar, 
symtom som försvagar, 
svårigheter att bemästra 
behandlingen, brist på 
kunskap, multipla 
sjukdomsdiagnoser, panik, 
frustration och personliga 
svårigheter i livet var 
vanligt förekommande. 
Vissa strategier att anpassa 
livet till sin hjärtsvikt var 
praktiska, andra involverade 
inre resurser. Många 
accepterade stöd från andra 
med vissa undantag. 
 
 
 
 

Studien ”vidgar” tidigare 
forskning genom att visa 
varför patienter vanligtvis 
inte gör något åt tydliga 
symtom förrän de hotas av 
inläggning på sjukhus. 
Många av dessa patienter 
hade oförmåga att bedöma 
allvaret av deras symtom, 
misstolkade dem eller trodde 
inte att egenvård kunde 
lindra. Det var oklart från 
deras svar om de förstod på 
vilket sätt deras symtom var 
kopplat till deras beteende 
eller om de kopplade deras 
beteende till dess 
konsekvenser. Stöd från 
läkarna visade sig ha speciell 
betydelse för dessa patienter. 
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Artikel Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 
7. Titel: An exploration of 
the phenomenon of formal 
care from the perspective of 
middle- aged heart failure 
patients.  
Författare: Nordgren,L., 
Asp, M, & Fagerberg, I. 
Tidskrift:. European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing 
Årtal: 2007 
Land: Sverige 

Vårdvetenskaplig 
Patientperspektiv 
Livsvärldsperspektiv 

Vårdare behöver uppmärksamma 
patienternas upplevda erfarenheter och 
deras individuella behov om de ska 
kunna stödja patienterna. Det behövs 
mer patientcentrerad inställning vid 
vård av personer med hjärtsvikt.  
 
Syfte: Att upptäcka och få förståelse av 
meningen med fenomenet formell vård 
som erfars från medelålders patienter 
med hjärtsvikts perspektiv.  
 

Kvalitativ 
Narrativa intervjuer med 4 
män och 3 kvinnor i åldrarna 
39- 65 år.  
Öppningsfrågan var: kan du 
beskriva en situation som 
illustrerar hur det är att leva 
med hjärtsvikt? Följdfrågor 
som ställdes var: hur är det att 
få vård? Forskarna frågade 
även: hur menar du? Kan du 
säga något mer om det?  
 
Analysen gjordes med 
fenomenologisk metod. 
 

Fenomenets essens betyder 
ett hopp om hälsa och 
välmående. Samtidigt 
betyder vård lidande. Tre 
beståndsdelar framkom: 
besittning av vård, 
underkastelse till vård, oklar 
delaktighet 

När vårdarna delade med 
sig av sin professionella 
vetskap om sjukdomen och 
behandlingar får 
patienterna det stöd som de 
behöver för att hjälpa dem 
att klara av deras 
förändrade liv och 
hälsosituation. 

8. Titel: Living with 
advanced heart failure: a 
prospective community 
based study of patients and 
their carers 
Författare: Boyd, K.J,. 
Murray, S.A,. Kendall, M,. 
Worth, A, Benton, F.T, & 
Clausen, H. 
Tidskrift:  The European 
Journal of Heart Failure 
Årtal: 2004 
Land: Skottland 

Vårdvetenskapligt 
Patientperspektiv 
Vårdarperspektiv 

Samhällets stöd för personer med 
hjärtsvikt är inte tillräckligt utbyggt. 
Patienters, deras informella och 
professionella vårdares perspektiv 
skulle säga något om behovet av 
utbyggnaden av olika ”servicemodeller” 
 
Syfte: Att beskriva hur patienter och 
deras vårdare ser på hälsovård och 
social service de sista åren i livet. 

Kvalitativ 
Intervjuer med tremånaders 
intervall i upp till ett år 
användes i en prospektiv 
longitudinell design. 20 
patienter i åldrarna 57-92 år 
deltog. 11 män och 9 kvinnor. 
(NYHA IV). 7 patienter 
fullföljde alla intervjuer. 
När intervjuerna var 
genomförda bildades 
fokusgrupper med olika 
personalkategorier för att 
diskutera frågor som kom 
fram av intervjuerna. 
 
Författarna har gjort en 
kvalitativ innehållsanalys. 

Sju nyckelteman kom fram: 
Hantera fysiska symtom, 
hantera behandlingar, 
information om 
diagnos/prognos, frustration 
och fortskridande förluster, 
coping strategier, social 
isolering och vårdarstress 
och vård vid livets slut. 
 
 

Primärvården kan bli den 
bästa miljön för kroniskt 
sjuka människor förutsatt 
att deras behandling är 
förebyggande, samordnad 
och integrerar hälso – 
sjukvård och social tjänst.  
Sjuksköterskor med 
specialistutbildning i 
hjärtsvikt sågs som en 
nyckelfigur i ett 
hjärtsviktsteam. 
 
 
 
 
 
 
 

 


