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Sammanfattning    

 

Det beräknas att en till fyra procent av befolkningen i västvärlden har kronisk hjärtsvikt 

och att var tjugonde inläggning på medicinsk vårdavdelning beror på hjärtsvikt. 

Behandlingsregimen är noggrann och inkluderar både farmakologisk och icke 

farmakologisk behandling. Symtom vid hjärtsvikt är ödem, andnöd i vila och trötthet. 

Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt ofta är omedvetna om att de har 

hjärtsvikt och inte vet varför de tar läkemedel för detta. De har också svårt för att förstå 

och att följa de egenvårdsråd som rekommenderas av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Föreliggande arbete är en litteraturstudie vars syfte är att beskriva hur den vuxne 

patienten med kronisk hjärtsvikt upplever sitt liv. Det teoretiska perspektivet som har 

använts är livsvärldsteoretiskt patientperspektiv. Ett patientperspektiv möjliggör en vård 

där patientens behov står i fokus. Begreppen livsvärld, lidande-välbefinnande och 

vårdrelation tydliggör och möjliggör vård ur patientens perspektiv. Kvalitativ 

innehållsanalys har använts som metod.  

 

Resultatet visar att patienternas upplevelse av kronisk hjärtsvikt var att livet 

förändrades. Många patienter kände sig oviktiga, utelämnade och hade svårt för att 

anpassa sig till de förändringar hjärtsvikten orsakade. Deras upplevelse av sina liv var 

relaterade till en osäker framtid och oviss vård. Många av patienterna beskriver ett 

sjukdomslidande som inte lindras och ytterligare lidande som är orsakad av vården. De 

patienter som upplever en inre styrka och förmåga att hantera sin sjukdom och sitt liv 

har ett fortsatt välbefinnande. Resultatet presenteras som två teman; Att leva i en 

främmande och oförståelig värld och Att leva i den rådande situationen. Att leva i en 

främmande och oförståelig värld baseras på fyra kategorier vilka är Utanförskap, 

Tvetydighet, Otillräcklighet, och Ovisshet. Ovanstående kategorier förutom ovisshet 

presenteras med underkategorier. Tema att leva i den rådande situationen baseras på 

kategorierna Trygghet och Styrka. Trygghet presenteras med två underkategorier.  

 

Nyckelord: hjärtsvikt, patientperspektiv, livsvärld, lidande, välbefinnande, närstående
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INLEDNING 

Då jag arbetade som sjuksköterska på en akutmottagning var personer som sökte för 

hjärtproblem en vanlig orsak till besök. Patienter med hjärtsvikt sökte många gånger på 

grund av symtom som andnöd, ödem och trötthet. Mina erfarenheter av patienter med 

hjärtsvikt från primärvården där jag arbetar idag är att många patienter är ovetande om 

att de har hjärtsvikt De saknar också kunskap om hur hjärtsvikt påverkar deras kropp. 

Som distriktssköterska med ansvarsområde för vårdandet av patienter som lider av 

hjärt- och kärlsjukdomar blir det en utmaning att vårda patienter med hjärtsvikt då 

kronisk hjärtsvikt är en komplext tillstånd. Komplexiteten i sjukdomen kan innebära att 

patient såväl som deras närstående har svårt att förstå hur sjukdomen påverkar kroppen. 

Kronisk hjärtsvikt kräver en noggrann planerad vårdplan med läkemedel och egenvård. 

Min uppfattning är att kronisk hjärtsvikt är ett sjukdomstillstånd som många gånger 

innebär en radikal förändring av livssituationen, som kan medföra ett lidande för både 

patient och närstående. För att lindra lidandet hos patienter med kronisk hjärtsvikt 

behöver vårdpersonal inom hälso- och sjukvård få förståelse för hur patienter med 

kronisk hjärtsvikt upplever livet, sitt hälsotillstånd och hur de upplever stödet från 

hälso- och sjukvården. Att få tillgång till patienter med kronisk hjärtsvikt och 

närståendes upplevelser genom deras berättande kan ge en förståelse för hur de erfar 

och sin livsvärld. Denna litteraturstudie fokuserar på hur patienter med kronisk 

hjärtsvikt upplever sitt liv, sin livsvärld och hur de upplever vården och vårdandet. 

 

BAKGRUND 

Patientperspektiv på vården av patienter med hjärtsvikt 

Utgångspunkten för ett livsvärldsteoretiskt patientperspektiv är att patienten är den som 

besitter kunskapen om sin livssituation, vad som är hälsa respektive ohälsa och vad som 

uppfattas som välbefinnande och lidande för dem. Ur ett etiskt patientperspektiv kan det 

vid vissa kroniska sjukdomstillstånd även innebära att ett familjeperspektiv behöver 

tillämpas. För att ytterligare tydliggöra patientperspektivet kan perspektivet på 

vårdandet vara av vikt då vårdandet alltid skall ge patientens perspektiv företräde 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vårdande avser innehållet 

i vårdarens arbete. En vårdare är en person som ytterst vill lindra lidandet hos en patient 

och på ett positivt sätt stödja hälsoprocesserna hos patienten (Wiklund, 2003). 

Livsvärld, lidande-välbefinnande, subjektiv kropp och vårdrelation är begrepp som 

tydliggör patientperspektivet (Dahlberg et al., 2003 ). Hur patienten erfar sin sjukdom 

ges högsta prioritet vilket kan ge en möjlighet till ett gott liv trots ohälsa (Bengtsson, 

2005).  

Livsvärld och vårdrelation 

I ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär begreppet livsvärld den värld vi lever i och 

summan av livsvärlden är mer än summan av delarna. Livsvärlden är både den erfarna 

världen och den objektiva världen oavsett om vi är medvetna om det eller inte 

(Bengtsson, 1998; 2001; Dahlberg et al., 2003). Enligt Bengtsson (2005) ter sig 
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livsvärlden olika för alla, den är individuell och den står i relation till individens 

sammanhang av livet. Människan har en förståelse av världen men saknar ofta ord för 

de världsliga erfarenheterna. Livsvärldsbegreppet öppnar en annan dimension och ett 

annat synsätt på hur patienterna bör vårdas. Enligt Dahlberg et al., (2003) innebär vård 

och vårdande där livsvärlden beaktas en vård och ett vårdande som blir naturligt och 

självklart ur ett patient- och närståendeperspektiv. Hur vården skall utformas beror på 

hur patienter och närstående erfar sin hälsa, sitt lidande och välbefinnande. Det ställs 

etiska krav på vårdaren då patienten och närstående ger tillgång och delaktighet till sin 

livsvärld genom att de delar med sig av sina upplevelser, förståelser och erfarenheter. 

Vårdarens förförståelse får inte bekräftas utan vårdaren behöver vara öppen inför 

patientens berättelse, så patientens erfarenhet utgör grunden för både vården och 

vårdandet (a a). Patientens livsregler som har formats under livet i möten med andra 

personer har ett känslomässigt och tankemässigt innehåll. Livsreglerna är personliga 

och de används som verktyg för att skapa mening och sammanhang i det som sker. 

Livsreglerna möjliggör att världen blir begriplig och hanterbar (Wiklund, 2003). En 

vårdrelation mellan patient och vårdare kännetecknas av att vårdaren är professionell. 

Vårdaren skall se patienten som en unik person som både bär på ett lidande och har 

inneboende resurser (Dahlberg et al., 2003). Professionell vård enligt Wiklund (2003) är 

vård som innefattar ett naturligt vårdande men som också har en särskild kompetens, 

vetenskaplig kunskap, förpliktelser gentemot patienten och styrs av etisk kod. Den 

professionella vården utgörs av grundvård det vill säga den grundläggande kompetensen 

hos en sjuksköterska och vid vissa situationer kan det finnas behov av specialistvård. 

Vidare skriver Wiklund (2003) att det är genom den vårdande relationen som patienten 

får stöd, inte bara i de tekniska vårdåtgärderna utan även i möjligheten att förstå och 

införliva den nya situationen patienten befinner sig i. En vårdande relation värnar alltid 

om patentens värdighet genom att vårdaren förhåller sig till patienten som ”Du” och 

uppmärksammar patientens egna åsikter om vad som är viktigt och hur patienten önskar 

att livet skall levas. I förhållandet mellan vårdaren och patienten är det viktigt att 

vårdaren tillåter sig bli berörd utan att låta beröringen ta överhand så att ett ömsesidigt 

förhållande kan komma tillstånd. Det ömsesidiga förhållandet kan ge kraft och lindra 

lidandet hos patienten.  

Subjektiv kropp 

Kroppen är till för världen och betecknas som både ett subjekt och ett objekt (Merleau-

Ponty, 2006). Kroppen är ett medium till världen och utgör inte bara den biologiska 

formen. Kroppen härbärgerar även upplevelser av livet i världen genom kroppens 

sinnen; att se, höra och känna. Upplevelserna av kroppens sinnen skapar identiteten hos 

individen och sätter den i relation till den värld vi lever i (Wiklund, 2003). Det är 

genom kroppen världen erfars. Kroppen används för att utföra handlingar och via 

handlingarna erfars världen som kroppen befinner sig i; kommunikationen med världen 

sker via kroppen. Då kroppen förändras till exempel vid sjukdom eller skada förändras 

även den erfarna världen. Det som tidigare har erfarits upplevs inte längre på samma 

sätt vilket innebär att nya erfarenheter behöver införlivas (Merleau-Ponty, 2006). 

Lidande och välbefinnande för patienter med kronisk hjärtsvikt 

Fenomenet trygghet i den levda världen relaterar till lidande och välbefinnande 

(Dahlberg et al., 2003). Välbefinnande och lidande är inte ett motsatsförhållande utan 
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finns i en dynamisk rörelse (Dahlberg et al., 2003; Lindholm & Eriksson, 1993). Ett 

lidande kännetecknas av att kämpa och innebär bland annat en förlust av frihet, att det 

finns barriärer, längtan, en nedsatt möjlighet och rädsla (Lindholm & Eriksson, 1993). 

Enligt Dahlberg et al. (2003) kan ett välbefinnande inte uppstå utan att ett lidande 

tillkännages. Ett förnekande av lidande blir följaktligen ett förnekande av ett 

välbefinnande. Eriksson (1994) skriver att det finns tre sorters lidande som kan komma 

till uttryck inom vården. Det första är ett livslidande det vill säga att leva är att lida. I 

livslidandet ingår livets naturliga faser som till exempel förlust, längtan och död men 

behöver inte innebära förlust av välbefinnandet. Det andra lidandet som beskrivs är 

sjukdomslidande. En kronisk sjukdom som till exempel kronisk hjärtsvikt kan leda till 

sjukdomslidande. Sjukdomslidande innebär att välbefinnandet minskar på grund av det 

som sjukdomen kan orsaka till exempel smärta, ensamhet och kroppsliga begränsningar. 

Det tredje lidandet är ett vårdlidande. Vårdlidande uppstår i ett vårdförhållande och där 

själva vården och/eller vårdandet skapar ett lidande. Innebörden av ett vårdlidande är att 

patientens lidande inte uppmärksammas av den som vårdar. Vårdlidande för patienten 

innebär en maktlöshet i den redan utsatta situationen patienten har. Det vill säga att 

vården och/eller vårdandet inte tillgodoser patientens behov utan brister i vårdandet och 

utför otillräcklig eller till och med fel vård (a a). Enligt Dahlberg (2002) och Dahlberg 

et al. (2003) innebär ett vårdlidande att patienters värdighet och självkänsla kränks och 

omöjliggör patientens deltagande i sin hälsoprocess.  

Distriktssköterskans profession 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2§ ställs kravet på hälso- och sjukvården 

att den skall bland annat bedriva en god vård; det vill säga tillgodose patientens behov 

av trygghet i vård och behandling, att den skall bygga på patientens självbestämmande 

och integritet, främja för goda kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (a 

a). En distriktssköterska har en specialistutbildning och yrket har en skyddad yrkestitel 

inom hälso- och sjukvården (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Distriktssköterskeföreningen (2008) har gjort en kompetensbeskrivning för 

distriktssköterskor, som beskriver att distriktssköterskan skall ha fördjupade kunskaper 

inom omvårdnad. Dessa kunskaper innebär att förstå, stödja och reflektera över 

individens/familjens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv med respekt för patienten 

och familjens dagliga liv och livsvärld. Distriktssköterskan skall dessutom ha färdighet 

och förmåga till att skapa relationer genom att vara lyhörd, närvarande och ärlig. Vidare 

ska distriktssköterskan ge bekräftelse på ett sådant sätt att det stödjer patientens och 

familjens integritet, autonomi och för att främja delaktighet i vården så att 

egenvårdsförmågan stärks.  

Kronisk hjärtsvikt 

Kronisk hjärtsvikt har utvecklats när det har funnits symtom i över sex månader. 

Kronisk hjärtsvikt även kallad hjärtinsufficiens eller hjärtinkompensation är en 

beteckning på kliniska symtomkomplex som uppstår när hjärtat inte orkar pumpa ut den 

blodvolym som krävs för att täcka kroppens metabola behov eller när hjärtat endast 

klarar av att göra det med ett så högt fyllnadstryck att det orsakar stas främst i 

lungkretsloppet. Kronisk hjärtsvikt är inte en sjukdom i sig utan symtom från 
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bakomliggande hjärtsjukdom (Hunskår, 2007; Persson & Stagmo, 2008). Definitionen 

av kronisk hjärtsvikt är enligt Dahlström (Strömberg, 2005); när 

kompensationsmekanismerna är otillräckliga och kan leda till skada för patienten. 

Exempel på kompensationsmekanismer är Frank-Starling mekanismen, 

neurohormonella system fram för allt sympatikus- och renin–angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) och utvecklande av myocardhypertrofi (a a). 

 

Den kliniska definitionen är typiska symtom i vila eller vid ansträngning och objektiva 

tecken på hjärtsvikt i vila. Vid tveksamhet av typiska symtom kan definitionen ställas 

då patienten har god effekt vid hjärtsviktsbehandling. Den patofysiologiska definitionen 

är oförmåga att upprätthålla adekvat hjärtminutvolym med normalt fyllnadstryck och 

utan neurohormonell aktivering (Hunskår, 2007; Persson & Stagmo, 2008). Kronisk 

hjärtsvikt orsakas till cirka 75 procent av ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni. Andra 

orsaker till hjärtsvikt kan vara alkohol, ålder, klaffel, arytmier, anemi, infektioner och 

hjärtmissbildningar (Hunskår, 2007; Persson & Stagmo, 2008).  

Prevalensen för hjärtsvikt i västvärlden beräknas till 1-4 procent av befolkningen 

(Persson & Stagmo, 2008). Enligt Hunskår (2007) är hjärtsvikt orsaken till att var 

tjugonde patient läggs in på en medicinsk avdelning. Dessa patienter kallas ofta 

”svängdörrspatienter” (sid. 290) på grund av deras upprepade behov av sjukhusvård. 

Kronisk hjärtsvikt har en hög mortalitet; vid mild hjärtsvikt är mortaliteten 10 procent 

per år och vid svår hjärtsvikt 40 procent det första året (Hunskår, 2007; Persson & 

Stagmo, 2008). Symtom vid hjärtsvikt är framför allt trötthet, dyspné och ödem. Vid 

svårare grad av kronisk hjärtsvikt kan dyspné uppstå även vid vila. Ytterligare symtom 

kan vara försämrad kondition, torrhosta och återkommande nedre luftvägsinfektioner. 

Symtom som andfåddhet och ödem kan orsakas av andra sjukdomar och i flera 

undersökningar har det framkommit att hjärtsvikt har en betydande under- och 

överdiagnostisering (Hunskår, 2007). 

Hjärtsvikt klassificeras oftast mot bakgrund av de subjektiva symtom patienten har i 

vardagen enligt New York Heart Association (NYHA) (Hunskår, 2007; Persson & 

Stagmo, 2008; Strömberg, 2005).  

NYHA funktionsklassindelning är följande: 

 Klass I: Total Symtomfrihet; ingen begränsning av den fysiska 

aktiviteten. 

 Klass II: Inga besvär i vila eller lätt till måttlig fysisk aktivitet men 

symtom vid ”normal” fysisk ansträngning.  

 Klass III: Besvärsfrihet i vila men symtom redan vid lätt till  måttlig 

fysisk ansträngning. 

 Klass IV: Symtom vid minimal ansträngning eller redan i vila; 

patienten bunden till sängen eller stillasittande och oförmögen till 

varje form av fysisk aktivitet.  

  

Hjärtsvikt behandlas både farmakologiskt och icke farmakologiskt. Den farmakologiska 

behandlingsrekommendationen är en trippel behandling: ACE-hämmare, Loopdiuretika 

och Betablockerare. Läkemedelsbehandlingen har som mål att förbättra prognosen och 

minska dödligheten, minska sjukligheten och därmed begränsa sjukhusinläggningar 
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samt minska symtom hos patienten för att öka livskvaliteten (Hunskår, 2007; Persson & 

Stagmo, 2008; Socialstyrelsen, 2008). Enligt Dahlström och Strömberg (Strömberg, 

2005) och Läkemedelsverket (2006) inriktar sig den icke-farmakologiska behandlingen 

till att lindra symtom genom daglig monitorering av vikt och blodtryck samt minska 

riskfaktorer som inaktivitet, högt saltintag och för mycket vätska som kan bidra till ökad 

sjuklighet. Andra riskfaktorer som kan öka sjukligheten är till exempel icke följsamhet 

till den farmakologiska behandlingen, fortsatt rökning eller fortsatt alkoholmissbruk. 

Tidigare forskning 

Patienters uppfattningar om livet med hjärtsvikt 

Antonovsky (1991) utarbetade en modell av hur personer uppfattar och använder sina 

resurser som har skapats under livet för att bemästra situationer i samband med hälsa 

och problemhantering. Modellen benämner han ”känsla av sammanhang” eller kort 

KASAM. KASAM innefattar tre komponenter vilka är: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky konstruerade en uppskattningsskala av KASAM vilket 

användes i en studie av Falk, Swedberg, Gaston-Johansson och Ekman (2007). De fann 

att äldre patienter (>80 år) med hjärtsvikt som hade nedsatt motivation och nedsatt 

förmåga att koncentrera sig också hade ett lågt KASAM-värde. I en annan studie av 

Ekman, Fagerberg och Lundman (2002) sågs ett samband mellan patientens livskvalitet 

och KASAM. Ju högre KASAM-värde patienten hade desto högre skattades den 

hälsorelaterade livskvaliteten. Riegel och Vaughan Dickson (2008) skriver att personer 

med hjärtsvikt bedriver i högre grad egenvård om de besitter en positiv livssyn, har 

egenvårdsfärdigheter och får socialt stöd från familj och vänner.  

 

Livskvaliteten hos patienter med kronisk hjärtsvikt som är 65 år eller äldre har mätts i 

en studie av Franzén, Saveman och Blomqvist (2007). De fann att livskvaliteten 

påverkades av hur patienterna själva uppskattade hur allvarligt deras tillstånd var. Andra 

faktorer som påverkade livskvaliteten negativt eller positivt var ålder, kön, boende, 

diabetes och sjukdomar i andningsvägarna. I Åstedt-Kurki, Lehti, Tarkka och 

Paavilainen (2004) studie visade det sig att familjens välmående påverkade 

uppfattningen av att ha en hjärtsjukdom. Om familjen som helhet ansåg sig må bra 

upplevde patienten med hjärtsjukdom att de mådde bättre jämfört med dem som hade en 

ansträngd familjesituation. Strömberg och Jaarsma (2008) undersökte hur patienter med 

hjärtsvikt upplevde sina liv och vilka tankar de hade om döden. De fann att patienter 

med ångest och depression oftare tänkte på döden och var rädd för döden. Andra 

patienter upplevde att döden var en naturlig del av livet och några uppgav att döden 

skulle befria dem från symtomen av hjärtsvikt. De patienter som ansåg att deras liv var 

meningsfullt önskade leva länge.  

 

Patienters kunskapsnivå om hjärtsvikt och hjärtsviktsbehandling.  

Halling och Berglund (2006) undersökte hur väl patienter i primärvården förstod sin 

hjärtsviktsdiagnos samt hur väl de förstod behandlingen som de var ordinerade och 

instruerade att utföra. Detta jämfördes hos patienter med diabetes mellitus som var 

diagnostiserade i primärvården. Patienterna var indelade i åldersgrupper och det visade 
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sig att endast 39,8 procent av patienterna med hjärtsvikt visste att de hade den 

diagnosen jämfört med 97,1 procent av diabetikerna. Förståelsen av behandlingen var 

mellan 25-50 procent i de åldersgrupperna med diagnosen hjärtsvikt jämfört med 96,7-

100 procent i samma åldersgrupper med diagnosen diabetes mellitus.  

 

Heo, Moser, Lennie, Riegel och Chung (in press 2008) har i en studie visat att 

egenvårdsförmågan hos patienter med hjärtsvikt var beroende av hur högt deras 

självförtroende var angående egenvård, upplevd kontroll av effekten av egenvård samt 

vilken kunskap de besatt om kronisk hjärtsvikt. Det visade sig att män med en hög 

känsla av kontroll och hög kunskapsnivå om hjärtsvikt i högre grad bedrev egenvård. 

Kvinnor bedrev egenvård i högre grad när deras fysiska förmåga var nedsatt och om de 

själva trodde att de kunde genomföra egenvården. Faktorer som påverkar egenvården 

hos patienter med hjärtsvikt har studerats av Vaughan Dickson, Deatrick och Riegel 

(2008). De fann att personliga egenskaper påverkade förmågan till egenvård. 

Egenskaperna bestod av förhållningssätt, kognitiv förmåga och självbevarelsedrift. En 

studie som beskriver kunskapsnivån om hjärtsvikt och följsamheten till den ordinerade 

behandlingen hos patienter med hjärtsvikt utförd av van der Wal, Jaarsma, Moser, 

Veeger, van Gilst och van Veldhuisen (2006). De fann att 72 procent av de 501 

deltagarna i deras studie hade en allmän följsamhet; allmän följsamhet innebar att fyra 

av sex behandlingsråd följdes: medicinering, kost, vätskerestriktion, träning, daglig 

vägning den senaste månaden och att ha träffat sin hjärtsviktsläkare enligt vårdplan. 

98,6 procent av deltagarna angav att de alltid eller som oftast tog de mediciner som 

ordinerats. Angående träning uppgav 80 procent att det var viktigt att utföra någon slags 

träning men endast 39 procent utförde någon träning. De undersökte även patienters 

kunskapsnivå om hjärtsviktsymtoms monitorering. Det framkom att den var låg framför 

allt vad gäller den dagliga vägningen (52 procent). Tjugo procent av patienterna trodde 

att vägning skulle ske någon gång ibland. Det framkom även att det fanns en låg 

kunskapsnivå om vad som kan försämra hjärtsvikten som till exempel influensa och att 

dricka för mycket. 

Forskning om hjärtsviktsmottagningar i öppenvården  

Effekten av uppföljning för patienter med kronisk hjärtsvikt på en 

specialistsjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning i primärvården mättes i en studie av 

Mårtensson, Strömberg, Dahlström, Karlsson och Fridlund (2005). Både 

distriktssköterskor och distriktsläkare fick utbildning av en kardiolog angående 

hjärtsvikt inför studien (interventionsgrupp) jämfört med vanliga primärvårdsbesök 

(kontrollgrupp). Studien visade att interventionsgruppen skattade sin fysiska och 

mentala status högre än kontrollgruppen. Däremot fanns ingen större skillnad i 

egenvårdsförmågan och i följsamheten till den ordinerade medicinen. Studiens resultat 

påvisar att fortsatt forskning behövs för att hitta bättre sätt att vårda patienter med 

kronisk hjärtsvikt (a a). Kutzleb och Reiner (2006) gjorde en studie med patienter med 

hjärtsvikt som gick på den vanliga uppföljningen hos sin kardiolog på sjukhuset var 

tredje månad och jämförde dem med de patienter med hjärtsvikt som fick vård på en 

sjuksköterskeledd mottagning i öppenvården. Sjuksköterskorna i öppenvården träffade 

patienterna en gång i månaden och hade telefonkontakt varje vecka där emellan. Studien 

jämförde patientgruppernas livsstilsförändring, läkemedels följsamhet, kostförändringar 

och förmåga att utföra egenvård och hur det påverkar patientens livskvalitet. 
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Livskvalitet definieras i studien med ”att vara tillfreds med livet”, det vill säga en 

upplevelse av att må bra genom att känna sig nöjd med det som är individuellt viktigt 

för patienten. De patienter som fick vård på den sjuksköterskebaserade 

öppenvårdsmottagningen förbättrade sin egenvårdsförmåga. De hade högre följsamhet 

till kostråden och till den ordinerade medicinen. De kunde själva reglera symtomen från 

hjärtsvikten med läkemedel eller genom ickefarmakologisk egenvård vilket ökade 

livskvaliteten. González et al. (2005) har påvisat att sjuksköterskeledd 

hjärtsviktsundervisning har lett till att patienterna har fått ökad kunskap om sjukdomen 

och om de symtom som kräver vård och/eller egenvård, till exempel ökad trötthet, 

andfåddhet och ödem. Undervisningen höjde följsamheten till egenvårdsråden att väga 

sig och ta sitt blodtryck men däremot inte till att följa läkemedelsordinationer eller dra 

ner på salthaltig kost.  



 8 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som lever med kronisk hjärtsvikt har symtom på bakomliggande hjärtsjukdom 

som visar sig bland annat genom andnöd, trötthet och ödem. Detta är ett komplext 

medicinskt tillstånd som ofta innebär en radikal förändring av patientens livssituation 

och medför ett lidande för både patient och närstående. Därför är det ett problem då 

patienter och närstående inte har kunskap om hur hjärtsvikten påverkar kroppen, eller 

med andra ord saknar förståelse för sambandet mellan symtom och livsstil. Patienternas 

motivation till att följa vård och behandling är även påverkad av närståendes kunskap 

och förståelse för patientens symtom. Kronisk hjärtsvikt är ett tillstånd som medför en 

problematisk utgångspunkt för distriktssköterskan i mötet med de patienter som är 

omotiverade att följa medicinsk behandling och egenvårdsråd vilket innefattar 

livsstilsförändringar. Riktade insatser finns för att öka kunskap om de symtom som kan 

vara orsakade av kronisk hjärtsvikt och för att öka följsamheten till behandlingen som 

bland annat omfattar undervisning om hjärtsvikt både för patienter och närstående, 

sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar och täta telefonuppföljningar mellan patient 

och sjuksköterska. Trots dessa riktade insatser finns det fortfarande ett stort antal 

patienter med kronisk hjärtsvikt som har ett nedsatt välbefinnande och ett ökat lidande. 

För att öka välbefinnandet och minska lidandet hos patienter med kronisk hjärtsvikt kan 

det innebära att distriktssköterskan behöver bli följsam till patientens upplevelser och 

förutsättningar för att öka kunskapen om sjukdomen och öka följsamheten till den 

medicinska behandlingen och egenvårdsråden. Därför är jag intresserad av hur patienter 

med kronisk hjärtsvikt upplever att leva med kronisk hjärtsvikt.  

 

Forskningsfrågor 

Hur kan distriktssköterskan ur ett livsvärldsteoretiskt patientperspektiv vårda patienter 

med kronisk hjärtsvikt för att individuellt anpassa behandlingsinformation och 

egenvårdsråd. 

Hur kan distriktssköterskan forma vården och vårdandet för patienter med kronisk 

hjärtsvikt för att öka patienternas välbefinnande. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva vuxna patienters upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt  

 

METOD 

Kvalitativ metod 

Studien är en kvalitativ litteraturstudie som utgår från ett patientperspektiv. Enligt 

Friberg (2006) är syftet med en kvalitativ bearbetning att ge en fördjupad förståelse av 
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det som undersöks och en litteraturstudie kan också ligga till grund för kommande 

empirisk forskning. 

Innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) har använts som metod 

och lämpar sig i kvalitativ forskningen där texter skall granskas och tolkas. Genom 

induktiv ansats växlar forskaren mellan närhet och distans till det som studeras, det vill 

säga att forskaren inte står utanför och observerar utan till en viss del deltar i 

forskningsprocessen. Världen ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och 

subjektiv. ”Sanningen” ligger i betraktarens ögon. När materialet tolkas bör det ses i sitt 

sammanhang; forskaren skall vara medveten om individernas livsvillkor, personliga 

historia och kulturella tillhörighet.    

Datainsamling 

I början av projektet söktes information osystematiskt om hur det är att leva med 

hjärtsvikt. En överblick om forskningsläget av patienter med kronisk hjärtsvikt byggdes 

upp. Många artiklar var kvantitativa studier och handlade bland annat om livskvalitet 

hos patienter med hjärtsvikt, förmåga eller bristande förmåga till egenvård. I dessa 

studier användes olika mätinstrument för att bland annat påvisa god eller bristande 

livskvalitet, depression, trötthet och bristande egenvårdsförmåga. En del andra artiklar 

handlade om kroniska sjukdomar i allmänhet och ytterligare några andra var 

litteraturstudier. 

Den osystematiska sökningen gjordes i Samsök med sökorden Heart failure, quality of 

life, nurs*, care, primary health care, empowerment, self-care, chronic illness, och 

quality? i olika kombinationer. Sökningar i Samsök gav från noll till 11389 stycken 

träffar. I de sökningar med hundra eller mindre träffar lästes abstraktet men inga artiklar 

som svarade an på syftet hittades och var därför inte av intresse. Några av artiklarna 

beskrev hur patienter med hjärtsvikt uppfattade sin diagnos, kunskap om sjukdomen och 

kunskap/förmåga att bedriva egenvård. Vissa av dessa artiklar har använts i bakgrunden. 

I den systematiska sökningen söktes PubMed med sökorden Qualitative study AND 

quality of life AND heart failure som gav 39 träffar varav sex artiklar var av intresse. En 

sökning till gjordes i PubMed med orden care AND primary health care AND heart 

failure and quality? AND qualitative study vilket gav 13 stycken träffar varav en var av 

intresse för detta arbete. Ytterligare två sökningar i PubMed gjordes med sökorden 

patient perspective AND heart failure AND qualitative study vilket gav 14 träffar var en 

studie intressant för arbetet och den andra sökningen med orden patient AND heart 

failure lived experience gav 14 träffar och ytterligare en studie av intresse hittades. 

Sökningarna i PubMed upprepades i Cinahl men inga ytterligare artiklar hittades. De 

fyra artiklar som hittades manuellt ingår i en avhandling
1
 som hittades via 

www.google.se med sökorden hjärtsvik+avhandling. Sökandet avslutades då redan 

hittade artiklar återkom och inga ytterligare artiklar som kunde besvara det tänkta syftet 

hittades. Sökhistorik presenteras i bilaga 1. 

                                                 
1
 ” När kroppen sätter gränser. En studie om att leva med hjärtsvikt i medelåldern” av Lena Nordgren., 

Växjö Universitet. 

http://www.google.se/
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Urval 

Urvalet av artiklar bestämdes enligt inklusionskriterierna: studier på patienter med 

kronisk hjärtsvikt där patienters och anhörigas upplevelser av hjärtsvikt uttrycktes, 

artiklar som var peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan 2004 

och fram till oktober 2008. Artiklarna skulle ha kvalitativ ansats och vara skrivna på 

engelska eller svenska då det är de språk författaren behärskar läsa och förstå. 

Datamaterial 

Datamaterialet i detta arbete består av tretton artiklar (se bilaga 3). Antalet informanter i 

studierna som artiklarna presenterar är 203 och antalet intervjuer är 268. Två studier har 

samma informanter
2
. Studierna i artiklarna är gjorda i Sverige, Holland, Storbritannien 

och USA. Informanterna är kvinnor och män i åldrarna 33 till 89, de har en 

diagnostiserad hjärtsvikt i NYHA klass II-IV, bor i egna hem och representerar olika 

socioekonomiska grupper. De har varierande civiltillstånd och behandlas via en 

öppenvårdshjärtmottagning alternativt i primärvården. 

Etiskt ställningstagande  

Artiklarna som ingår i analysen motsvarar tretton studier som har blivit godkända av 

etiska komitteér. I tolv av de ingående studierna uppges det att alla intervjuer har blivit 

transkriberade ordagrant och alla deltagare har blivit informerade att deltagandet i 

studien är frivillig, att deltagarna förblir anonyma och att deltagandet kan avslutas när så 

önskas utan att uppge anledning. Den trettonde studien, artikeln av Lloyd-Williams, 

Beaton Goldstein, Mair, May och Capewell (2005) skriver författarna att intervjuerna 

har skett frivilligt och att de transkriberades ordagrant. Författaren till föreliggande 

studie har inte kunnat påverka patienternas utsagor som författarna i analysens artiklar 

skriver om. 

Analysprocess 

Analysen genomfördes först som en manifest analys. Artiklarna lästes då upprepade 

gånger för att få en helhet. Därefter lästes de igen, samtidigt som intressant innehåll 

markerades med notering i marginalen en så kallad öppen kodning. Därefter 

konstruerades två domäner. I dessa domäner har meningsenheter kondenserats och 

abstraherats och blivit kodade. Meningsenheterna har färgmarkerats med specifika 

färger och koder har skrivits i marginalen i artiklarna samt på ett separat papper. 

Koderna har sedan grupperats och bildat kategorier och underkategorier beroende på 

likheter och skillnader mellan de olika koderna. Inga data passar in i två kategorier. I 

resultatet redovisas citat från patienter och anhöriga för att tydliggöra innehållet i 

respektive kategori eller underkategori. Därefter genomfördes en latent analys som 

innebär en tolkning av innehållet i kategorierna. Två teman formulerades..  

 

 

                                                 
2
 Willems, Hak, Visser och Van der Wal (2004) och Willems, Hak, Visser, Cornel och van der Wal 

(2006). Informanterna har bara räknats en gång.  
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I figur 1 nedan ges exempel på tillvägagångssätt i den manifesta analysen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Kod Under 

kategori 

Kategori 

”…experience that formal 

carers consider the 

patient’s body as a 

machine to be 

programmed…” 

(Nordgren, Asp & 

Fagerberg, 2008a. s. 46)  

Kroppen ses 

som en maskin 

Objekt objektifiering Utanförskap 

”… expressed feelings of 

guilt at being unable to 

help with household 

chores ...” (Pattenden, 

Roberts & Lewin, 2007. s. 

276.) 

Skuldkänsla för 

att inte kunna 

Beroende Bristande 

förmåga 

Otillräcklighet  

 

Patients described how 

demanding preparations 

could be to be able to go 

out. To get dressed and 

put shoes on and at the 

same time be able to keep 

the balance is a 

challenging task. To put 

the foot on a stool in order 

to put the shoe on was one 

method expressed to 

reduce the effort required 

(Falk, Wahn & Lidell, 

2007, s. 194.) 

Minska 

ansträngningen 

av vardagliga 

göromål genom 

att hitta 

lösningar som 

underlättar. 

Kreativitet  Styrka 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i två teman Att leva i en främmande och oförståelig värld och Att 

leva i den rådande situationen. Det första temat Att leva i en främmande och oförståelig 

värld beskrivs med kategorierna Utanförskap, Tvetydighet, Otillräcklighet och Ovisshet. 

Ovanstående kategorier förutom Ovisshet har även delats in i underkategorier. Det 

andra temat Att leva i den rådande livssituationen beskrivs med kategorierna Trygghet 

och Styrka. Kategorin Trygghet har två underkategorier (se bilaga 2).  

Att leva i en främmande och oförståelig värld 

Utanförskap 

Upplevelse av utanförskap framkommer i patienters och närståendes upplevelser av att 

inte känna sig delaktiga och sedda som den person de är eller har blivit. Hjärtsvikten har 

förändrat patientens och närståendes sätt att leva och förändringen har medfört att de 

upplever sig själva annorlunda och att relationen till vården och sociala omgivning 

upplevs annorlunda. Utanförskap tydliggörs av underkategorierna En känsla av att 

förlora sig själv, En förändring av roller, En känsla av objektifiering och En upplevelse 

av isolering.  

Att inte bli tagen på allvar 

Känslan av att förlora sig själv beskrivs i studierna av Nordgren, Asp och Fagerberg 

(2008a) och Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel och Arnold (2008). Patienterna uppger 

att de har haft symtom från hjärtsvikten länge. Trots att de har sökt vård upprepade 

gånger har läkaren tillskrivit symtomen till andra allvarliga och mindre allvarliga 

sjukdomar. Patienterna upplevde sig inte sedda eller tagna på allvar. En patient uttrycker 

sig följande sätt: 

Oh, I´ve been having breathing problems for about 8 to 10 years, [but my 

physicians] were always blaming it on my other health problems[…] the 

soreness and fatigue they were contributing it to the hepatitis C … (Rodriguez et 

al., 2008, s. 261).    

 

En förändring av roller 

En förändring av roller innebär att patienter upplever att de inte känner igen sig 

själva. Identiteten förändras i takt med hur kroppen påverkas av sjukdomen. Det 

som brukas klaras av görs inte längre, både arbete och umgänge med vänner och 

bekanta försvåras eller upphör på grund av begränsningar (Bentley, De Jong, 

Moser & Peden, 2005; Europé & Tyni-Lenné, 2004; Hägglund, Boman & 

Lundman, 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a; 2007b; 2008a; Willems, 

Hak, Visser, Cornel & van der Wal, 2006). En patient berättar på följande sätt:  

“You get kicked out of the job market immediately.” (Europe & Tyni-

Lenné, 2004, s. 231). 
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en annan:  

”We had friends who used to come and eat with me all the time, but 

they don‟t anymore. In their opinion, I‟m not as good of a cook as I 

used to be.” (Bentley, De Jong, Moser & Peden, 2005, s. 333). 

 

En känsla av objektifiering 

En känsla av objektifiering var att inte bli sedd av hälso- och sjukvårdspersonal som en 

hel person/individ utan de kliniska symtomen och mätvärden var i fokus. Att inte få ta 

del av svaren av redan gjorda undersökningar, att inte få vara delaktig i vård och 

behandling, att det tog lång tid mellan besök och att träffa olika vårdgivare vid varje 

vårdtillfälle beskriver Nordgren, Asp och Fagerberg (2007b; 2008a; 2008b). En patient 

uttrycke på följande sätt:  

”And I‟m just lying there, feeling as a robot (laughing)…lying there, 

and they are programming me…she‟s an expert on the device, but 

she‟s not an expert on me.” (Norberg, Asp & Fagerberg, 2008a, s. 47). 

En annan patient bekriver sin upplevelse så här:  

… which made feel … as if I wasn‟t really there… it was just… an 

organ, here, inside of me which was present. (Norberg, Asp & 

Fagerberg, 2007b, s. 125).  

 

Upplevelse av isolering 

Upplevelse av isolering beskrivs i Pattenden, Roberts och Lewin (2007) studie. De 

beskriver att närstående upplevde att de inte var tagna på allvar och att de inte var 

delaktiga. De kände sig isolerade. De fick sluta med olika aktiviteter för att vårda. De 

närstående som var i kontakt med vården angående patienten med hjärtsvikt upplevde 

att de ignorerades av vårdpersonalen. En fru till en patient med hjärtsvikt berättar: 

”I rung him the [doktor] again. I said `his condition is worsening, he‟s 

really poor‟. I can‟t remember what he told me,…yes he told me give 

him the heart spray, which I did, and then he start getting sick”…….”I 

rung the doctor again and said „listen I don‟t want this responsibility, I 

just can‟t take it, cos the man is blue‟.” (Pattenden, Roberts & Lewin, 

2007, s. 277). 

 

En annan upplevelse av isolering var att inte förstå språket; patienten hade ett annat 

modersmål (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007) så väl som att inte förstå det 

medicinska språket (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008b). 

 

Tvetydighet 

Tvetydighet framkommer i patienters berättelse om upplevelser av dubbelheten i sin 

livssituation; ena dagen bra nästa dag är dålig. Upplevelserna av dubbelhet uppstår även 
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i relationen till vården, vårdandet och behandlingen av hjärtsvikt samt vad stödet från 

omgivningen innebär för patienten. Tvetydighet tydliggörs av underkategorierna Vården 

vårdandet och behandlingens dubbelhet, Kroppens dubbelhet och Stödets dubbla sidor.  

Vården vårdandet och behandlingens dubbelhet 

Behandlingens dubbelhet innebär att symtom från hjärtsvikten minskade med mediciner 

men samtidigt gav andra biverkningar som påverkade patienten negativt (Europe & 

Tyni-Lenné, 2004; Lloyd-Williams, Beaton, Goldstein, Mair, May & Capewell, 2005; 

Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a; 2008b; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; 

Rodriguez et al., 2008). En patient beskriver följande om medicineringen: 

” Some days it works out well, some days… when it comes to lunchtime 

and… or about 11 o‟clock is as far as it goes, right, then I will throw up.” 

(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008b s. 1348).  

 

Egenvård behandlingens dubbelhet uttrycktes med att till exempel att kostråden inte 

stämde överens med vad patienten brukar äta. En patient uttrycker: 

I‟m somewhat overweight and so___ (the nurse) was very good in 

prescribing a sort of dietary regime, which I‟ve ignored completely! All the 

things I enjoy are on the no go list. (Lloyd-Williams et al., 2005, s. 43).  

 

Upplevelsen av dubbelhet inom vårdandet beskrivs av Falk, Wahn och Lidell (2007). 

Patienterna blev ombedda att utföra egenvårdshandlingar som sedan skulle diskuteras 

vid nästa besök men som då ignorerades eller glömdes av sjuksköterskorna eller när 

sjuksköterskorna inte är konsekventa med hur de utför mätningar vilket en patient 

uttycker: 

´But here they weigh me with the clothes on. And count it. But I just weigh 

myself with a thin nightgown on. // Down at (the reception) where they weigh 

you, they take a kilo off for the clothes, but they don‟t do that here. They add 

the clothes to your weight. I think that‟s wrong‟ (Falk, Wahn & Lidell, 2007, 

s. 195).   

 

Ytterligare upplevelse av vårdandets dubbelhet framkom då patienterna hade förstått att 

de skulle vara delaktiga i sin hälsoprocess samtidigt som de inte fick den information 

som krävdes för att delaktigheten skulle bli verklig (Bentley et al., 2005; Nordgren, Asp 

& Fagerberg, 2007b; 2008a; 2008b). I Bentley et al. (2005) studie beskriver en patient 

följande: 

”Well, the dietician gave me some points to follow, but I didn‟t understand 

them so well because I don‟t think she was thorough with me, so I just went 

with what I understood..” (s. 333). 

 

Vård, vårdande och behandling ingav både hopp och förtvivlan (Nordgren, Asp & 

Fagerberg, 2007b; 2008a). Relationen med vården gav trygghet i diagnosställandet, de 
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visste vad som var fel samtidigt som det innebar begränsningar och förändringar i 

patientens liv (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007b). 

 

Kroppens dubbelhet 

Kroppens dubbelhet kännetecknas av patientens dubbla upplevelse av sin kropp. Det 

innebar att svaren på de kliniska undersökningar patienten hade gjort inte stämde 

överens med hur de upplevde sin kropp (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a; 2007b) 

samt att ena stunden upplevdes kroppen som normal och i nästa stund hade kroppen 

förändrats och kändes inte längre igen (Europé & Tyni-Lenné, 2004; Hägglund, Boman 

& Lundman, 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a). I Häggman, Boman och 

Lundman (2007) studie beskriver en patient  

”Then I can suddenly have made lunch and everything one day, and I sit 

down and then I get so tired, so uuuuuhhhh.” (s. 3 i artikeln). 

 

Stödets dubbla sidor 

Stödets dubbla sidor kännetecknas av att stöd både från vården och närstående upplevs 

tryggt samtidigt som det ger en upplevelse av skörhet. (Nordgren, Asp & Fagerberg, 

2008a; 2008b). En patient beskriver stödet från sin familj: 

Initially one was, maybe one was like sitting in a bell jar…sitting inside it, I 

was sitting in this little…bell jar and my husband, he. …Well, I was just to sit 

there and I wasn‟t to move and I was to stay in there…. It was so fragile, so 

fragile. …[…] Because, they were worried, this was not supposed to 

happen…. (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a, s. 44). ”  

 

Otillräcklighet 

Upplevelsen av att inte räcka till framkommer då patienter berättar om vad de upplever 

när det gäller kunskaper om hjärtsvikt och dess behandling. Förändringen i livet som 

hjärtsvikten orsakar och som påverkar förmågan att vara oberoende upplevs som att inte 

räcka till. Otillräcklighet tydliggörs med underkategorierna Frånvaro av kunskaper, 

Bristande förmåga och Upplevt beroende. 

Frånvaro av kunskaper 

Frånvaro av kunskaper kännetecknas av att många patienter inte visste att de hade 

hjärtsvikt eller vad diagnosen hjärtsvikt innebar (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; 

Willems et al., 2006). När patienterna inte förstod vårdapparaten, dess rutiner och 

innebörden av behandlingarna upplevdes förhållandet mellan patient och 

vårdorganisationen ansträngt (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007b; 2008b). En patient 

uttrycker: 

obviously…one become hesitant against the…health-care organization (…) 

really (…) I think…it‟s… strange”……”Yes, but it, it is, one‟s the same 
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person…and one wants of course… the… the organization to take care 

of…all of one‟s complaints but… it is separated, do to speak. (Nordgren, Asp 

& Fagerberg, 2008b, s. 1350). 

 

Willems et al. (2006) skriver att patienter med samsjuklighet inte visste vilka symtom 

som tillhörde vilken sjukdom och en del patienter upplevde att de olika behandlingarna 

av sjukdomarna var kontraindicerande. En patient berättar följande: 

For my heart, I need to drink little, while for my stoma, I have to drink a lot. 

If I drink to little my stools become too hard and don‟t go into the pouch 

easily. It could get blocked, and that means that I have to go to the hospital 

urgently, that is very unpleasant. (Willems et al., 2006, s. 27). 

 

Bristande insikt 

Bristande förmåga kännetecknas av att patienterna hade fått råd om hur de skall bedriva 

egenvård men informationen om varför de skall bedriva egenvård och hur egenvården 

påverkar sjukdomstillståndet och dess symtom var inte klargjord (Bentley, De Jong, 

Moser & Peden, 2005; Lloyd-Williams et al., 2005). Patienterna förstod inte vinsten av 

egenvården och upplevde därför att den ansträngning egenvården innebar var för stor 

och valde därför att inte följa egenvårdsråden (Lloyd-Williams et al., 2005; Nordgren, 

Asp &, Fagerberg, 2007b; 2008b). I Lloyd-Williams et al. (2005) studie citeras 

följande:  

I‟m somewhat overweight and so___(the nurse) was very good in prescribing 

a sort of dietary regime, which I‟ve ignored completely! All the things I enjoy 

are on the no go list. (s. 43). 

 

Upplevt beroende 

Upplevt beroende innebär att inte kunna utföra vissa aktiviteter längre. De aktiviteter 

som var tvungna att utföras som t.ex. att handla mat eller klippa gräsmattan 

överlämnades till andra och skapade en känsla av skuld (Hägglund, Boman & 

Lundman, 2007; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Willems et al., 2006) och en 

beroende ställning för patienten (Falk, Wahn & Lidell, 2007; Nordgren, Asp & 

Fagerberg, 2008b; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). En patient uttrycker: 

”After all, you can‟t demand that the children come and help you”. 

(Hägglund, Boman & Lundman, 2007, s. 4). 

 

Ovisshet 

Ovissheten om hur livet skulle gestalta sig eller hur de skulle komma att dö skapade 

oro, rädsla och ångest. Att inte förstå sjukdomen eller behandlingen väckte tankar med 

existentiell karaktär och reducerade självförtroendet hos patienten (Nordgren, Asp & 
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Fagerberg, 2007b; 2008a; 2008b; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Rodriguez et al., 

2008). En patient uttrycker följande upplevelse:  

”I just feel, you know, next week I might not be here… that‟s my initial sort 

of fear, you know, oh my God how much longer have I got.” (Pattenden, 

Roberts & Lewin, 2007, s. 276). 

En annan patient uttrycker följande upplevelse: 

”When you have heart problems, you always worry [that] the next breath is 

your last one. That‟s something you never know.” (Rodriguez et al., 2008, s. 

262).  

 

När hjärtsvikten försämrades skapades ytterligare oro och ångest (Europe & Tyni-

Lenné, 2004; Falk, Wahn & Lidell, 2007; Willems, Hak, Visser & Van der Wal, 2004). 

För en del innebar tankar om döden oro och ångest (Nordgren, Asp & Fagerberg, 

2008b; Willems, Hak, Visser & Van der Wal, 2004). En annan anledning till oro och 

ångest var orsakad av ekonomin. Nedsatt arbetsförmåga, höga medicinska kostnader 

och kostnader för anpassning av närmiljön innebar en ekonomisk påfrestning 

(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Rodriguez et 

al., 2008). Detta tydliggörs i citat från en fru i Pattenden, Roberts och Lewin (2007) 

studie: 

”[…] Our bills can be three to four hundred pounds, gas, electricity, 

telephone. If only I could be helped a little. [Since the washing machine 

broke] I find it impossible to wash clothes.” (s. 277). 

Att leva i den rådande livssituationen 

Trygghet 

Upplevelse av trygghet uppstår då patienterna upplever att de hanterar och/eller 

upplever sig tillfreds i sin situation eller sitt liv och vet vart de skall vända sig när något 

behov de har behöver tillgodose. Trygghet kännetecknas av underkategorierna Förmåga 

att lita på andra och Förmåga att lita på sig själv.  

Förmåga att lita på andra 

Förmåga att lita på andra beskrivs av de patienter som upplevde att vården var 

kontinuerlig och att de var delaktiga i vården och vårdandet. Patienterna kunde vända 

sig till samma vårdgivare då de upplevde försämring eller när de undrade över något; de 

blev bekräftade och respekterade som person och för de behov de hade (Falk, Wahn & 

Lidell, 2007; Lloyd-Williams et al., 2005; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a; 2008b; 

Rodriguez et al., 2008). Detta uttrycks av en patient enligt följande: 

It was useful and nice, friendly and nice, and I always feel that it‟s available 

on request, conveniently and quickly. (Lloyd-Williams et al., 2005 s. 43).  

 

Ett annat kännetecken av förmågan att lita på andra var att ha nära och kära runt 

omkring sig som förstod vad hjärtsvikt innebar och som tog över vissa ansvarsområden 
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som de själva hade utfört innan men inte längre klarade av (Falk, Wahn & Lidell, 2007; 

Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a). Även samarbete kännetecknas en tillit till andra. 

Detta uttrycks av en patient i studien av Falk, Wahn och Lidell (2007) enligt följande: 

”My husband // has learnt how to manage the machines downstairs and he 

manages everything. // He does the washing and he hangs it up and he…yes, 

and then I do the ironing and folding when it comes upstairs” (s. 194). 

 

Förmågan att lita på sig själv 

Förmågan att lita på sig själv uttrycktes i planering av vad komma skall; de planerade 

för fortsatt trygghet för familjen vid deras frånfälle (Rodriguez et al., 2008). För en del 

patienter upplevdes inte döden som främmande utan var en naturlig del av livet (Falk, 

Wahn & Lidell, 2007; Norgren, Asp & Fagerberg, 2008b; Willems, Hak, Visser & Van 

der Wal, 2004). En patient uttrycker det: 

No, I do not worry about that. I mean, if I die then it‟s all over for me. That is 

the way it is, that is a part of life. […] But if I would not be there any more 

tomorrow…well, I think my children have a good life, my grandchildren go 

to school. I do not really worry about it, about dying. (Willems et al., 2004, 

s. 567). 

 

Ett ytterligare kännetecken av förmåga att lita på sig själv beskrivs av en del av 

patienterna då de kände tillit till förändringen i livet och uppgav att de hade omvärderat 

livet och vad som är viktigt i livet (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Pattenden, Roberts & 

Lewin, 2007). 

Styrka  

Styrka kännetecknas av att hitta en inre styrka att anpassa situationen efter det rådande 

förhållandet (Falk, Wahn & Lidell, 2007; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a). Enligt 

Europe och Tyni-Lenné (2004), Falk, Wahn och Lidell (2007) och Nordgren, Asp och 

Fagerberg (2007b; 2008b) lyckades de patienter som förstod sjukdomens innebörd och 

hade förmåga att hitta sätt att förhålla sig till sjukdomen och dess symtom en stärkt 

känsla av att hantera sin livssituation. En patient uttrycker:  

”I mean, one…one can learn to live a good life even though one has a 

chronic illness...(I: yes…) …as long as you believe it yourself.” (Nordgren, 

Asp & Fagerberg, 2007a, s. 9).   

 

Vidare skriver Falk, Wahn och Lidell, (2007) och Nordgren, Asp och Fagerberg 

(2008b) att patienter med inre styrka försökte och hittade egna lösningar till olika 

problem baserat på tidigare erfarenheter och kunskaper. Detta tydliggörs från en patients 

uttalande angående det begränsade vätskeintaget:  

`It‟s like to take a glass. I‟ve now taken out small glasses.// because I‟d like 

to empty everything‟ (Falk, Wahn & Lidell, 2007, s. 195).  
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Enligt Europé och Tyni-Lenné (2004), Falk, Wahn och Lidell (2007) och Nordgren, 

Asp och Fagerberg (2007a; 2008a; 2008b) användes kreativa lösningar för att fortsätta 

med de aktiviteter som ansågs vara viktiga och meningsfulla i livet En man uttryckte 

följande: 

”Strategy number 2 means that I sell the house, buy an apartment, and 

switch to a smaller boat.…” (Europe & Tyni-Lenné, 2004, s. 231).  

En annan: 
 

”I‟ve been working part-time for two months and I feel better.” (Europé & 

Tyni-Lenné, 2004, s. 231). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är gjord ur ett patientperspektiv där patienternas upplevelser av att 

leva med kronisk hjärtsvikt står i fokus. Författaren till detta arbete har valt att inte 

redovisa ålder och könsaspekter som faktorer som påverkar patienter med hjärtsvikt 

upplevelser då de är individuella. Däremot anser författaren att språket är av vikt. Att få 

information på ett främmande eller ett tekniskt språk hindrar möjligheten att ta del av 

kunskaper, bli delaktig och öka patientens förståelse för sin livssituation. Det tänkta 

syftet kunde inte besvaras genom att använda kvantitativa studier då de inte beskriver 

patienternas upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt eller som exempel varför de 

har nedsatt livskvalitet eller bristande egenvårdsförmågan.  

En styrka i detta arbete är att studier med få antal informanter har förts samman och 

tolkats vilket ger en större trovärdighet. Ytterligare trovärdighet och styrka i arbetet är 

att informanterna kommer från olika länder, är i olika åldrar och kommer från olika 

socioekonomiska grupper. En del av nyckelorden i resultatets kategorier kan finnas i 

någon av artiklarna. Nyckelorden är inte plagierade då tolkningarna av de övriga 

artiklarna kan tillskrivas med samma nyckelord vilket medför en överförbarhet (Hsieh 

& Shannon, 2005).  

Denna litteraturstudie har en ensam författare och för att uppnå trovärdighet har 

tolkningarna av texterna vägts fram och tillbaka med flera uppehåll för att möjliggöra en 

distans till tidigare utförda tolkningar. Författaren hävdar dock att det inte finns en 

sanning i tolkningen. Om denna litteraturstudie upprepas kan andra tolkningar visa sig 

vilket är förenligt med en kvalitativ studie som beskriver subjektiva upplevelser 

(Friberg, 2006)  

En svaghet i detta arbete är att det är utfört av en enda författare. Författaren har försökt 

att tygla sin förförståelse om hur det är att leva med hjärtsvikt. Författarens förförståelse 

har varit att patienter med kronisk hjärtsvikt är en patientgrupp som återkommande 

söker vård för olika symtom och att vid varje vårdtillfälle symtomlindras patienten för 

att sedan skickas hem. En annan förförståelse har varit att de patienter som har 

hjärtsvikt inte har haft insikt i hur symtomen från hjärtsvikt yttrar sig. Ytterligare 

förförståelse har varit att patienter med hjärtsvikt inte vet om att de har hjärtsvikt. Det 

kan dock finnas en möjlighet i att författaren inte är fullt medveten om alla de skepnader 

förförståelse kan utgöras av. Vilket en ytterligare författare kanske hade kunnat 

upptäckta under arbetets gång.  

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis framkommer det i resultat att patienternas upplevelser är relaterade 

till vilken insikt patienten har av att ha hjärtsvikt, vilka kunskaper de har om sin 

hjärtsvikt, vilka kunskaper de besitter om egenvård samt vilken anpassningsförmåga de 

har. Patienter med en inre förmåga att anpassa sig, hitta lösningar och känner tillit till 

sig själv och omgivningen upplever sitt liv positivt och har ett ökat välbefinnande. De 

patienter som har bristande insikt och kunskaper om hjärtsvikt, dess behandling och har 
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en mindre förmåga till att anpassa sig känner sig otrygga och upplever en ovisshet och 

osäkerhet inför sin egna kropp, omgivning och i relationer till andra. 

Resultat i denna litteraturstudie visar att många av patienterna med kronisk hjärtsvikt 

har dåliga kunskaper om hjärtsvikt. Det visar sig att de oftast vet att de har problem med 

hjärtat dock inte specifikt hjärtsvikt. De kallar oftast sin sjukdom för ”hjärtproblem” och 

de har en generell kunskap om att ”hjärtproblem” kan innebära ett allvarligt tillstånd 

som till och med kan leda till en förtidig död. Strömberg och Jaarsma (2008) uppger en 

möjlig förklaring till varför inte fler patienter med kronisk hjärtsvikt upplever en rädsla 

för att dö. Den förklaringen är att hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och deras 

närstående har bristande kunskaper om sjukdomen och dess dåliga prognos. Detta 

bekräftas av Socialstyrelsen (2009) som skriver att det är vanligt att patienter med 

kronisk hjärtsvikt som har fått sjukhusvård avlider kort efter utskrivning från sjukhuset 

eller återinläggs på sjukhuset på grund av en försämring av hjärtsvikten. Försämringen 

beror bland annat på bristande läkemedelsbehandling, för tidig utskrivning från 

sjukhuset eller att patienten har fått för dålig information om hjärtsvikt och dess 

innebörd. Vidare hävdar de att välbehandlade patienter med hjärtsvikt kan förväntas 

minska antalet återinläggningar. Resultatet av Socialstyrelsens granskning av kvaliteten 

av vården till patienter med hjärtsvikt bekräftar uttrycket ”svängdörrspatienter” som 

Hunskår (2007) skriver om. Att benämna patienter med kronisk hjärtsvikt som 

”svängdörrspatienter” är nedlåtande. Uttrycket påvisar det tillkortakommande som 

vården och vårdarna har i att ge patienter med kronisk hjärtsvikt en god vård. Det är 

vården och vårdarna som har brustit i sin profession, hävdar författaren till föreliggande 

arbete.  

Ytterligare resultat visar att patienterna upplever att kroppen har förändrats och 

möjligheter till att införliva nya erfarenheter var begränsad, på grund av att det saknades 

kunskap om hur de skulle gå till väga. Patienterna uppgav att de förlorade sin identitet 

och självförtroendet minskade då de inte kunde fortsätta att arbeta och utföra de 

aktiviteter som de gjorde innan. Dessa upplevelser är viktiga att veta för vårdarna som 

vårdar patienterna för att kunna möjliggöra ett lindrande av lidandet. Att förlora sin 

sociala och personliga identitet på grund av kronisk hjärtsvikt är ett sjukdomslidande. 

Wiklund (2003) skriver att det är möjligt att lindra lidandet genom att hjälpa och stödja 

patienten i att införliva en ny roll och identitet och integrera dem i den förändrade 

situationen vilket kan ske genom det vårdande samtalet. Det vårdande samtalet innebär 

att patienten får berätta om sitt lidande. En lidandeberättelse kan möjliggöra att 

patienten finner meningen i och med lidandet. När patienten finner mening i och med 

sitt lidande kan det i sin tur medföra att patienten kan se sitt liv som det är just nu. 

Därmed kan det skapas både mening och sammanhang i livet och i den värld de 

befinner sig i nu. Enligt Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) kan sjukvårdpersonalen 

genom sin personlighet och sina goda karaktärsegenskaper bidra till patientens 

empowerment. Empowerment är att frigöra resurser hos människan via samarbete och 

dialog. Vårdare som strävar efter en helhetssyn på patienten och där det finns en du - jag 

relation kan hjälpa patienten att ta ansvar för sin hälsosituation och patienten får därmed 

hjälp till självhjälp. Anderson (2007) skriver att om vårdaren lyssnar och är närvarande 

kan patienten själv uttrycka och formulera sina behov oavsett om de själsliga, andliga, 

andliga, emotionella och/eller fysiska.  
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En annan upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt som framkommer i resultatet är 

att flertalet av patienterna i denna studie upplevde att det inte fanns kontinuitet i 

kontakten med hälso- och sjukvården, det vill säga en kontinuitet till vården och till 

samma vårdare. Den bristande kunskapen om diagnos och behandling sjukdomen 

innebar gav existentiell oro. Vissa av patienterna upplevde att det var lika bra att dö 

istället för att lida över att inte veta när och hur man dör. Det var inte själva döden som 

oroade patienterna utan vägen dit. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 

skall hälso- och sjukvårdpersonal främja goda kontakter och kontinuitet i vården. 

Kontinuitet av patientundervisning ökade patienternas kunskap och höjde följsamheten 

till behandling visar Gonzáles et al (2005) och Kutzleb och Reiner (2006) i sina studier. 

Detta överensstämmer med resultatet i denna studie. De patienter som hade en 

kontinuerlig och förtroendeingivande relation till en vårdare upplevde att de kunde få ny 

information eller uppdatera något som de hade glömt. Kontinuitet upplevdes inte bara 

som en tillgång till att få information utan uttrycktes också som en känsla av trygghet att 

det fanns någon som hjälpte i en situation av kris. Detta styrker författarens åsikt om att 

en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning på vårdcentral skulle kunna förhindra 

existentiell oro. 

Upplevd otrygghet i vården är ett vårdlidande. I resultatet framkommer det att 

patienterna upplever sig otrygga då vården inte ter sig begriplig. Begriplighet är kopplad 

till upplevelsen av en förutsägbar framtid och en förståelse för vad som kommer att ske. 

Att inte förstå innebär en utsatthet som kränker självkänslan och som förnekar den 

lidande människan. De patienter som upplevde att vården inte var konsekvent eller i de 

fall kontinuitet inte upplevdes kändes vården fragmenterad och patienterna upplevde sig 

själva som oviktiga. De patienter som upplevde att de blev tillfrågade samma saker vid 

upprepade tillfällen kände att de inte var tagna på allvar. Det kan tolkas som att 

vårdpersonalen kränker patienten genom att inte följa de lagar och föreskrifter som 

säkerställer att patienten får en trygg och säker vård. Lagarna och föreskrifterna är 

grundläggande för att bedriva vård (HSL 1982:763; Patientdatalagen 2008: 355; SOFS 

2008:14). I Patientdatalagen (SFS 2008:355) skrivs det att informationshanteringen 

inom hälso- och sjukvården skall vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet 

och god kvalitet. Syftet är att först och främst ge en god och säker vård men också 

utgöra en informationskälla till patienten. Den skall innehålla väsentliga uppgifter om 

bakgrunden till vården, vidtagna och planerade åtgärder, uppgifter om den information 

som getts till patienten och de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av 

behandlingsalternativ. Enligt Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) har det 

framkommit att sjuksköterskor brister i journaldokumentationen angående den 

omvårdnad patienten faktiskt har fått. Journaldokumentationen skall enligt SOSFS 

2008:14 bland annat innehålla uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska 

bedömningar, ordinationer av till exempel läkemedel och behandlingar, uppgifter om 

lämnade samtycken, patientens egna önskemål vad avser vård och behandling och 

uppgifter om hur vården planeras (a a). Uppfattningen författaren till föreliggande 

litteraturstudie har är att det går slentrian i arbetet som i sin tur kan medföra att det mest 

grundläggande i vårdandet går förlorat.  

En annan upplevelse som framkommer i resultatet var att patienterna kände att de var ett 

verktyg eller objekt som användes till att fylla vårdens självändamål. Patienternas 

upplevelse av att vara ett verktyg eller ett objekt upplevdes som en tvetydighet till 

vården. Å ena sidan var de beroende av att få vård å andra sidan skapade vården ett 
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lidande. Dahlberg et al. (2003) skriver att bemötande av sjukvårdspersonal där patienten 

inte ses som en unik individ med en levd erfarenhet utan mer som ett objekt orsakar ett 

vårdlidande trots att vårdandets mål är att lindra och förhindra lidande samt skapa 

förutsättningar för välbefinnande. Författaren till det här arbetet anser att patienternas 

behov av trygghet och holistisk vård förringas av vården och vårdarna; det sociala, 

själsliga och andliga behovet åsidosätts för att lyfta fram det som är mätbart.  

I resultatet framkommer det att patienter som inte har fått information på ett sätt som de 

förstår när det gäller diagnos, behandling och egenvård skapas negativa känslor som 

okunnighet, otillräcklighet, ångest och oro. Ytterligare lidande patienterna upplevde var 

att medicinerna som skulle lindra hjärtsviktssymtomen gav biverkningar som minskade 

deras välbefinnande. Medicineringens ena syfte (Hunskår, 2007; Persson & Stagmo, 

2008; Socialstyrelsen, 2008) är att lindra symtomen från hjärtsvikten för att öka 

livskvaliteten för patienterna men en del av patienterna upplevde istället en försämring 

på grund av biverkningarna. Dahlberg (2002) och Dahlberg et al. (2003) skriver att när 

patientens lidande inte uppmärksammas kränks patientens självkänsla och när patienten 

inte får den kunskap de behöver för att påverka sin hälsoprocess skapas ett vårdlidande. 

van der Wal et al. (2006) skriver att om följsamheten till hjärtsviktsbehandlingen skall 

bli bättre behöver hälso- och sjukvårdspersonalen inte bara informera att det är viktigt 

att följa den medicinska behandlingen och egenvårdsråden. Vårdarna behöver även 

diskutera med patienten om hur sjukdomen kan komma att påverka patientens 

individuella liv och hur eventuella begränsningar i det dagliga livet kan lösas. Enligt 

Dorothea Orem (Orem, 1994) krävs det för att kunna utföra egenvård kunskaper om vad 

egenvårdshandlingen innebär och samt hur den påverkar livssituationen, hälsan och 

välbefinnandet för patienten. Christensen och Hewitt- Taylor (2006) skriver att 

patienterna bör få hjälp till självhjälp genom att ge kunskap och därmed ge makt till 

patienterna så de kan påverka sin hälsa och sin livssituation.  

Resultatet i denna litteraturstudie kan användas för att förbättra vårdens och vårdarnas 

förhållningssätt till patienter med hjärtsvikt. Generella föreställningar om hur det är att 

leva med hjärtsvikt innebär att patienten inte ses som en unik person med egna levda 

upplevelser baserade på egna erfarenheter. Hjärtsviktssymtom kan fastställas som 

generella men upplevelsen av dem är individuell. Om patienter skall få vård med ett 

patientperspektiv måste varje patients upplevelse få utrymme inom vården. Det kommer 

att krävas en förändring i hur patienter vårdas genom att vården och vårdarna möter 

patienten där patienten befinner sig. Eller med ett rättvisare uttryck krävs det att 

patienterna får bli de som bestämmer vad de behöver för att delta i sin hälsoprocess. 

Duhamel, Dupuis, Reidy och Nadon (2007) fann i deras studie att en mottagning med 

specialist sjuksköterska som inkluderade hela familjen i vården gav ett minskat lidande 

hos både patienten med hjärtsvikt och de närstående. I en annan studie av Boyd, 

Murray, Kendall, Worth, Benton och Clusen (2004) fann de att patienter med hjärtsvikt 

och deras anhörigvårdare önskade en mer holistisk vård där familjens behov av 

psykosocial och andlig information behöver tillgodoses. Vidare skriver både Boyd et al. 

(2004) och Mårtensson et al. (2005) att det behövs fortsatta studier i vad för slags vård 

en specialistsköterska skall fokusera på när de gäller patienter med hjärtsvikt. Det är 

förenligt med åsikten hos författaren till föreliggande arbete. I sökandet av artiklar till 

föreliggande arbete hittades många studier där mätvärden (kvantitativa studier) 

användes för att beskriva hur bra/dålig vården är/var utformad eller hur patienter med 

kronisk hjärtsvikt uppfattar sin livskvalitet. Vad dessa studier inte beskriver är hur de 
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upplever sitt liv med kronisk hjärtsvikt eller varför de upplever en nedsatt livskvalitet. 

Utan kunskap om varför eller hur de upplever sitt liv med kronisk hjärtsvikt blir det 

svårt att förändra vården och vårdandet till det bättre för dem. 

Enligt Antonovsky (1991) skapar komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet en persons känsla av sammanhang. I resultatet framkom det att de som 

upplevde en inre styrka och kunde förhålla sig väl med sitt sjukdomstillstånd upplevde 

att de fortfarande hade ett meningsfullt liv och kunde hantera sin situation. Livet 

upplevdes som begripligt. De patienter som genom kreativitet löste de situationer som 

hämmade dem i livet upplevde att de fortfarande hade livskvalitet och därmed ett ökat 

välbefinnande. En orsak till patienternas välmående var att de var förtrogna med vården 

och vårdarna som stöttade dem och deras närstående i att införliva en ny roll och 

identitet i den situation de lever i nu.  

Författaren till föreliggande arbete anser att vården och vårdandet av patienter med 

hjärtsvikt behöver prioriteras inom vården. En jämförelse är NDR (Nationella Diabetes 

Registret) som har som syfte att kvalitetsförbättra vården och vårdandet för patienter 

med diabetes mellitus. NDR startade 1996 och hade år 2006 719 stycken vårdcentraler 

som rapporterade in till registret. Liknande register finns för patienter med hjärtsvikt det 

kallas RiksSvikt. RiksSvikt startades år 2003 och har år 2007 39 stycken vårdcentraler 

som rapporterar till registret. Registret RiksSvikt kan innebära att vården och vårdandet 

av patienter med hjärtsvikt blir bättre.  

I framtiden kan föreliggande litteraturstudie komma att utgöra ett underlag för 

empiriska studier ur ett livsvärldsteoretiskt patientperspektiv om hur patienter med 

hjärtsvikt i primärvården vårdas. En empirisk studie med ur ett livsvärldsteoretiskt 

patientperspektiv kan innebära en utvärdering och återkoppling till hur utvecklingen av 

vårdandet av patienter med hjärtsvikt har lyckats. 

Kliniska implikationer 

Distriktssköterskemottagning för patienter med hjärtsvikt på en vårdcentral 

Syftet med en hjärtsviktsmottagning är att öka patientens kunskap om hjärtsvikt och 

behandlingen efter patientens individuella behov av att veta och förstå.  

Verksamheten kommer att beakta följande: 

 Patient och anhöriga tilldelas en personlig distriktssköterska. 

 Distriktssköterskan möter varje patient förutsättningslöst och utgår 

från det individuella behovet. Samtalet bör byggas på patientens 

berättelse. 

 Anhöriga inbjuds till delaktighet.  
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Bilaga 1 Sökhistorik 
Artikel Databas Sökord Träffar och vilken i 

ordningen 

Nr 1. Factors related to 
nonadherence to low sodium 

diet recommendations in heart 

failure patients 

PubMed Qualitative study AND quality 
of life AND heart failure 

Nr 21 av 39 träffar. 

Nr 2. Keeping the 

maintenance of daily life in 
spite of Chronic Heart 

Failure. A qualitative study. 

PubMed 

 
 

-Qualitative study AND quality 

of life AND heart failure 
 

Nr 16 av 39 träffar. 

 

Nr 3. Patients’ and nurses’ 
views Of nurse-led heart 

failure clinics in general 

practice: a qualitative study. 
 

PubMed care AND primary health care 
AND heart failure and quality? 

AND qualitative study 

Nr 6 av 13 träffar.  

Nr 4. Living with Moderate-

Servere Chrinic Heart Failure 
as a Middle-Aged Person 

Manuell sökning    

Nr 5. An exploration of the 

phenomenon of formal care 

from the perspective of 
middle-aged heart failure 

patients. 

Manuell sökning   

Nr 6. Safety and 
understanding: Support as 

experienced by women living 

with heart failure in middle 
age.  

Manuell sökning   

Nr 7. Support as experienced 

by men living with heart 
failure in middle age: A 

phenomenological study. 

Manuell sökning   

Nr 8. Living with heart 
failure; patient and carer 

perspectives. 

PubMed Qualitative study AND quality 
of life AND heart failure 

Nr 9 av 39 träffar. 

Nr 9. “They diagnosed bad 

heart”: A qualitative 
exploration of patients’ 

knowledge about and 

experiences with heart failure. 

PubMed Qualitative study AND quality 

of life AND heart failure 

Nr 1 av 39 träffar. 

Nr 10. Patient work in end-

stage heart failure: a 
prospective longitudinal 

multiple case study. 

PubMed Qualitative study AND quality 

of life AND heart failure 

Nr 20 av 39 träffar 

Nr 11. Thoughts of patients 

with advanced heart failure on 
dying. 

PubMed Qualitative study AND quality 

of life AND heart failure 

Nr 24 av 39 träffar. 

Nr 12 Qualitative analysis of 
the male experience of heart 

failure 

PubMed Patient perspective AND heart 
failure And qualitative study 

Nr 10 av 14 träffar 

Nr 13 The experience of 

fatigue among elderly women 

with chronic heart failure 

PubMed Patient AND heart failure lived 

experience 

Nr 4 av 14 träffar 
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Bilaga 2. 

Domän Underkategori Kategori  Tema  

 

Begränsningar -Att inte bli tagen 

på allvar 

-En förändring av 

roller 

-En känsla av 

objektifiering 

-En upplevelse av 

isolering  

 Utanförskap 

 

Att leva i en 

främmande 

och oförståelig 

värld. 

-Vården, vårdandet 

och behandlingens 

dubbelhet 

-Kroppens dubbelhet 

-Stödets dubbla 

sidor  

 Tvetydighet 

 

-Frånvaro av 

kunskaper 

-Bristande insikt 

-Upplevt beroende  

Otillräcklighet  

 Ovisshet 

Möjligheter 

 

-Förmåga att lita på 

andra  

-Förmåga att lita på 

sig själv 

Trygghet 

 

Att leva i den 

rådande 

livssituationen. 

 

 Styrka 

 

Bilaga 2. Domäner, kategorier, underkategorier och Teman. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  
 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: Factors related to 

nonadherence to low 

sodium diet 

recommendations in heart 

failure patients. 

Författare: Bentley, B., De 

Jong, M.J., Moser, D. K., & 

Peden, A. R. 

Tidskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing. 

År: 2005 

Land: USA 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

 De egenvårdsråd en 

hjärtsvikts patient får är bland 

annat att minska sitt salt intag 

för att motverka 

vätskeretention i kroppen. 

Trots att det utgör en 

hörnsten i egenvården är det 

få patienter som följer rådet.   

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter med 

hjärtsvikt följde och upplevde 

en saltreducerad diet. 

En beskrivande kvalitativ 

studie genomfördes för att 

beskriva fenomen i ett 

språk som kliniker kan 

förstå. 20 st. patienter 

deltog. Inklusions kriterier 

var: En hjärtsvikt orsakad 

av en nedsatt systolisk 

vänsterkammarfunktion 

med EF <50% och har fått 

rekommendationer av 

sjukvården att följa en 

saltreducerad kost. 

 

 

 

 

Varje patient hade uttryckt 

att de skulle följa rådet att 

minska på saltintaget i 

dieten. Det framkom i 

intervjuerna tre teman som 

beskrev varför de inte följde 

rådet.  

 ”Brist på kunskap”; 

”Motverkar umgänge” och 

”Brist på mat utbud”. 

Patienterna upplevde att det 

fick för lite hjälp angående 

saltreducerad kost av 

hälsovårdspersonal. Det 

innebar att de själva fick ta 

ansvar för att lära sig vad det 

innebär med en saltreducerad 

kost. Studien påvisar att även 

om hälsovårdspersonal 

upplever sig ha informerat 

patienten så har de inte gjort 

det så att patienten har förstått 

innebörden.   

Titel: Keeping the 

maintenance of daily life in 

spite of Chronic Heart 

Failure. A qualitative study. 

Författare: Falk, S., 

Wahn, A-K., & Lidell, E. 

Tidskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing. 

År: 2007 

Land: Sverige 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

 

Efter genomgång av tidigare 

gjorda studier visar det sig att 

det teoretiskt skulle vara av 

vikt att studera och förstå hur 

det är att leva med hjärtsvikt. 

Det är viktigt att 

sjuksköterskornas förståelse 

till dessa patienter bygger på 

patienternas upplevelse så att 

rätt stöd kan ges. 

 

Syftet med studien är att 

beskriva hur personer som 

lever med hjärtsvikt klarar av 

sitt dagliga liv.   

En fenomenografisk 

metod har använts. 

Inklusionskriterier: 

patienten skulle på ett 

återbesök hos en 

hjärtsviktssköterska inom 

öppenvården, hade NYHA 

III-IV, pratade och förstod 

svenska, och hade varit 

inlagda på sjukhus minst 

två gånger pga. hjärtsvikt. 

 

17 patienter med olika 

ålder, kön, civilstatus, 

boende deltog. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade. 

 

14st undergrupper hittades 

de grupperades sedan in i 

fem huvudkategorier som i 

analysen täckte 

interaktionen mellan 

perception, specifika 

uttalanden och helheten. 

Huvudkategorierna var att 

”hantera livets realiteter”; 

”Att hantera tankar om 

livets slut”; ”ta ansvar”; 

”Hantera omvärlden” och 

”Upprätthålla livsvärlden”. 

Resultat visade att patienter 

med hjärtsvikt visade en stark 

längtan till att leva ett så 

normalt liv som möjligt; trots 

trötthet, minskad styrka och 

rädsla för sin hjärtsvikt.  

Kontinuitet, tillit och kunskap 

var viktigt för patienterna. 

Att förstå patientens 

upplevelse i att försöka 

balansera sitt liv har gett insikt 

till att vården för dem behöver 

komplitteras t.ex. med en 

hjärtsviktsköterska i 

primärvården.  
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

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  

År: 2005 

Land: Storbritannien  

 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

Vårdarperspektiv  

(Endast 

patientperspektivet 

tas upp i 

föreliggande studie) 

Forskningsfrågan var om 

sjuksköterske- ledda 

hjärtsvikts mottagningar 

kunde förbättra hjärtsvikts 

prognosen och patientens 

egenvårds förmåga.  

Syftet med den kvalitativa 

studien var: Att undersöka 

patienternas upplevelse av att 

gå till en 

hjärtsviktmottagning och få 

vård där och att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelse 

av att ge vård på en 

hjärtsviktsmottagning. 

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes i 

patienternas hem. Antalet 

patienter som intervjuades 

var 20. Patienterna var 

selekterade från fyra 

mottagningar och kom från 

olika socioekonomiska 

områden. Patienterna hade 

träffat hjärtsviktsköterskan 

minst två gånger. Antalet 

intervjuer med patienter 

blev 15, då man ansåg att 

man hade uppnått en 

mättnad i teman 

Fyra teman kom fram från 

intervjuerna. De beskrivs 

”Kommunikation från både 

sjuksköterskornas och 

patienternas perspektiv”, 

”Patientens kunskap och 

förståelse av de gjorda 

undersökningarna”, ”vilka 

erbjudanden och 

uppfattningen av egenvårds 

råd” och ”patientens kunskap 

och förståelse om 

hjärtsviktsmedicineringen”. 

Både sjuksköterskor och 

patienter erfor att en ökad 

medvetenhet av information 

behövs för 

hjärtsviktspatienter. Det 

finns bestämmelser att 

patienter skall få information 

och kunskap på det sätt de 

kan förstå, men det visar sig 

att det är sällan på det sättet. 

Patienter upplevde att de råd 

och den information de fick 

var för svår att antingen 

genomföra eller för svår att 

förstå.  

Titel: Living With 

Moderate-Servere Chronic 

Heart Failure as a Middle-

Age Person 

Författare: Nordgren, L., 

Asp, M., & Fagerberg, I. 

Tidskrift: Qualitative 

Health Research 

År: 2007 

Land: Sverige 

Vårdvetenskap 

Livsvärldsperspektiv 

 Det finns många likheter 

mellan människor men också 

många skillnader och för att 

kunna ge en individuell vård 

behöver patientens 

uppfattning av hur det är att 

leva med hjärtsvikt, hur de 

uppfattar sig själva, hur de 

uppfattar sina kroppar eller 

sin livssituation. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka och beskriva var 

det innebär att leva med 

medel till svår hjärtsvikt hos 

patienter i medelåldern. 

 
 

Fenomenologisk kvalitativ 

studie med en 

livsvärldsansats. Öppna 

intervjuer med sju 

patienter i åldersgruppen 

30-65 år. Urvalet skedde 

genom att en 

hjärtsviktsköterska på en 

hjärtsviktsmottagning fick 

välja patienter efter vad 

hon/han trodde kunde 

bidra med en rik och djup 

beskrivning av upplevelsen 

av fenomen av att leva 

med hjärtsvikt. 

Fenomenens kärna i att leva 

med hjärtsikt hos 

medelålderspatienter innebär 

en oförutsägbar och 

försämrad kropp och ett liv 

som är under ett konstant hot. 

Livet upplevs främmande, 

hopplöst och meningslöst. 

Det är kroppen som 

bestämmer hur livet levs och 

livet kan inte längre tas för 

givet. Kroppen påverkar 

individen i den grad att 

självbilden förändras. 

Fenomenen beskrivs vidare 

under rubrikerna ”kroppslig 

osäkerhet”, ”tappa fotfästet i 

livet” och ”att balansera 

livet”. 

Studien påvisar att leva med 

hjärtsvikt i medelåldern 

innebär en osäker livsvärld 

för patienten. Livsvärlden är 

delad i bitar och patienterna 

är beroende av att vårdare 

hjälper dem med att anpassa 

sig till den nya 

livssituationen i förhållande 

med deras verkliga förmågor. 

Vårdarna behöver inrikta sig 

mer på patientens upplevda 

erfarenhet och deras 

individuella behov för att 

utgöra ett stöd till dem. 
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: An exploration of 

the phenomenon of formal 

care from the perspectives 

of middle-aged heart 

failure patientents. 

Författare: Nordgren, L., 

Asp, M., & Fagerberg, I. 

Tidskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing.  

År: 2007 

Land: Sverige   

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

Livsvärldsansats 

Varje patient upplever 

liknande situationer men 

uppfattar dem olika. 

Omvårdnaden av patienter 

måste därför byggas på 

patientens egna perspektiv. 

För att lyckas förändra och 

förbättra vården behövs mer 

information om hur patienter 

erfar den vård de får. 

 

Syftet var att forska i och 

förstå de fenomen som 

upplevdes i den formella 

vården av medelålders 

patienter med medel till svår 

hjärtsvikt. 

En kvalitativ 

fenomenologisk studie 

Resultatet är beskrivande 

vilket ger en kunskapsbas 

om hur patienten erfar sin 

värld i förhållande till 

forskningsområdet. 7 

informanter med hjärtsvikt 

i NYHA klass III-IV var 

utsedda av en 

hjärtsviktssköterska på en 

hjärtsviktsmottagning efter 

vad hon/han trodde kunde 

ge en djup och detaljerad 

beskrivning av hur det är 

att leva med hjärtsvikt.   

I intervjuerna framkom det 

att fenomenens kärna av 

formell vård innebar hopp 

om hälsan och ett välmående 

samtidigt som der innebar ett 

lidande.  

 

Fenomenen beskrivs mer 

detaljerat genom 

kategorierna ”beroende av 

vård”, ”att överge sig till 

vård” och ”oklar 

delaktighet”. 

Studien påvisar brister i den 

formella vården genom 

beskrivning av patienters 

upplevelse av den. Det visar 

sig att vårdarna är inriktade 

på den vetenskapliga vården 

och inte så mycket på 

patientens uppfattning och 

förståelse av sin situation. 

Vårdarna behöver finna 

vägar att nå hela patienten 

och inte bara diagnosen och 

sjukdomen och det är lika 

viktigt oavsett vilken 

vårdnivå patienten befinner 

sig i. 

 

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 

År: 2008  

Land: Sverige 

Vårdvetenskap 

Livsvärldsansats. 

Den kunskapsbas som idag 

finns för att definiera stöd till 

patienter med hjärtsvikt är 

problematisk. I ett 

livsvärldsperspektiv är stöd 

mer än ett socialt fenomen. I 

litteraturen som är tillgänglig 

är oftast inte fenomenet stöd 

redovisad som 

flerdimensionell. 

 

Syftet var att upptäcka 

meningen av hur fenomenet 

stöd upplevdes av kvinnor i 

medelåldern med hjärtsvikt. 

Intervjuer med sex stycken 

kvinnor i åldersgruppen 

30-65 år som var 

diagnostiserade att ha en 

hjärtsvikt. Informanterna 

var utsedda av en 

hjärtsviktssköterska på en 

hjärtsviktsmottagning efter 

vad hon/han trodde kunde 

ge en djup och detaljerad 

beskrivning av fenomenet 

hur det är att leva med 

hjärtsvikt.   

 

Essensen av fenomenet stöd 

upplevd av kvinnorna som 

lever med hjärtsvikt var en 

upplevelse av trygghet.  

Stöd var ett verktyg som 

kvinnor använde för att 

hantera sitt förändrade och 

begränsade liv. Vilket 

beskrivs vidare genom 

”kunskap och förståelse”; 

”att hitta en balans”; 

”tveeggade relationer” och 

”Stöd och formell vård- en 

sak av tillit och misstro”.   

 

Studien visar att fenomenet 

stöd är en multidimensionell 

och subjektiv upplevelse som 

uppstår i kvinnornas möten 

och relationer med andra 

människor. Att få stöd 

innebär att känna sig trygg 

och få en möjlighet att få en 

inre kraft att hantera sin 

situation och sitt tillstånd.  

 

Vårdpersonal behöver förstå 

hur det är att leva med 

hjärtsvikt. För att kunna ge 

optimal vård skall inte bara 

tillståndet beaktas utan även 

personens unika livsvärld. 
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel Support as 

experienced by men living 

with heart failure in 

middle age: A 

phenomenological study. 

Författare: Nordgren, L., 

Asp, M., &Fagerberg, I. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing Studies 

År: 2008 

Land:Sverige 

 

Vårdvetenskap 

Omvårdnads 

perspektiv med en 

reflekterande 

livsvärldsansats 

baserad på 

fenomenologisk 

psykologi. 

 

 

För att formella vårdare skall 

förstå och kunna ge stöd till 

medelålders män med 

hjärtsvikt och för att kunna 

utvärdera de olika 

sammansättningar och vilka 

de förändrade behoven av 

vad vård och stöd innebär 

behövs mer forskning. 

 

 Syftet var att upptäcka och 

förklara meningen av 

fenomenet stöd, som det 

upplevs av medelålders män 

med hjärtsvikt. 

 

Öppna intervjuer med 9 

män i åldersgruppen 30-65 

år som var diagnostiserade 

att ha en hjärtsvikt. Urvalet 

skedde genom att 

hjärtsviktsköterskor på tre 

hjärtsviktsmottagningar 

fick välja patienter efter 

vad de trodde kunde bidra 

med en rik och djup 

beskrivning av upplevelsen 

av fenomen av att leva 

med hjärtsvikt.  

 

Den väsentligaste meningen 

av fenomenet stöd som 

upplevs av medelålders män 

med hjärtsvikt är en 

flerdimensionell och 

subjektiv upplevelse som 

karaktäriseras av trygghet 

och av att ha en känsla av 

kontroll över sin kropp och 

sin situation. Detta beskrivs 

vidare med ”Stöd-en 

ansträngd säkerhet”, 

”Mediciner-ett stöd för 

livet”, ”Situationsbundet stöd 

i den formella vården” och 

”information och kunskap”.   

 

Det finns ett existentiellt 

inslag då man lever med en 

kronisk sjukdom som 

hjärtsvikt. Där stöd innebär 

en känsla av trygghet och en 

möjlighet till att kontrollera 

sin livssituation. För att 

formella vårdare skall kunna 

stödja behöver de reflektera 

över vilken människosyn de 

besitter och hur den kommer 

i uttryck i sin profession. 

Människor med hjärtsvikt 

upplever den formella vården 

som opålitlig, svårförstålig 

och otrygg.  

Titel: Living with heart 

failure; patient and carer 

perspectives 

Författare: Pattenden, 

J:F:, Roberts, H., & 

Lewin, R.J.P. 

Tidskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing. 

År: 2007 

Land: Storbritannien   

Vårdvetenskap 

Familjeperspektiv 

Patientperspektiv 

Många tidigare studier har 

använt olika mätinstrument 

för att bedöma 

hjärtsviktspatienters 

livskvalitet. Dessa 

instrument mäter mer av 

patientens fysiska kapacitet, 

symtom och psykosociala 

funktioner än patientens 

upplevelse av livskvalitet.  

 

Syftet med studien är att 

undersöka hur 

hjärtsviktspatienter och 

anhörigvårdare upplever hur 

det är att leva med och bli 

behandlad för hjärtsvikt för 

att få en bättre förståelse av 

deras omvårdnads behov. 

Kvalitativ studie 

Intervjuerna var 

semistrukturerade för att 

skilja på patientens och 

anhörigvårdarens 

perspektiv. Patienter var 

tillfrågade och urvalet 

skedde efter olikheter i 

kategorierna kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, NYHA 

klass och från vilken klinik 

de tillhörde. 

36 stycken patienter och 

20 stycken vårdare 

intervjuades.  

 

Beroende på hur svår 

hjärtsvikten var hur 

påverkade de var av symtom, 

symtom från andra kroniska 

sjukdomarna, kunskapen om 

egenvård och tillgängligheten 

av resurser och stöd från 

hälso- och sjukvården och 

samhället hade patienterna 

olika upplevelser. De 

uttrycker det med ”bra och 

dåliga dagar” 

Anhörigvårdarnas liv 

förändrades radikalt, de var 

helt plötslig ansvariga för 

patientens tillstånd 

Religiösa och kulturella 

olikheter visade sig. 

Språksvårigheter framkom då 

de inte fick hjälp av en tolk i 

Studien påvisar de dagliga 

svårigheter som upplevs av 

hjärtsviktspatienter och 

anhörigvårdarna. Författarna 

skriver att en del av både 

patienterna och 

anhörigvårdarna hade lite 

kunskaper och motivation till 

att förändra sin livsstil och 

utföra egenvård. Att fokusera 

på vad patienten kan göra 

istället för det de inte kan 

göra skulle kunna underlätta 

patientens känsla av 

hjälplöshet. Därmed kan 

patienten istället acceptera 

sitt tillstånd vilket kan leda 

till ökad livskvalitet, både för 

patienten och 

anhörigvårdaren. 
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samband med besöken till 

hälso- och sjukvården. 

 Perpektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: ”They diagnosed a 

bad heart”: A qualitative 

exploration of patients’ 

knowledge about and 

experiences with heart 

failure. 

Författare: Rodriguez, K. 

L., Appelt, C. J., Switzer, 

G. E., Sonel, A. F., & 

Arnold, R. M. 

Tidskrift: Heart & Lung  

År: 2008 

Land: USA 

Vårdvetenskap 

 

Syftet med studien var att 

kvalitativt undersöka 

patienternas kunskap om 

hjärtsvikts diagnosen, 

förståelsen om hjärtsvikts 

behandlings 

rekommendationer och deras 

åsikt om hur hjärtsvikten 

påverkar det dagliga livet 

samt framtiden. 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory metoden 

användes i analysen. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade. De var 

inspelade och sedan 

transkriberade. Texterna 

var kodade och indelade 

efter framkommande 

mönster.  

Fem centrala teman 

framkom.  

1. ”Processen av att bli 

diagnostiserad och de 

centrala symtomen”. 

2. ”den livsförändrande 

effekten av hjärtsvikt”.  

3. ”Då, nu och framtidens 

behandling”. 

4. ”Symtomreglering och att 

testa sig själv”.  

5. ”Osäker prognos och att 

planera för en avancerad 

vård”. 

Tiden innan man får 

hjärtsvikt diagnosen är både 

frustrerande och utmanande.  

Patienterna önskar att få 

bättre information om 

sjukdomen och om 

prognosen.  

Författarna i studien 

rekommenderar en mer 

patient inriktad vård. 
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Titel: Patient work in end-

stage heart failure: a 

prospective longitudinal 

multiple case study. 

Författare: Willems, DL., 

Hak A., Visser, FC., 

Cornel, J., & van der Wal, 

G. 

Tidskrift: Palliative 

medicine 

År: 2006 

Land: Holland.  

 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

Enligt WHO skall palliativ 

vård erbjuda stöd för att 

hjälpa patienter att leva så 

aktivt som möjligt framtill 

döden. Andra gjorda studier 

har inte nämnt något om 

patient arbete utan har varit 

fokuserade på symtom, 

vilken roll och tillgång 

palliativ vård har, patientens 

uppfattning av vårdarna och 

deras självuppskattade behov 

och behovet av information.  

 

Syftet med studien är att 

beskriva vilket arbete en 

hjärtsvikts patient gör för att 

bevara ett så normalt och 

aktivt liv som möjligt. 

 

Kvalitativ prospektiv 

studie. Studien 

genomfördes med 

semistrukturerade 

intervjuer som upprepades 

över tid. Ordet arbete 

användes inte i frågorna 

till deltagarna. Eventuella 

informanter förfrågades 

tills det fanns 30 st. 

informanter som hade 

medgett sitt deltagande. 

Intervjuerna skedde 2-3 

gånger under ett års tid. 

Totalt ingick 78 st. 

intervjuer. 

 

Analysen av intervjuerna 

byggde på Strauss och 

medarbetares utformning av 

vad arbete innebär för 

patienten. Deras analys fick 

fram fyra kategorier. 

”hantera sjukdomen”, 

”dagligt arbete för att livet 

skall fortsätta”, ”Biografisk 

arbete” och ”Arrangera är ett 

arbete. 

Man skall inte underskatta att 

patienter med hjärtsvikt inte 

arbetar. Det ligger mycket 

jobb bakom att planera sin 

dag då man har en kronisk 

sjukdom som hjärtsvikt. 

Istället för att fokusera på det 

mer självklara hos patienten 

dvs. att sjukdomen medför 

begränsningar skulle man 

behöva fokusera på allt 

arbete patienten utför för att 

klara sin vardag. Vilket 

skulle vara förenligt med 

WHO’s riktlinjer angående 

palliativ vård. 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 
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Titel: Thoughts of patients 

with advanced heart failure 

on dying. 

Författare:  

Willems, DL., Hak, A., 

Visser, F., & Van der Wal, 

G. 

Tidskrift: Palliative 

Medicin 

År: 2004 

Land: Holland 

 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

Det finns en kunskapsbrist 

om hur patienter med grav 

hjärtsvikt tänker på och om 

döden.  

 

Syftet med studien är att 

minska det kunskaps glapp 

som finns angående tankar 

om döden hos hjärtsvikts 

patienter som bor egna hem. 

 

En kvalitativ prospektiv 

studie med 

semistrukturerade frågor 

som upprepades till 

patienter under ett års tid. 

Intervjuerna var inspelade 

och sedan transkriberade 

och analyserad och kodad 

av Nvivo® software. 

Inklusionskriterierna var 

att de hade NYHA III-IV, 

en ejektionsfraktion på 25 

% och att det har varit 

inlagda på sjukhus pga. 

hjärtsvikt minst en gång. 

Totalt hölls 78 intervjuer. 

 

I analysen framkom två 

teman. ”Preparing for death – 

or not” och ”Decisions 

concerning the end of life”. 

Ingen av informanterna var 

direkt orolig över beslut som 

rörde döden. Författarna 

uppger sig överraskade att se 

att de flesta inte hade några 

tankar om döden. 

Informanterna uppgav att de 

inte ville lida och inte ligga 

inför döden en längre tid utan 

de ville dö snabbt. Vilket av 

författarna inte uppfattas 

specifikt för 

hjärtsviktspatienter. Oftast 

var de mest bekymrade för 

sina familjer än sig själva.  

 

Titel: Qualitative analysis 

of the male experience of 

heart failure. 

Författare: Europe, E., & 

Tyni-Lennén, R. 

Tidskrift: Heart & Lung 

År: 2004 

Land: Sverige 

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

Det är viktigt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att få 

uppfattning om hur patienter 

med hjärtsvikt upplever sitt 

liv. Det finns få studier som 

beskriver ur ett 

patientperspektiv hur det är 

att leva med hjärtsvikt. 

 

Syftet med studien var att 

genom ett patientperspektiv 

beskriva hur det är att leva 

med medelsvår hjärtsvik.  

 

Kvalitativ studie och 

beskrivande studie med 

öppna intervjufrågor 

användes. Intervjuerna 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

Tjugo män med medelsvår 

hjärtsvikt mellan 43-73 år 

intervjuades. Patienterna 

fick sin hjärtsviktsvård i 

öppenvården.   

I resultatet framkom två 

teman ”konsekvenser av 

sjukdomen” och ”anpassning 

till sjukdomen”. Vidare 

delades teman in i kategorier. 

Första temats kategorier var 

’fysiska konsekvenser’ med 

fem underkategorier. Vidare 

kategorier va konsekvenser 

som ’känslomässiga’, 

’kognitiva’, ’sociala’ 

’arbetsmässiga’ och ’tankar 

om döden’. Det andra temats 

kategorier var ’förändring av 

livsstil’, ’medvetenhet av ens 

fysiska och psykiska 

handikapp’, ’utvecklande av 

psykiska strategier’ och ’ 

anpassning till mediciner’.  

Män med medelsvår 

hjärtsvikt uttrycker att de 

upplever trötthet, andnöd vid 

fysisk ansträngning. 

Sjukdomen påverkar dem 

socialt, känslomässigt och 

arbetsmässigt. De uppger 

känslor av depression, ångest 

och känslomässig stress. 

Upplevelserna är  i likhet 

med män med svår hjärtsvikt. 

En skillnad från med 

svårhjärtsvikt är att männen i 

den här studien upplever 

oftare känslor som rädsla, 

nervositet, irritation och en 

bitterhet.  
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 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel: The experience of 

fatigue among elderly 

women with chronic heart 

failure. 

Författare: Hägglund, L., 

Boman, K., & Lundman, B. 

Tidskrift: European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing 

År: 2007 

Land: Sverige  

Vårdvetenskap 

Patientperspektiv 

För att minska missförstånd i 

kommunikationen mellan 

hälso- och vårdpersonal 

behövs det en ökad kunskap 

om upplevelsen av trötthet 

hos patienter med hjärtsvikt. 

Det har visats i tidigare 

studier att män och kvinnor 

har olika upplevelser av 

trötthet.  

Syftet med studien är att 

belysa den upplevda 

erfarenheten av trötthet hos 

äldre kvinnor med kronisk 

hjärtsvikt.  

Studiens design är 

undersökande och 

beskrivande. Narrativa 

intervjuer har analyserats 

med kvalitativ 

innehållsanalys.  Tio 

kvinnor mellan 75-89 år 

med hjärtsvikt i NYHA 

klass III-IV har deltagit.  

I resultatet presenteras två 

teman och fem underteman. 

Teman nämns ” att leva med 

minskad fysisk energi” med 

underteman som benämns 

’en upplevelse av konstant 

matthet och ofamiljära 

kroppsliga sensationer’, 

’upplevelse av oförutsägbara 

variationer i den fysiska 

förmågan’ och ’ ett beroende 

av andra i det dagliga livet’. 

Det andra temat är ”en 

strävan för oberoende trots 

en medvetenhet om en 

försämring av hälsan”. Där 

underteman benämns med ’ 

medvetandegöra ens 

kvarvarande förmågor’ och 

att bli tvingad att anpassa sig 

och sträva för ett oberoende’. 

Resultatet visar många likheter 

med tidigare studier om 

upplevd trötthet hos patienter 

med kronisk hjärtsvikt. Det 

framkom dock en viss 

skillnad. Det framkom att 

tröttheten är värst på 

morgonen vilket författarna 

kopplar till att patienterna 

sover dåligt pga. den andnöd 

som uppstår då patienterna 

ligger ner. Att leva med en 

konstant matthet och fysisk 

begränsning var tärande; det 

fanns en mental belastning då 

patienterna kände att de 

önskade göra något men att 

kroppen inte tillät det. 

Författarna uppger att hälso- 

och sjukvårdspersonal skulle 

få nytta av att ta del av 

filosofers tankar om upplevd 

kropp och själ.    

 


