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Sammanfattning   

Hjärtsvikt är ett mångfacetterat begrepp med varierande symtom. Det kan innebära ett tillstånd då 

hjärtats pumpförmåga är nedsatt vilket resulterar i att hjärtat inte kan täcka kroppens syrebehov. 

Då hjärtsvikt utgör en stor del av Sveriges och världens folkhälsoproblem är det av största vikt att 

som sjuksköterska ha goda kunskaper kring patienters sjukdomsupplevelser vid hjärtsvikt. Syftet 

med studien är att undersöka hur patienter upplever det att leva med sin sjukdom. Metoden som 

har använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Två teman och fyra subteman skapades 

utifrån en analys av elva kvalitativa artiklar. Resultatet visar att livsvärlden förändrades och 

medförde påverkan på det aktiva och sociala livet. Även kropp och identitet påverkades vilket 

medförde tankar kring hopp och hopplöshet om framtiden. Det visar också att sjukdomen ökar 

behovet av hjälp och stöd vilket kan utgöra en trygghet men samtidigt en påminnelse av nedsatt 

självständighet. Behovet av information och vägledning är i allmänhet stort för att kunna 

handskas med sin sjukdom. I diskussionen framkom vikten av individanpassad information för att 

främja delaktighet och god egenvård. Närstående borde också få kunskaper kring sjukdomen 

vilket möjliggör ett optimalt stöd för patienten. Vikten av att behålla livsstil och sociala nätverk 

betonades i diskussionen vilket främjar livskvalitet och kontroll över situationen. Mer fokus på 

den enskilda personen behövs för att en effektiv och kvalitetsmässig vård ska uppnås. 
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INLEDNING  
 

Trots framgång i behandlingsstrategier för patienter med hjärtsvikt är prognosen för svår 

hjärtsvikt sämre än för de flesta patienter med cancer, med en förväntad livslängd på endast 3,1 år 

(Ryan & Farrelly, 2009). I Sverige och i övriga världen ser man en ökning av dessa sjukdomar 

och där även kronisk hjärtsvikt. Många av de patienter som söker sjukvård idag har hjärt- och 

kärlproblematik som grundsjukdom. Uppskattningsvis lider cirka 2-3 % i Sverige av symtomatisk 

hjärtsvikt dvs. nästan 250 000 personer (Hjärt- Lungfonden, 2006). Ungefär lika många lever 

med nedsatt hjärtfunktion utan några särskilda symtom (Dahlström, 2005). Olika 

allvarlighetsgrader av hjärtsvikt bedöms efter en skala som är utarbetad av New York Heart 

Association och redovisas nedan. Ökningen av kronisk hjärtsvikt, då man lever med symtom, 

kräver både större resurser och ökat krav på kompetens och kunskap. Det är viktigt att ha en 

samlad bild av vad det innebär att leva med kronisk hjärtsvikt då kunskapen kan hjälpa 

sjuksköterskan i genomförandet av omvårdnaden. Författarna har genom verksamhetsförlagd 

utbildning och extra arbete fördjupade kunskaper inom hjärtsjukvård, och valet till fördjupning 

inom begreppet kronisk hjärtsvikt föll sig naturligt. Vårt intresse riktas i denna uppsats endast 

mot att undersöka vilka effekter den kroniska hjärtsvikten har i det vardagliga livet särskilt mot 

medelsvår till svår kronisk hjärtsvikt. 

 

BAKGRUND 

Begreppet kronisk hjärtsvikt  
 

Enligt Vasko (2007) är hjärtsvikt ett mångfacetterat begrepp med många orsaker och varierande 

symtom. Det är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och inte förmår att pumpa 

tillräckligt med blod för att täcka syrebehovet för kroppens metabolism (Haugland, Hansen & 

Areklett, 2002). De viktigaste orsakerna till hjärtsvikt är förlust av muskelvävnad från tidigare 

hjärtinfarkt eller kärlkramp, även förstörda hjärtklaffar och rytmrubbningar kan leda till svikt i 

cirkulationen (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2006). Hos ungefär hälften av alla patienter 

med akut hjärtinfarkt förekommer hjärtsvikt och i och med sjukdomens irreversibilitet utvecklar 

cirka 15-30 % av dem kronisk hjärtsvikt inom 3-5 år (Vasko, 2007).  

 

För att upprätthålla minutvolymen aktiveras tre mekanismer; ökad sympatikusaktivitet, 

vätskeretention och hypertrofi av hjärtmuskeln.  Störningar i hjärtmuskeln i kombination med 

aktivering av kompensationsmekanismer leder till uppkomsten av hjärtsvikt (Vasko, 2007). 

Symtomen kan komma smygande eller uppstå akut i samband med exempelvis en hjärtinfarkt 

(Dahlström, 2005). Då symtom av hjärtsvikt har förekommit i över sex månader har en kronisk 

hjärtsvikt utvecklats (Hunskår, 2007). Vid kronisk hjärtsvikt finns ofta trötthet och andfåddhet 

med som dominerande symtom vid fysisk ansträngning (Apoteket, 2007; Simonsen et al., 2006). 

På grund av det ökade trycket i lungkretsloppet upplevs andhämtningen ofta som tung och 

rosslande (Simonsen et al., 2006). Vid svårare kronisk svikt uppkommer även dessa symtom i 

vila (Dahlström, 2005).  
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Hjärtsvikt delas in i fyra funktionsklasser enligt New York Heart Association: 

NYHA I Inga symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter fysisk aktivitet vid mer än 

måttlig ansträngning (springa, gå i trappor) 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt med symtom redan vid lätt till måttlig ansträngning 

(påklädning, promenad) 

NYHA IV Svår hjärtsvikt med symtom på hjärtsvikt redan i vila  

         (Dahlström, 2005) 

 

Behandling vid kronisk hjärtsvikt 
 

Kronisk hjärtsvikt behandlas icke-farmakologiskt och farmakologiskt. Det kan finnas svårigheter 

i diagnostiseringen av hjärtsvikt för att den ofta är av smygande karaktär vilket gör att den gärna 

förväxlas med andra diagnoser (Läkemedelsverket, 2006). Det främsta målet med behandling och 

omvårdnad av kronisk hjärtsvikt är att lindra symtomen, förbättra livskvaliteten och reducera 

bakomliggande orsaker till symtomen (Haugland et al, 2002). Enligt Socialstyrelsen (2008) är 90 

% av orsakerna till hjärtsjukdom osunda levnadsvanor såsom rökning, matvanor, alkohol och 

inaktivitet. Preventionen syftar till att via åtgärder förhindra uppkomsten av hjärtsjukdom. 

Socialstyrelsen skapar förutsättningar för en god hälso- sjukvård genom de nationella riktlinjerna. 

Där finns ett antal rekommendationer till exempel för prevention och behandling i 

hjärtsjukvården i Sverige. Den icke-farmakologiska behandlingen och prevention mot 

hjärtsjukdom kan innebära rekommendationer om rökstopp, viktreducering, fysisk aktivitet och 

reducerat salt- och vattenintag (Apoteket, 2007). Egenvård är en viktig del av behandlingen vilket 

kräver att patienten är delaktig i vården. Det främjar liv, hälsa och välbefinnande genom 

användning av inre och yttre resurser så som att uppmärksamma saltintag, motionera, äta nyttigt, 

vikt- och vätskekontroller. Egenvård kan även hjälpa patienten att själv uppmärksamma 

försämring av sin sjukdom och även lära sig hur man hanterar följderna. Förutsättningen är att 

personen är väl insatt i sin sjukdom. (Strömberg, 2005). Den farmakologiska behandlingen 

inriktas mot att normalisera fyllnadstryck, perifert motstånd, kontraktilitet och hjärtfrekvens 

(Dahlström & Strömberg, 2005). Trots framgång i behandlingsstrategier för patienter med 

kronisk hjärtsvikt är prognosen för avancerad hjärtsvikt sämre än för de flesta patienter med 

cancer, med en förväntad livslängd på endast 3,1 år (Ryan & Farrelly, 2009).  

 

Sjuksköterskans roll och omvårdnad 
 

En sjuksköterskas roll kan förklaras utifrån två centrala värden, barmhärtighet och omtanke, då 

man utan egen vinning ska lindra en annan persons lidande (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005). Sjuksköterskan ska utgå från en humanistisk människosyn och använda sig av ett 

etiskt förhållningssätt. Alla har rätt till god vård, oavsett hänsyn till ålder, kön, etnicitet, religion, 

hudfärg, ras, samhällsfunktion, nationalitet eller politisk åsikt (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2§ innebär god vård att tillgodose patientens behov av 

trygghet i vård och behandling. Vården ska vara lätt tillgänglig, respektera patientens 

självbestämmande och autonomi, främja kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonalen samt tillföra kontinuitet och säkerhet (Svensk författningssamling, 

1982:763). Sjuksköterskan skall även enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 
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sjuksköterska” ha en helhetssyn, tillvarata kunskap och erfarenhet samt föra talan för patienten 

och/eller närstående (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnad beskriver Wiklund (2003) som ett 

praktiskt arbete som främjar patientens hälsa genom att lindra lidande. Medicinsk behandling kan 

användas för att lindra lidande, men behöver kompletteras med ett bemötande av tro, hopp och 

kärlek för att hela människans lidande ska kunna hävas (Wiklund, 2003). Vid omvårdnad av 

hjärtsviktpatienter har sjuksköterskan en stor roll vilket innefattar att kunna erbjuda patienten 

individuellt anpassad information och råd som inriktas på egenvård, livsstilsförändringar och ge 

hänsyn till symtom och riskfaktorer som komplement till läkemedelsbehandling. För att 

individanpassa egenvården krävs att rådgivning och utbildning sker utifrån ett patientperspektiv. 

Med detta menas att lyssna på patientens upplevelser av egenvård för att kunna ge det stöd som 

behövs. Meningen med patientundervisning är att kunna hjälpa patienten att acceptera det nya 

livet och själv kunna hantera sin sjukdom. I sjuksköterskans roll ingår det även att uppmuntra 

patienten att behålla sin livsstil så gott det går för att lättare kunna återfå livskvalitet och behålla 

det som patienten anser meningsfullt (Strömberg, 2005). 

 

Livsvärld 
 

Livsvärlden innebär den värld vi dagligen lever i och tar för givet.  Livsvärlden kan inte ses som 

något enbart fysiskt utan består av en subjektiv upplevelse av världen. Det innebär då att varje 

människas livsvärld är unik och kan inte överföras till någon annan (Wiklund, 2003). Genom att 

använda ett livsvärldsperspektiv i vårdandet av en hjärtsviktspatient problematiseras den 

medicinska kunskapen ur patientens och vårdvetenskapens perspektiv. Diagnosen hjärtsvikt blir 

inte bara ett objekt utan är först och främst något som erfars av patienten. Ur ett 

livsvärldsperspektiv speglas ett intresse för patientens egen berättelse och livshistoria. Genom att 

vårdaren lyssnar på patientens berättelse kan han/hon få tillgång till en del av vad patienten anser 

erbjuda välbefinnande (Dahlberg, 2003).   

 

Upplevd kropp 
 

Alla har ett unikt förhållande till sin egen kropp. Det vi med kroppen ser, hör och känner speglar 

vår identitet och den värld vi lever i. Om kroppen förändras, exempel på grund av kronisk 

hjärtsvikt, ändras också vår bild av oss själva och tillgången till livet. Eftersom det är genom vår 

kropp vi förhåller oss till omvärlden kan denna förändring leda till att även andra börjar behandla 

oss annorlunda och att vår sociala identitet förändras. Medvärlden, det sociala livsrummet, är där 

vi möter andra människor och kan beskrivas som mångkulturell dit varje människa tar med sin 

egen, levda kropp, fylld av minnen, traditioner, lidande, och självbild. Då dessa olika kulturer 

möts påverkar dessa varandra, vilket förutsätter ett öppet och fördomsfritt förhållningssätt för att 

ett äkta möte ska skapas. För att människan ska våga uppleva sin kropp och uppleva livet är det 

viktigt att bli förankrad i sin egen kropp. Detta gör det också möjligt att skapa mening genom att 

uppleva “sig själv” i relation till livet (Wiklund, 2003). Dahlberg (2003) beskriver kroppen som 

subjektiv vilket innebär att kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig. Eftersom 

kroppen är mer än bara ett fysiskt objekt kan man inte säga att man ”har” en kropp utan att man 

”är” kroppen (Dahlberg, 2003; Merleau-Ponty, 1997).  
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Lidande 
 

Att drabbas av kronisk hjärtsvikt kan innebära en förändring i både kropp och uppfattning om sig 

själv och utgör ett lidande. Lidande beskriver Wiklund (2003) som en kränkning, ett hot eller att 

förlora sig själv. Det kan innebära att tappa kontrollen och att ha svårigheter att dela med sig av 

sina upplevelser till andra. Lidande ses som en del av livet fast är möjlig att lindras på ett eller 

annat sätt. Det är motsatsen till hälsa och kan förklaras utifrån olika dimensioner. Det vill säga 

görande, varande och vardande nivåer. I görandets nivå styrs man av det yttre, vilket kan 

resultera i att man försöker undvika eller fly från lidandet. På varandets nivå strävar man efter att 

upprätthålla hälsa genom tillfällig anpassning till situationen medan vardandets nivå innebär en 

kamp mellan liv och död. När livet vinner går lidandet över till hälsa vilket förklarar varför 

lidande och hälsa kan relateras till varandra (Wiklund, 2003).  

 

När vår självbild hotas uppstår ett lidande. När kroppen förändras till följd av kronisk hjärtsvikt 

förändras också bilden av oss själva, vilket kan förklaras utifrån det som beskrivs om kroppen 

ovan, vi ”är” våra kroppar. Olika delar av lidandet kan fördelas i sjukdomslidande, vårdlidanden 

och livslidande. Sjukdomslidande innebär att begränsas av fysiska symtom. Vårdlidandet handlar 

om att vara missnöjd med vården medan livslidandet berör hela människans existens (Wiklund, 

2003).  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Kronisk hjärtsvikt är ett växande folkhälsoproblem i Sverige och i övriga världen. Den kroniska 

sjukdomen ger symtom som kraftig trötthet, ödem och andningspåverkan. De drabbade upplever 

ofta att livet förändras negativt och det medför ett lidande. För att förstå sin sjukdom krävs att 

kunskap finns om symtom och hur symtomen påverkar livssituationen. Den kunskapen är även 

viktig för att kunna finna motivation till att utöva egenvård. Överallt inom sjukvården träffar man 

på personer som har kronisk hjärtsvikt som grundsjukdom. Det är därför av största vikt att 

sjuksköterskan har goda kunskaper om vilka inskränkningar sjukdomen ger hos patienten. 

Fördjupade kunskaper om den förändrade livssituationen kan vara till hjälp för att möta och 

stödja patienten i det dagliga livet. 

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka hur patienter med medelsvår till svår kronisk hjärtsvikt upplever det att 

leva med sin sjukdom. 

 

METOD 
 

För att besvara syftet med studien valdes en litteraturstudie som metod. En kvalitativ ansats 

valdes vilket syftar till att skapa förståelse för patientens situation (Friberg, 2006).  
 

Litteratursökning 
En osystematisk informationssökning användes i början genom att söka ostrukturerat i 

databaserna Cinahl och PubMed för att få idéer och för att se hur mycket material som fanns 



 5 

inom området. Cinahl och Pubmed uppfattar författarna som heltäckande och lätthanterliga och 

ger oss bäst förutsättningar för att verkligen finna det vi letar efter. Därefter användes en 

systematisk sökmetod, vilket innebär att man under sökprocessens gång dokumenterar 

tillvägagångssättet och använder sig av de hjälpverktyg som finns i den databas som har använts 

(Friberg, 2006; Nyberg, 2000).  En artikel hittades på en artikels referenslista och letades upp i en 

elektronisk tidskrift. För att få fram artiklar som stämde överens med syftet användes följande 

sökord: “heart failure”, “chronic heart failure”, “quality of life”, “psychosocial”, “experience*”, 

“liv* (dvs olika böjningar av `live´)”, “support”, “congestive”. För uppställning av sökord och 

antal träffar se tabell 1.  

 

Efter varje sökning gjordes en utvärdering för att sedan gå vidare till sekundärsökningar, då nya 

sökord eller begränsningar användes. Processen utfördes enligt Friberg (2006) sökprocess. När vi 

erhållit ett mindre begränsat antal träffar lästes sammanfattningarna i de mest intressanta 

artiklarna igenom. De som inte låg inom inklusionskriterierna uteslöts och de som återstod lästes 

grundligt igenom och analyserades. För att göra en kvalitetsmässig granskning användes söktes 

problemformulering, sammanfattning och ett klart formulerat syfte. Även metod- och 

analysbeskrivning, resultat, referenser, vårdvetenskaplig återkoppling, information om 

urvalsprocessen samt koppling till vården granskades enligt Friberg (2006) process. 

 

Urval 
 

För att hitta artiklar som belyste patienters upplevelser av hjärtsvikt valdes kvalitativa artiklar. En 

kvalitativ artikel ska enligt Friberg (2006) bygga på vilka upplevelser en människa har av ett visst 

fenomen. Engelska utgör det mest använda språket inom vetenskapen (Friberg, 2006) och 

tillsammans med artiklar på svenska var det naturligt att de fanns inom inklusionskriterierna. För 

att få ett så nytt och tillförlitligt resultat som möjligt var sökningarna begränsade till 

tidsintervallet år 2005-2011.  

 

Inklusionskriterier: 

 Artiklar som ska vara baserade på kvalitativa studier 

 Artiklar som ska vara granskade (peer reviewed)  

 Artiklar som ska vara skrivna på engelska eller svenska   

 Artiklar publicerade mellan 2005-2011 

 

Exklusionskriterier: 

 Artiklar baserade på kvantitativa studier 

 Artiklar publicerade före år 2005 
 

Datum Databas Sökord Begränsning Antal Förkastade Valda 

110227 Cinahl Heart failure 

AND 

Quality of 

life AND 

Psychosocial 

2005-2011 

Peer-reviewed 

Qualitative – High 

sensitivity 

31 30 1 

110302 Cinahl Chronic 

Heart failure 

AND 

2005-2011 

Peer-reviewed 

Qualitative – High 

40 38 2 
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Experience* sensitivity 
110302 Cinahl Liv* AND 

Experience* 

AND Heart 

AND 

Failure 

2005-2011 

Peer-reviewed 

Qualitative – High 

sensitivity 

44 39 5 

110303 PubMed Heart 

Failure 

AND 

Congestive 

AND 

Experience 

Humans, 

Publication Date 

from 2005/01/01 

to 2011/02/01 

13 12 1 

110305 Cinahl Heart 

Failure 

AND 

Support 

2005-2011 

Peer-reviewed 

Qualitative – High 

sensitivity 

15 14 1 

Tabell 1. Sökvägsöversikt 

 

Analys   
 

Analysprocessen följde Evans (2003) analysmodell. Studierna lästes upprepade gånger och sedan 

markerades styckena i artiklarna med olika kulörer för att få en översikt genom färgerna. Därifrån 

skapades först grupper genom gemensamt innehåll i styckena. En sammanställning av varje 

studies resultat gjordes även i en översiktstabell för att kunna identifiera artiklarnas innehåll 

(Bilaga 1. översikt av analyserad litteratur). Från de olika studiernas resultat identifierades 

likheter och skillnader för att skapa nya övergripande teman. Analys av teman och subteman 

redovisas i en tabell där kryss symboliserar förekomsten av dessa i de olika artiklarna (Bilaga 2. 

analysmodell). Citaten som har använts i resultatet har översatts utav författarna från engelska till 

svenska.  

 

RESULTAT 

Förändrad livsvärld Behov av stöd 
Fånge i sin egen 

kropp 
Ett nytt sätt att leva En hjälpande hand – 

på gott och ont 
Vård och 

behandling 

 

 

FÖRÄNDRAD LIVSVÄRLD  
 

Kronisk hjärtsvikt påverkar livsföringen och begränsar det dagliga livet. Det kan vara en 

utmaning att behålla sina sociala roller och fortsätta med de vardagliga sysslor som man har haft 

tidigare. Med detta följer starka känslor och frustration inför framtiden. Vissa väljer att helt avstå 

ifrån ansträngning medan andra fortsätter att utföra meningsfulla aktiviteter. Det upplevs svårt att 

planera inför framtiden vilket leder till kortsiktig framförhållning.  
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Fånge i sin egen kropp  

 

Att få en diagnos med dålig prognos skapar ihållande rädsla och oro för många deltagare i 

studierna (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2008a, 2008b; Ryan & Farrelly, 2009). Rädslan är som 

störst kvällstid då natten närmar sig – en tid då risken för andningssvårigheter ofta är stor vilket 

leder till panikkänslor (Ryan & Farrelly, 2009). De är även rädda för att inte kunna hantera 

okända situationer och avstår hellre från vissa aktiviteter för att slippa bli besvikna på sig själva 

om de inte klarar av dem (Falk, Granger & Swedberg, 2007; Nordgren, et al. 2008a).  

 

Jag försöker gå till sängs om kvällen men kan inte av ren rädsla - ligga ned - det behövs 5 eller 6 

kuddar för att sitta upp så här- för att hela tiden försöka kunna andas - du kan inte ligga ned alls 

- då hade jag blivit kvävd (Ryan & Farrelly, 2009 s. 226) 

 

Deltagarna i studierna uppfattar sin kropp som skör och opålitlig, att sjukdomen invaderade 

kroppen (Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill, Lyons & Nouwen, 2008). Kroppen är främmande 

och svekfull för att den inte fungerar som den alltid gjort (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007a). 

De fysiska symtomen har en negativ inverkan på deltagarnas livskvalitet (Falk, Wahn & Lidell, 

2007; Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). 

De beskriver sin kropp som begränsande på grund av extrem fysisk trötthet. Den uttalade 

energibristen leder till att även de enklaste vardagsaktiviteterna blir en stor utmaning (Rodriguez, 

et al., 2008; Ryan & Farrelly, 2009). Tröttheten går inte att övervinna viljemässigt, utan kräver 

istället ständiga vilopauser och ett lugnare tempo för att orka med. När deltagarna inser att deras 

sjukdom kommer att ha bestående inverkan på deras liv skapas nedstämdhet och irritation 

(Nordgren, et al., 2008a; Thornhill, et al., 2008).  

 

Jag är 54 år gammal - fortfarande ung - och när jag ser 70-åringar gå förbi mig på gatan känner 

jag mig som en idiot – de flyger fram på gatan och jag kryper fram på den (Man, 54 år) (Ryan & 

Farrelly, 2009, s.227.).  

 

Deltagare i studier av Nordgren, et al. (2007a); Ryan och Farrelly (2009) beskriver sitt 

begränsade liv som att vara fångad i sin egen kropp.  

 

Men som jag sa förut, det här är inget liv. Jag är i fängelse, jag är fängslad i min egen kropp 

(Nordgren, et al., 2007a, s.7) 

 

För att kunna förhålla sig till sin nya livssituation krävs att de accepterar begränsningarna 

(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007b; Thornhill, et al., 2008). Samtidigt som de tycker att 

kroppen har svikit dem, är de tvungna att leva med den (Falk, K., et al., 2007; Nordgren, et al., 

2007a). Vissa deltagare tycker att det är svårt att inse och acceptera att de har en sviktande kropp 

(Falk, S., et al., 2007; Thornhill, et al., 2008).  

 

Jag trodde jag var någorlunda frisk och det var jag uppenbarligen inte jag var uppenbarligen 

mycket sjuk även om jag inte alls insåg att det var så… Det är lite av en förändring, lite av en 

chock (man, 64 år) (Thornhill, et al., 2008 s. 161)  
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Ett nytt sätt att leva 
 

Att ha ett socialt nätverk uttrycker Heo, et al. (2009) förbättrar livskvaliteten. Enligt Falk, K., et 

al. (2007); Rodriguez, et al. (2008) innebär ett liv med kronisk hjärtsvikt begränsningar i det 

sociala livet. Deltagarna upplever att de inte längre kan behålla sociala roller inom familj, 

vänskapskrets och arbete eller ha ett fortsatt aktivt liv, vilket i sin tur kan resultera i förlust av det 

man identifierar med sig själv (Nordgren, et al., 2007a, 2007b). Det ger dem en känsla av minskat 

självförtroende och de blir mindre utåtriktade. Vissa deltagare upplever att deras identitet 

förändrats så avsevärt att det inte längre finns något meningsfullt i deras liv (Nordgren, et al., 

2007a; Thornhill, et al., 2008). Vid upprepade tillfällen kan man läsa att det är vanligt att känna 

sig isolerad (Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill, et al., 2008). Även i närvaron av familj och 

vänner upplevs isolering på grund av den ständiga tröttheten (Falk, K., et al., 2007; Ryan & 

Farrelly, 2009). Orsaken till detta är att de sällan kan lämna hemmet eller att de inte har energi till 

att vara sociala (Ryan & Farrelly, 2007; Thornhill, et al., 2008).  

 

Jag brukade ha ett mycket aktivt socialt liv och nu är mitt sociala liv obefintligt. Jag lämnar 

sällan huset, ibland lämnar jag inte huset på tio dagar (Man, 45 år) (Thornhill, et al., 2008, s. 

162)  

 

Det finns deltagare i studierna som tycker deras identitet är oförändrad trots sjukdom (Nordgren, 

et al., 2007a; Thornhill, et al., 2008).  
 

Jag definierar identitet som något inom sig själv och i mitt fall skulle jag inte säga, jag vill 

verkligen inte, jag tror inte att min identitet har förändrats jag tror mina omständigheter har 

förändrats. (Man, 45 år) (Thornhill, et al., 2008, s.164) 

 

Många studier visar att personer med kronisk hjärtsvikt tvingas skära ned på aktiviteter som de 

värdesätter och finner meningsfulla (Heo, et al., 2009; Rodriguez, et al., 2008). Frustration och 

besvikelse är en återkommande känsla bland deltagarna för att de inte längre kan fullfölja sina 

planer i livet. Att fortsätta med de aktiviteter och sociala nätverk som är meningsfulla trots 

sjukdom kan dock vara ett sätt att tränga bort negativa tankar som sjukdomen bär med sig (Falk, 

K., et al., 2007; Nordgren, et al., 2008a). För vissa är de sociala händelserna så viktiga att de 

utsätter sig för påfrestningar och äventyrar hälsan (Falk, K., et al., 2007; Nordgren, et al., 2007a).  

 

En man berättar: 

En gång, sa jag, ´jag kommer att gå till kyrkan även om det tar livet av mig´, jag svimmade och 

de var tvungna att ta mig till sjukhuset. (Rodriguez, et al., 2008, s. 261) 

 

Samtidigt väljer många andra att överge ansträngande aktiviteter eller planer för att inte vara till 

belastning för andra (Ryan & Farrelly, 2009; Thornhill, et al., 2008). Det finns även de som 

accepterar sin begränsning i sitt aktiva liv (Falk, K., et al., 2007; Thornhill, et al., 2008). Några 

hittar nya aktiviteter att sysselsätta sig med medan andra känner sig nöjda över livet och med att 

minnas den tiden som varit (Falk, K., et al., 2007; Falk, S., et al., 2007). 

 

Jag accepterar att det är mycket saker jag inte längre kan göra, så… jag har redan gett upp det 

faktum som handlar om, hur saker kommer att bli för stunden (Thornhill, et al., 2008, s. 163) 
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Thornhill, et al. (2008) beskriver att många av deltagarna redan var pensionärer när de blev sjuka 

men de som inte var det har tvingats lämna sitt arbete tidigare än planerat. Att lämna arbetet 

tidigare än tänkt ger negativa konsekvenser som tristess och minskad livsglädje (Thornhill, et al., 

2008). Både män och kvinnor i två studier av samma författare (Nordgren, et al., 2008a, 2008b) 

ser arbetet som ett sätt att få struktur i livet och samtidigt säkra ekonomin. Genom arbetet 

bekräftas självbilden samt upprätthålls det sociala nätverket, arbetet ökar meningsfullheten i livet. 

Nackdelarna med arbetet är att kravet ibland blir för högt och bygger på osäkerhet och otrygghet 

istället. När arbetsbelastningen är hög visar det sig att särskilt männen får skuldkänslor för att de 

är rädda att bördan på kollegorna ökar (Nordgren, et al., 2008b). För deltagare som är 65 år eller 

yngre påverkas arbetslöshet och nedsatt arbetsförmåga av ångest och ekonomiska bekymmer 

vilket ofta resulterar i att de fortsätter yrkeslivet trots uttalad trötthet (Rodriguez, et al., 2008). 

 
När man drabbas av en kronisk sjukdom som hjärtsvikt inser deltagarna att livet inte kan tas för 

givet och att nästa dag kan vara den sista (Dougherty, et al., 2007; Rodriguez, et al., 2008). Det är 

svårt att planera inför framtiden eftersom den inte går att förutse. Istället försöker de flesta leva i 

nuet genom att ta en dag i taget (Falk, K., et al., 2007; Nordgren, et al., 2008b).  

 

Du lever dag för dag. Som jag sa, jag köper inte några säsongsbiljetter eller nåt sånt, men jag 

tänker inte på en framtid eftersom jag inte tror att jag har nån (Dougherty, et al., 2007, s. 483) 

 

Döden blir ett påtagligt begrepp för de drabbade när de får sin diagnos (Dougherty, et al., 2007; 

Falk, S., et al., 2007; Thornhill, et al., 2008). Många beskriver döden som något skrämmande och 

som de är rädda för (Dougherty, et al., 2008; Falk, S., et al., 2007; Rodriguez, et al., 2008). I 

studien av Nordgren, et al. (2008b) uttalar sig vissa män om den skrämmande insikten i att deras 

sjukdom faktiskt leder till döden, medan andra män ser det som en naturlig process. Enligt 

Nordgren, et al. (2008a) och Rodriguez, et al. (2008) känner deltagare oro inför framtiden. Utöver 

rädslan för att dö (Dougherty, et al., 2007; Falk, S., et al., 2007) finns även oro för att vara extra 

utsatt och begränsad (Nordgren, et al., 2008a) eller att leva osjälvständigt på ett ålderdomshem 

(Dougherty, et al., 2007).  

 

När du har hjärtproblem, oroar du dig alltid för att nästa andetag blir ditt sista. Det är något du 

aldrig vet (Rodriguez, et al., 2008, s. 262). 

 

Andra deltagare lever med tvära kast mellan hopp och förtvivlan (Nordgren, et al., 2007a, 2007b, 

2008a). Hopp innebär till exempel en dröm om ett bättre hälsotillstånd eller att sjukdomen inte 

skall förvärras (Dougherty, et al., 2007; Nordgren, et al., 2007a, 2007b). De kan även känna nytt 

hopp efter att ha överlevt ett livshotande tillstånd (Nordgren, et al., 2008a).  

 

De berättade för mig flera gånger tidigare att jag inte kommer att överleva sjukdomen. Jag 

överraskade dem. De kallar mig mirakelkillen (Dougherty, et al., 2007 s. 484) 

 

Jag har förlorat – jag kan inte bry mig om saker och när jag låg där kände jag mig desperat och 

hatade alla – sjuksköterskor ingick – jag kunde inte ägna stor uppmärksamhet åt någonting Jag 

bara ligger där utan energi att göra någonting (Ryan & Farrelly, 2009, s. 226).   
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Genom att ha en positiv inställning till livet blir livssituationen lättare att hantera. Vissa ser på 

den förändrade livssituationen med sorg medan andra hittar positiva sätt att förhålla sig till den 

(Nordgren, et al., 2007a; Thornhill, et al., 2008).  

 

BEHOV AV STÖD 
 

Att vara i positionen att ta emot hjälp och stöd har både positiva och negativa konsekvenser. Med 

ett sviktande hjärta är behovet av stöd från närstående och sjukvården av stort värde men kan 

även påverka självständigheten hos individen. 

 

En hjälpande hand – på gott och ont  

 

Att ha familj och vänner omkring sig är en förutsättning för ökad livskvalitet (Heo, et al., 2009; 

Nordgren, et al,. 2008a). Den största delen av det stöd som erbjuds är från familjemedlemmar 

(Falk, K., et al., 2007; Thornhill, et al., 2008). Hjälp med de dagliga sysslorna ger stöd och 

minskad oro (Nordgren, et al., 2008a, 2008b).  

 

Oh de är där när jag behöver dem. Jag behöver bara fråga och de är där (Man, 76 år) 

(Thornhill, et al., 2008, s.165) 

 

Det som hjälper mig mest är att ha någon som städar huset eftersom de tar den fysiska 

belastningen från städningen, men ger mig en miljö som är mer behaglig att leva i (Heo et al., 

2009, s. 103) 

 

Deltagarna uttrycker tacksamhet för både det känslomässiga och konkreta stöd de får från familj 

och vänner sedan deras liv förändrats (Falk, S., et al., 2007; Heo, et al., 2009). Både kvinnor och 

män upplever det viktigt att familj och vänner visar förståelse och att de försöker anpassa sig till 

de nya omständigheterna. Detta ger dem den trygghet de behöver för att kunna hantera 

situationen bättre (Nordgren, et al., 2007a, 2008b). Att känna sig älskad av Gud och andra 

människor i sin sjukdom ger effekten av bättre självförtroende bland deltagarna, det underlättar 

även för att återfå kontroll över sin livssituation (Heo, et al., 2009; Nordgren, et al., 2008a).  

 

Falk, S., et al. (2007) visar att det är viktigt att kunna ventilera tankar och erfarenheter med någon 

närstående vid sjukdom. I samma studie berättas även att det är värdefullt att ha någon som följer 

med vid läkarbesöken för att säkerhetsställa att informationen uppfattas korrekt.  

 

Deltagare uttrycker även sorg och frustration över att vara beroende av andra (Nordgren, et al., 

2007a; Ryan & Farrelly, 2009). Många studier visar att de drabbade tycker att deras roll 

förändras, att de numera tvingas förlita sig till att andra utför de sysslor i hemmet som de själva 

tidigare har kunnat utföra (Nordgren, et al., 2008b; Thornhill, et al., 2008). Samtidigt är de rädda 

för att vara en belastning för andra (Nordgren, et al., 2008a, 2008b). Ryan och Farrelly (2009) 

visar att deltagarna känner sig förbrukade, gamla och odugliga när de inte har kontroll över eller 

kan ta hand om sig själva.  

 

Jag har nått stadiet nu att jag måste gå upp för trapporna på alla fyra – händer och ben. (Ryan 

& Farrelly, 2009, s. 227) 
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Deltagarna upplever ibland att andra människor inte förstår hur allvarligt sjuka de är (Nordgren, 

et al., 2008a, 2008b). Samma studier visar att det finns de som därmed anser det som meningslöst 

att dela sina erfarenheter med andra. Bristen på synliga symtom av sjukdomen diskuteras som en 

trolig anledning till att andra inte kan förstå vad de genomlider (Nordgren, et al., 2007a; 

Thornhill, et al., 2008). En ung kvinna berättar att hennes sjukdom inte tas på allvar av andra 

eftersom hon fortfarande är ung och inte ser sjuk ut (Thornhill, et al., 2008). Vissa uttrycker en 

stark vilja att dela sina erfarenheter men att de inte vill vara till belastning (Nordgren, et al., 

2008a, 2008b). 

 

Att få hjälp från andra kan medföra fördelar men kan samtidigt vara en ständig påminnelse om 

minskad kapacitet vilket bidrar till försämrad självkänsla. Trots tillgängligt stöd upplever många 

deltagare att de är isolerade (Nordgren, et al., 2007a). Samma resultat visas även i studien av 

Thornhill, et al. (2009). Flera studier visar att personer med hjärtsvikt ofta känner sig 

överbeskyddade och övervakade av sina närmaste vilket begränsar den personliga friheten 

(Nordgren, et al., 2008a; Ryan & Farrelly, 2009). Vissa kvinnor upplever ökad förvirring och 

osäkerhet när de känner sig överbeskyddade och tycker att det blir svårare att klara det dagliga 

livet (Nordgren, et al., 2008a).  

 

Hon låter mig inte – jag gör ingenting! Hon säger ’Jag gör detta, jag gör det’ och jag sitter hela 

tiden och bara sitter där eh – jag blir lite uttråkad (Ryan & Farrelly, 2009, s. 227). 

 

Vård och behandling 

 

När man lever med en oförutsägbar sjukdom är det viktigt med en tillförlitlig och kontinuerlig 

vård (Falk, S., et al., 2007; Ryan & Farrelly, 2009). Under sjukdomens förlopp uppstår ett behov 

av att ha någon professionell att rådfråga (Falk, S., et al., 2007; Nordgren, et al., 2007b, 2008a). 

Några upplever att den information som läkaren ger är tillräcklig och tydlig (Thornhill, et al., 

2008) medan andra upplever att den är bristfällig (Nordgren, et al., 2008b). Männen upplever att 

informationen är full med medicinska termer och begrepp som är svåra att förstå (Nordgren, et 

al., 2008b). Kvinnor beskriver informationen som otillräcklig och alltför generell (Nordgren, et 

al., 2008a).  

 

Deltagarna upplever ett stort eget ansvar för sin sjukdom och att det förväntas för mycket av dem 

(Falk, S., et al., 2007; Nordgren, et al., 2008a). Samtidigt fattar vårdpersonal många beslut utan 

deras samtycke eller vetskap. Utan rätt grundförutsättningar och kunskaper om tillståndet är det 

svårt att aktivt ta ansvaret för sig själv (Nordgren, et al., 2007b, 2008b). Det är vanligt att man 

känner besvikelse på sig själv och på sjukvården för att man inte klarar av att leva upp till de krav 

som ställs (Nordgren, et al., 2007a, 2007b).  

 

En del av deltagarna har svårt att förstå allvaret med sjukdomen och därmed behovet av att söka 

vård när kroppen säger ifrån (Nordgren, et al., 2008b; Thornhill, et al., 2008). Att söka vård 

innebär att överlämna sig själv och sin kropp till någon annan. Deltagarna som inser sitt behov av 

vård upplever lättnad över att de kan släppa kontrollen för en stund (Nordgren, et al., 2007b, 

2008a, 2008b). Samma studier visar även att de känner maktlöshet för att de inte längre har makt 

över sin egen hälsosituation. Maktlöshet är en central känsla när de inte tas på allvar vilket 

slutligen leder till att de tappar tillit och förtroende för sjukvården (Ryan & Farrelly, 2009). 

Ibland upplevs tveksamhet till att söka vård, men blir situationen för allvarlig får de ge efter och 
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kontakta sjukvården (Nordgren, et al., 2007b; Rodriguez, et al., 2008). I de fall där kontakten 

med sjukvården blir fördröjd beror det på att de tidigare sökt vård men blivit avvisade eller för att 

de ignorerar sina symtom (Nordgren, et al., 2007b, 2008b; Rodriguez, et al., 2008). Deltagarna 

känner sig ifrågasatta och att vårdpersonalen inte tror dem (Rodriguez, et al., 2008; Ryan & 

Farrelly, 2009).  

 

Vid sjukvårdskontakter, såsom inskrivning i slutenvården, upplever deltagarna sig själva som en 

börda när vårdpersonalen har hög arbetsbelastning (Nordgren, et al., 2008b; Ryan & Farrelly, 

2009). Flera studier visar också att man känner misstro till vården när vårdpersonalen inte har 

tillräcklig kompetens inom hjärtsjukvård (Rodriguez, et al., 2008; Thornhill, et al., 2008). De 

upplever en brist på kontinuitet när de ständigt träffar nya läkare och läkarkandidater vilket 

innebär att de ständigt får upprepa sin sjukdomshistoria (Falk, S., et al., 2007; Nordgren, et al., 

2007b; Ryan & Farrelly, 2009). Ibland upplever personerna i studierna att de förvandlas till 

objekt när de utsätts för undersökning och behandling inom vården (Nordgren, et al., 2007b, 

2008a, 2008b). Vissa tycker att man blir behandlad och informerad enbart efter en 

standardvårdplan och att man på så sätt kategoriseras som patient (Nordgren, et al., 2007b, 

2008a). 

 

Det var verkligen en kontakt under lång tid, men det var… det var en väldigt negativ kontakt… 

som fick mig att känna… som om jag helt enkelt inte var där… det var bara… ett organ, här, 

inuti mig som var närvarande (Nordgren, et al., 2007b, s.125). 

 

Medicinerna kan anses som livsuppehållande fast skapar även livslångt beroende och påminner 

om det allvarliga tillståndet (Nordgren, et al., 2008b). Det upplevs mycket obehagligt att drabbas 

av oväntade biverkningar från läkemedlen (Nordgren, et al., 2008a; Rodriguez, et al., 2008). Det 

finns många frågor kring medicineringen, om det verkligen är nödvändigt med så många 

mediciner (Dougherty, et al., 2007; Nordgren, et al., 2008b; Rodriguez, et al., 2008) och vad som 

sker om de slutar att ta dem (Nordgren, et al., 2008b). När informationen från de professionella 

vårdarna brister upplevs att kontrollen minskar och de medicinska sammanhangen är svårare att 

förstå (Dougherty, et al,. 2007; Rodriguez, et al., 2008).  

 

Majoriteten av studierna beskriver att det är vanligt att man utvecklar strategier för att kunna 

hantera sjukdomen (Falk, S., et al., 2007; Heo, et al., 2009; Thornhill, et al., 2008). Att bedriva 

egenvård beskrivs som att ta hänsyn till mediciner, uppmärksamma symtom, kontrollera vikt, 

vätske- och saltintag samt att motionera (Falk, S., et al., 2007; Heo, et al., 2009).  

 

Tja, det enda jag kan göra är att fortsätta att ta min medicin, och prova dieten, och se om kosten 

ger mig mer styrka (Heo, et al., 2009, s. 103) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
 

Både osystematisk och systematisk sökning användes vilka är lika viktiga för att 

informationssökningsresultatet ska bli så bra som möjligt. Medan den systematiska sökningen var 

ett måste för att välja ut lämpligt material för det ämne som skulle studeras var den osystematiska 

sökningen behövlig för att ge inspiration och idéer (Friberg, 2006).  

 
Eftersom patienters upplevelser var i fokus föll det sig naturligt att använda vetenskapligt 

granskade artiklar baserade på kvalitativ metod, vilket innebar att kvantitativa artiklar kunde 

uteslutas. Vi upplevde att det fanns mycket forskning kring ämnet men majoriteten utgjordes av 

kvantitativa studier. Tydliga likheter och skillnader kunde urskiljas från de texter som slutligen 

valdes. Länderna där artiklarna är skrivna är bland annat Sverige, Storbritannien, USA och Irland. 

Det är en styrka att ha artiklar från olika länder och världsdelar eftersom det ger ett bredare och 

internationellt perspektiv. Dock saknar vi forskning från utvecklingsländerna där det för det 

första inte är lika vanligt med kronisk hjärtsvikt och för det andra kan innebära en stor skillnad i 

upplevelsen av sin sjukdom. 

Att artiklarna är skrivna på engelska är positivt vilket ökar forskningsresultatens tillgänglighet 

internationellt. Det kan också vara en svaghet eftersom feltolkningar kan göras när de översätts 

till svenska. Forskningsartiklar som var publicerade före år 2005 exkluderades för att få tillgång 

till den senaste forskningen inom området. Det kan dock innebära en svaghet att begränsa 

tidsperioden då man kan missa viktiga källor.  

Vi valde Evans (2003) modell vid analysen vilket ansågs vara en lämplig metod för att analysera 

kvalitativa studier (Friberg, 2006). Ett metasyntestänkande användes då flera redan publicerade 

forskningsresultat analyserades genom att sammanfatta och jämföra dem med varandra. Det med 

avsikt att komma med något nytt (Friberg, 2006). En styrka är att vi har varit två personer vilket 

ger olika perspektiv och erfarenheter som även har underlättat för granskning och analysering av 

artiklarna. Förförståelsen, som är det vi med sinnet tolkar påverkar vårt sätt att se på saker mer än 

vad vi tror (Thurén, 2007). Därför har vi under analysprocessen försökt medvetandegöra vår 

förförståelse för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Vår förförståelse kan annars 

blockera vårt sätt att förhålla oss till texten genom att inte släppa in nya synvinklar.  

Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen har ett urval gjorts av de viktigaste delarna från resultatet. Här diskuteras 

patienters syn på förändringar i kropp, livsvärld och framtid samt hur det upplevs att vara 

beroende av andra.   

 

En förändrad livsvärld innebär att den värld vi dagligen lever i och tar för givet har rubbats från 

det normala (Wiklund, 2003). Att leva med kronisk hjärtsvikt påverkar hela människans existens. 

Utöver de fysiska och psykologiska faktorerna, påverkas även människans spirituella, sociala och 

ekonomiska förutsättningar (Lindwall, 2004). Många hjärtsviktsdrabbade delar uppfattningen av 

förlust av sin tidigare funktionella kropp och sitt tidigare ”jag”. Dahlberg (2003) & Lindwall 

(2004) skriver att så länge man upplever sig som frisk glöms kroppen bort och tas för givet, 
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människan känner sig som en hel enhet. Utsätts man däremot för sjukdom eller skada hotas 

enheten och man upplever en förändring och inre obalans. Det skrämmer människan, skapar kaos 

och kränker människans värdighet. (Lindwall, 2004). Wiklund (2003) beskriver att händelsen då 

helheten hotas eller upplöses är en fruktansvärd plåga för människan.  

 

Resultatet visar att hjärtsvikt som kroniskt tillstånd medförde ett stort lidande för individen och 

en känsla av att man förlorade sig själv. Merleau-Ponty (1997) talar om kroppen som ett säte inte 

bara för människans upplevelser utan även för identiteten. Det innebär att om kroppen förändras 

sker också förändring i hur människan ser på sig själv och hennes tillgång till världen (Merleau-

Ponty, 1997; Dahlberg, 2003). Det förändrar även det sätt som andra ser på människan och 

medför ibland att andra börjar behandla individen annorlunda (Wiklund, 2003).  

 
I alla utom en av de granskade studierna beskrevs upplevelsen att vara fångad i den egna 

kroppen. Dahlberg (2003) skriver om känslan av att vara fånge i sin egen kropp, att det blir en 

sorts främlingskap inför sig själv samt den person man är och varit. Resultatet visar att kroppen 

upplevdes opålitlig och svekfull men att människan tvingades leva med den sjuka kroppen 

oavsett om man ville eller inte. Känslan att bli sviken av sin kropp kan innebära en upplevelse av 

att förlora sin kroppsliga värdighet. De hjärtsviktsdrabbade kände sig ofta maktlösa vilket är 

vanligt förekommande bland kroniskt sjuka för att de inte kan påverka den sjukliga processen i 

kroppen. Lindwall (2004) skriver att en vanmakt uppstår när kroppen förändras, man vill bli vän 

med sin kropp för att kunna återfå kontroll över den igen. 

 

Resultatet visar att kronisk hjärtsvikt påverkade det sociala livet (Rodriguez, et al., 2008; Falk, 

K., et al., 2007). Enligt Dahlström & Strömberg (2005) är det viktigt att behålla sina sociala och 

fysiska aktiviteter för att inte drabbas av isolering och nedstämdhet. För att kunna uppnå en bra 

livskvalitet anser vi att den hjärtsviktsdrabbade ibland borde tillåta sig att göra sådant som 

upplevs meningsfullt trots sin kroppsliga begränsning. Rodriguez, et al. (2008) påvisar att vissa 

deltagare valde att inte lyssna på läkarens råd om att skära ned helt på aktiviteter utan valde 

istället att anpassa sina aktiviteter efter sin fysiska förutsättning.  

 

När man levde med kronisk hjärtsvikt fanns det en överhängande ovisshet och medvetenhet om 

att varje dag kunde vara den sista (Nordgren, et al., 2007a). Att se på livet ur ett dag-för-dag 

perspektiv beskrevs som ett sätt att överleva och framtidsplanerna var ofta mycket kortsiktiga. 

Att leva dag för dag kan uppfattas som något tragiskt men det vi egentligen tror att orsaken 

grundar sig i är att man till fullo vill ta tillvara på varje dag som återstår. Efter att ha drabbats av 

kronisk hjärtsvikt upplevdes att döden kom allt närmare. Enligt Mårtensson (2005) är det vanligt 

med två perspektiv på döden. Det ena där man inte känner sig redo att dö och inte ville prata eller 

tänka på det och det andra där döden inväntas med ett lugn. Majoriteten av deltagarna såg döden 

som något skrämmande. Vi anser att döden kan innebära en rädsla för många eftersom de inte vet 

vad som kommer att hända. Resultatet visar att familj och vänner är oumbärliga dels genom ökad 

trygghet men även att situationen blir lättare att hantera. När närstående delges samma 

information som patienten blir resultatet färre återbesök men även ökad trygghet för både 

patienten och närstående. (Mårtensson, 2005; Nordgren, et al., 2008b). Behovet av andra var 

samtidigt kopplat till skam och sorgsenhet över att man inte längre kunde sköta om sig själv utan 

behövde andra för att klara sig i livet.  
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Konsekvenser för vården 

 

Vårt resultat visar att behovet av kunskap, stöd och motivation är stort när man lider av kronisk 

hjärtsvikt. Kunskap om sin sjukdom behövdes för att bättre kunna hantera den. För att patienten 

skall kunna få en komplett bild av sin sjukdomssituation anser vi att sjuksköterskan och läkare 

ska samarbeta för att vägleda och undervisa patienten om sin sjukdom genom enkel lättförståelig 

information. Vi anser att en god kunskap om sin sjukdom kan minska känslan av maktlöshet 

eventuellt också upplevelsen av att vara fånge i sin oförutsägbara och opålitliga kropp. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2b § skall individanpassad information om tillstånd 

och behandlingsalternativ ges för att patienten ska kunna delta i planering och beslutstagande i 

sin egen vård.  

 

Patientundervisning är även ett bra sätt att göra patienten delaktig vilket syftar till att möjliggöra 

kontroll och underlätta för anpassningen till sin nya roll och medföljande behandling. Strömberg 

(2005) skriver att patienten blir mer delaktig genom att undervisningen ges utifrån patientens 

perspektiv så att de förstår innebörden i kunskapen som förmedlas. Sjuksköterskan och patienten 

kan tillsammans sätta upp mål för omvårdnaden där patienten är delaktig från början till slut. Ett 

av de viktigaste målen med patientundervisningen är att hjälpa patienten genom att förbättra 

möjligheterna till egenvård. Egenvården är särskilt viktig vid kronisk hjärtsvikt men förutsätter en 

delaktig patient. Den professionella vårdaren behöver arbeta för att främja egenvården genom att 

öka viljan och förmågan till egenvård (Strömberg, 2005). Sjuksköterskans roll anser vi är dels att 

hjälpa patienten till kunskap men även öka motivationen till egenvård. Många studier visar att 

patienter tycker att de får ta alltför stort ansvar över sin sjukdom. Därför är det extra viktigt att 

främja de resurser som patienten har. Wiklund (2003) definierar resurser som alla de tillgångar en 

person har för att hantera lidande och främja hälsa. 

 

Att vara närstående till en person med kronisk hjärtsvikt förmodar vi kan innebära både sorg och 

frustration över att inte kunna göra någonting åt situationen. Brist på kunskap och förståelse utgör 

ofta orsaken till att patienten blir överbeskyddad av sin närstående (Mårtensson, 2005). För att 

bästa stöd ska kunna ges till patienten är det även viktigt att se till den närståendes behov. Vi 

anser att om den närstående fick mer kunskap om vad sjukdomen innebar skulle det ge trygghet 

även för dem vilket kan resultera i mer frihet för patienten.  

 

Ur resultatet framkom att patienter med kronisk hjärtsvikt ofta känner oro och rädsla inför 

framtiden. Många upplevde ett behov av att samtala om sitt lidande men att det ofta var svårt att 

öppna sig för andra. Mårtensson (2005) skriver att det praktiska stödet för de hjärtsviktsdrabbade 

ofta är tillräckligt men att det är brist på emotionellt stöd. För att patienten ska våga öppna sig för 

sjuksköterskan krävs en god vårdrelation där sjuksköterskan bekräftar patienten (Wiklund, 2003). 

Resultatet visar att trygghet och tillit skapades då sjuksköterskan visade respekt, öppenhet och 

förtroende (Nordgren, et al., 2007b; Nordgren, et al., 2008a). 

 

Många kände sig som ett maktlöst objekt och att de inte togs på allvar då de vårdades (Nordgren, 

et al., 2007b; Nordgren, et al., 2008). När vi som sjuksköterskor tror oss begripa vem patienten är 

riskerar vi att kategorisera och göra patienten till ett objekt. Därför bör vi vara ödmjuka inför vår 

förförståelse och inte behandla patienten utifrån dess diagnos. Resultatet visar att vårdare ibland 

upplevdes som oprofessionella. Bristen på kontinuitet är troligtvis en ytterligare orsak till att 

sjukvårdspersonal upplevdes som sådan. Wiklund (2003) menar att dokumentationen är viktig då 
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byte av vårdgivare görs vilket främjar kontinuiteten. Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det även 

i en sjuksköterskas profession att på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt uppnå kontinuitet i 

vårdandet.  

 

Vår litteraturstudie har gett oss ny kunskap samtidigt som det lett till en fördjupad inblick i hur 

livet upplevs hos hjärtsviktsdrabbade personer vilken kan vara mycket värdefull inom vården.  

Vi vill med denna studie belysa hur verkligheten ser ut för en person med kronisk hjärtsvikt. Att 

leva med kronisk hjärtsvikt påverkar många olika aspekter av individens liv. Vi har sett många 

likheter men också olikheter i de granskade studierna vilket gör det viktigt att förstå varje 

individs upplevelse som unik. En del av de drabbade upplever vården som generaliserande och att 

man i stort sett erbjuder likadan vård till alla, oavsett individuella behov. Ur resultatet kan man 

läsa att man uppfattar vården som baserad på en standardvårdplan utan utrymme för särskilda 

behov och önskemål. Sjuksköterskan måste medverka till att patientens önskemål blir hörda. Med 

den förnyade förförståelsen om att varje person har individuella upplevelser och erfarenheter av 

sin sjukdom kan vi bidra till en förbättrad vård genom en mer individuellt anpassad omvårdnad. 

Detta kan ske genom god kommunikation och undervisning för att främja delaktighet och en god 

egenvård. Utifrån resultatet ser vi brister i vården då allt för mycket information och undervisning 

ges efter standardiserade metoder. Mer fokus på den enskilda personen behövs för att en effektiv 

och kvalitetsmässig vård ska uppnås. 

 

Framtida forskning 

 
Vi har funnit många artiklar med fokus på äldres upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

Vi saknar dock forskning kring att leva med kronisk hjärtsvikt i medelåldern då familj och arbete 

utgör en stor del av den drabbades livsvärld.  
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Översikt av analyserad litteratur                                                                                      Bilaga 1 

 
 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Drifting in a 

Shrinking Future: 

Living With 

Advanced Heart 

Failure  

Författare:  
Dougherty, C. M., 

Pyper, G. P., Au, D. 

H., Levy, W. C., 

Sullivan, M. D.  

Tidskrift: Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

Årtal: 2007 

Patient-

perspektiv 

Information som hjälper för 

hur patienter med svår 

kronisk hjärtsvikt ska 

planera sin framtid saknas.  

 

Syftet med studien var att 

beskriva hur patienter med 

svår kronisk hjärtsvikt ser 

och planerar för framtiden. 

En kvalitativ studie 

 

27 intervjuer gjordes per 

telefon förutom 2. 

Intervjuerna följde en 

semistrukturerad intervju 

och bandinspelades. 

Översattes och analyserades 

med induktiv metod för 

innehållsanalys. Urval togs 

från kardiologikliniker vid 

the Veteran Affairs Puget 

Grounded Theory har 

använts för att analysera 

data 

Resultatet byggs upp på 

temat ”Min framtid med 

hjärtsvikt” som har 

följande underteman: 

1) Framtid – osäker 

livslängd, 

förhoppningar och 

förkortad livslängd.  

2) Beslut – beslut om 

behandling, 

avancerande direktiv 

och vård i livets slut. 

3) Döende – den bästa 

och sämsta döden, 

tankar och känslor om 

döden och nära- döden 

upplevelser. 

Titel: Breaking the 

Vicious Circle of 

Fatigue in Patients 

With Chronic Heart 

Failure 

Författare: Falk, 

K., Granger, B. B., 

Swedberg, K.,  

Ekman, I. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2007 

Patient-

perspektiv 

Den smygande, vaga 

tröttheten gör det svårt att 

bedöma och mäta objektivt. 

Dessutom saknas kunskap 

om trötthet har resulterat i 

avsaknad av vägledande 

definitioner i klinisk praxis. 

Därför kan en detaljerad 

beskrivning av erfarenheten 

av trötthet hos patienter 

med hjärtsvikt ge 

omfattande kunskap om 

trötthet samt tillhandahålla 

grunden för utvecklingen av 

strategier för att lätta 

trötthet.  

 

1. Ett syfte med den 

aktuella studien var att ge 

en teoretisk förståelse av 

erfarenheten av trötthet och 

dess konsekvenser i 

vardagen.  

2. Ett annat syfte var att 

identifiera och skapa 

kunskap om trötthet hos 

patienter med CHF. 

Kvalitativ studie 

 

Urvalet skedde på en 

öppenvårdsmottagning på 

ett universitetssjukhus i 

Sverige. De patienter som 

uttryckte att de kände sig 

trötta eller utmattade blev 

tillfrågade att delta. 15 

patienter (8 män och 7 

kvinnor) med åldern mellan 

31-95 år intervjuades 

ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna varade i 45 till 

90 minuter och 

bandinspelades och 

översattes sedan ordagrant 

på svenska.  

Grounded theory har 

använts för att samla in och 

analysera kvalitativ data 

 

Resultatet byggs upp av 

tre teman: 

1) Erfarenheter av 

trötthet 

2) Offra – Att avstå, att 

förneka sig själv och att 

isolera 

3) Återställa – 

användning av 

strategier 

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  

Årtal: 2006 

Vårdvetens

kapligt 

perspektiv 

Patient- 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter tidigare studier verkar 

det teoretiskt lönsamt att 

studera och förstå patienter 

med kronisk hjärtsvikt. Det 

är dock viktigt att 

sjuksköterskans förståelse 

och stöd är baserade på 

patientens upplevelse för att 

kunna möjliggöra 

självständighet så länge 

som möjligt. 

 

Syftet med studien var att 

beskriva hur personer som 

Kvalitativ studie 

Fenomenografisk ansats 

grundat på empirisk 

grounded research  

 

Data samlades in genom 

bandade intervjuer med 17 

patienter. Urvalet samlades 

in från en specialistenhet för  

kronisk hjärtsvikt dagtid 

Resultatet byggs upp  

av tre teman: 

1) Att handskas med 

livets realiteter – 

Justering av aktiviteter, 

samarbete, att använda 

kreativitet, 

2) Att leva med tankar - 

dåtid, nutid och framtid 

– att leva med 

sinnestillståndet, ta 

ansvar, att följa 

behandling, göra egna 

beslut, att använda sin 
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lever med kronisk 

hjärtsvikt, upplever den 

dagliga livsföringen. 

kunskap 

3) Att handskas med 

omvärlden – uppleva 

kontinuitet, att känna 

tillit, hantera den loka 

miljön, hålla kvar 

värden i livet, behålla 

fritidsaktiviteter och 

behålla sin livsstil 

 

Titel: Living With 

Moderate-Severe 

Chronic Heart 

Failure as a Middle-

Aged person 

Författare: 

Nordgren, L., Asp, 

M., Fagerberg, I. 

Tidskrift: 

Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2007 

Vårdvetens

kap  

livsvärlds-

perspektiv 

Tidigare kvalitativa studier 

som har gjorts på personer 

som lever med kronisk 

hjärtsvikt har huvudsakligen 

koncentrerat sig på äldre. 

Därför finns det inte mycket 

kunskap om vad det innebär 

att leva med måttlig-svår 

kronisk hjärtsvikt som en 

medelålders person.  

 

Syftet med studien var att 

utforska och beskriva vad 

det innebär att leva med 

måttligt-svår kronisk 

hjärtsvikt som en 

medelålders person 

Fenomenologisk kvalitativt 

tillvägagångssätt med 

livsvärldsansats 

 

Öppna intervjuer med 4 

män och 3 kvinnor gjordes 

med bandinspelning. 6 av 7 

fall hemma hos 

informanterna. Urvalet 

gjordes 

Resultatet byggs upp av 

tre teman: 

1) Tvetydighet i 

kroppen – kroppen är 

opålitlig och 

oförutsägbar, samtidigt 

som den är en källa till 

hälsa. 

2) Förlora greppet om 

livet – förlorad självbild  

3) Balanserande liv – 

Snabba känslomässiga 

vändningar som 

hopp/hopplöshet och 

tro/förtvivlan. 

Titel: An 

exploration of the 

phenomen of formal 

care from the 

persepective of 

middle-aged heart 

failure patients 

Författare: 

Nordgren, L., Asp, 

M., Fagerberg, I. 

Tidskrift: European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

Årtal: 2007 

Livsvärlds-

perspektiv 

Patientpers

pektiv? 

Trots att det finns mycket 

forskning om diagnosen 

hjärtsvikt finns det 

fortfarande en skillnad på 

vård som är tillgänglig och 

patientens behov. För att 

kunna anpassa vården till 

medelålders patienters, med 

måttligt-svår hjärtsvikt, 

behov är det nödvändigt att 

få den enskilde patientens 

perspektiv.  

 

Syftet med den aktuella 

studien var att undersöka 

och förstå fenomen: 

Formell omsorg som 

upplevs ur medelålders 

patienter som lever med 

hjärtsvikt 

Kvalitativ studie 

 

Data samlades in i sju 

ostrukturerade intervjuer 

med medelålders människor 

som lever med måttlig-svår 

hjärtsvikt. Data 

analyserades med hjälp av 

en fenomenologisk ansats. 

Resultatet byggs upp av 

tre teman: 

1) Beroende av vård 

2) Överlämnande till 

vården 

3) Oklar delaktighet 

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-

Vårdvetens

kapligt 

perspektiv 

Livsvärlds-

perspektiv 

 

Kvinnor med hjärtsvikt 

behöver hjälp och stöd för 

att kunna anpassa sig till sin 

livssituation. Dock är 

innebörden av fenomenet 

stöd ännu inte väl känd. 

 

Syftet med studien var att 

avslöja innebörden av 

fenomenet stöd som 

upplevs av kvinnor som 

lever med hjärtsvikt i 

medelåldern. 

Kvalitativ studie 

 

Sex kvinnor med diagnosen 

hjärtsvikt i åldern 33-61 år 

intervjuades. Intervjuerna 

ljud-inspelades och varade 

mellan 45-100 min. Inga 

färdiga frågor användes, 

förutom öppnande frågor. 

 

Urvalet gjordes via två 

öppenvårdskliniker för 

hjärtsvikt i Sverige. 

Resultatet byggs upp av 

fyra teman: 

1) Kunskap och 

förståelse - information 

2) Hitta balans – 

anpassa sig till snabba 

förändringar inom 

vårdsituationer 

3) Tvetydlighet i 

relationer – att få stöd 

och att vara en börda 

4) Stöd och formell 

vård – en fråga om tillit 

och misstro 
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being 

Årtal: 2008 

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 

Journals of Nursing 

Studies 

Årtal: 2008 

Vårdvetens

kapligt 

perspektiv  

Livsvärlds-

perspektiv 

fenomenolo

giskt 

perspektiv 

Män som lever med 

hjärtsvikt i medelåldern 

upplever begränsningar i 

deras arbetsförmåga 

och/eller i sociala 

aktiviteter. För att anpassa 

sig till livssituationen 

behöver de stöd. Innebörden 

av fenomenet stöd är inte 

väl känd. Således kan 

formella vårdare tycka att 

det är svårt att veta hur man 

ska stödja dessa patienter. 

 

Syftet med den aktuella 

studien var att avslöja och 

beskriva innebörden av 

fenomenet stöd som 

upplevs av män som lever 

med hjärtsvikt i 

medelåldern. 

Kvalitativ studie. 

En fenomenologisk 

livsvärldsansats användes.  

 

9 män med diagnosen 

hjärtsvikt i åldrarna mellan  

49-64 intervjuades. 

Intervjuerna ljud-inspelades 

och varade i 40-80 min. 

inga färdiga frågor 

användes, förutom 

öppnande frågor.  

 

Urvalet gjordes via två 

öppenvårdskliniker för 

hjärtsvikt i Sverige. Data 

analyserades med hjälp av 

reflekterande 

livsvärldsforskning.   

Resultatet byggs upp av 

fyra teman: 

1) Stöd – en subtil 

säkerhet – Skillnad på 

vilken relation som ger 

stöd 

2) Mediciner – stöd och 

begränsning 

3) Villkorligt stöd inom 

ramen för formell vård 

– överlämna sin kropp i 

vårdens händer 

4) Information och 

kunskap – kontroll och 

säkerhet/rädsla 

 

 

Titel: ”They 

diagnosed bad 

heart”: A qualitative 

exploration of 

patients’ knowledge 

about and 

experiences with 

heart failure 

Författare: 

Rodriguez, K.L., 

Appelt, C.J., 

Switzer, E., Sonel, 

A.F., & Arnold, 

R.M. 

Tidskrift: Heart & 

Lung  

Årtal: 2008 

Patient- 

perspektiv 

Patient utbildning är 

avgörande för behandling 

av patienter med hjärtsvikt, 

därför är det viktigt att veta 

vad dessa patienter förstår 

och upplever både kliniskt 

och personligen. 

 

Syftet med studien var att 

kvalitativt undersöka 

patienters kunskap om 

diagnosen hjärtsvikt, deras 

förståelse av vården för 

hjärtsjukdomen, 

"behandlings- 

rekommendationer”, och 

deras åsikter om effekterna 

av hjärtsvikt på deras 

dagliga liv och prognos  

En kvalitativ studie  

 

Data samlades in genom 25 

telefonintervjuer med vuxna 

som följs för hjärtsvikt vid 

en vårdmottagning.  

 

Informanterna intervjuades 

med semistrukturerade 

öppna frågor. De 

bandinspelade svaren 

analyserades med hjälp av 

grounded theory metoder. 

Resultatet byggs upp av 

fem teman: 

1) Den diagnostiska 

processen och centrala 

symtom 

2) Livsförändrade 

effekter av hjärtsvikt 

3) Tidigare, nuvarande 

och framtida 

behandlingar 

4) Egenkontroll och 

pågående tester 

5) Osäker prognos och 

framflyttade 

vårdplaneringar  

Titel: Living with 

unfixable heart: A 

qualitative study 

exploring the 

experience of living 

with advanced heart 

failure 

Författare: Ryan, 

M., Farrelly, M. 

Tidskrift: European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing 

Årtal: 2009 

Patient- 

Perspektiv 

Fenomeno-

logiskt 

perspektiv 

Sjuksköterskor som arbetar 

med patienter med 

avancerad hjärtsvikt har en 

bristfällig kunskap om hur 

man ska hjälpa patienterna 

att hantera deras situation. 

Detta på grund av brist på 

utredningar som tar den 

drabbades synpunkt i 

centrum.    

 

Syftet med studien var att 

beskriva patienters 

upplevelser av att leva med 

avancerad hjärtsvikt 

Kvalitativ studie 

 

6 män och 3 kvinnor med 

avancerad hjärtsvikt 

(NYHA klass III-IV) 

intervjuades. Ostrukturerade 

öppna intervjuer 

ljudinspelades och 

översattes sedan ordagrant. 

Resultatet byggs upp av 

tre teman: 

1) Att leva i skuggan av 

rädsla – Mardrömmar, 

ett prekärt lugn och att 

springa på tomgång 

2) Slut på energi – Utan 

hopp, ett begränsat liv, 

gör det åt mig och 

väntan 

3) Kämpa med 

sjukhussystemet – 

”Ledsen men det är jag 

igen” och ”vem är du nu 

igen?”  

Titel: Quality of life 

in patients with 

heart failure: Ask 

the patients 

Författare: 

Patientpers

pektiv 

I en studie skiljde det 51 % 

då läkarnas förutsägelse om 

hur patienterna uppfattade 

hälsa och patienternas egen 

uppfattning jämfördes. 

Kvalitativt 

tillvägagångssätt. 

 

Semistrukturerade öppna 

intervjuer gjordes på 14 

Resultatet byggs upp av 

tre teman: 

1) Patienters definition 

av livskvalitet 

2) Patienters 
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Seongkum Heo; 

Terry A. Lennie; 

Chizimuzo Okoli; 

Debra K. Moser 

Tidskrift: Heart 

and lung 

Årtal: 2009 

Patienternas uppfattningar 

om hälsa hade en viktig 

inverkan på sjukvåden. Få 

utredare har granskat 

livskvaliteten ur 

patienternas perspektiv.   

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter 

med hjärtsvikt definierade 

och uppfattade livskvalitet. 

män och 6 kvinnor i 

medelåldern. Intervjuerna 

bandinspelades och 

analyserades med 

innehållsanalys 

uppfattning om faktorer 

som påverkar 

livskvalitet – 

Hälsotillstånd, fysisk 

kondition, psykologiska 

faktorer, ekonomisk 

status, sociala faktorer, 

andlighet och 

hälsorelaterade 

beteenden. 

3) Utvärdering av 

hälsorelaterad 

livskvalitet av livet 

Titel: Experiences 

of living with 

congestive heart 

failure: a qualitative 

study 

Författare: 

Thornhill, K., 

Lyons, A. C., 

Nouwen, A., Lip, G. 

Y. H. 

Tidskrift: The 

British 

Psychological 

Society 

Årtal: 2008 

Patient-

perspetiv 

Familje-

perspektiv 

Lite forskning har 

undersökt upplevelsen hos 

vuxna som lever med 

kronisk hjärtsvikt. Mycket 

av den forskning som finns 

är utfört i USA, där 

sjukvården skiljer sig från 

den sjukvård som utförs i 

UK. För ökad förståelse 

krävs mycket mer 

forskning. Förståelse för 

patientens och 

familjemedlemmarnas 

perspektiv bidrar till en 

ökad medvetenhet som kan 

påverka effektiviteten av 

behandlingen. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka människors 

upplevelse av att 

diagnostiseras och därefter 

leva med kronisk hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod med 

djupgående, semi-

strukturerade intervjuer som 

sedan tolkades med 

fenomenologisk 

analysteknik. 

 

25 patienter varav 21 män 

med hjärtsvikt blev 

intervjuade vid City 

Hospital, Birmingham, 

Storbritannien. 

Resultatet byggs upp av 

fyra teman:  

1) Diagnostisk process - 

Att identifiera symtom, 

Söka medicinsk hjälp, 

Att acceptera diagnosen 

2) Förändring – 

aktiviteter och livsstil, 

Arbete, själv och 

identitet,  

3) Rollen av andra – 

tillit och bli behandlad 

annorlunda 

4) Emotionella 

reaktioner – negativa 

och positiva känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Analysmodell            Bilaga 2 

 

Tema Subtema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Förändrad 

livsvärld 

Fånge i sin egen 

kropp 

 X X X X X X X X X X 

Ett nytt sätt  

att leva 

X X X X X X X X X X X 

Behov av 

stöd 

En hjälpande hand 

– på gott och ont 

 X X X  X X  X X X 

Vård och 

behandling 

X  X X X X X X X X X 

 

 

Artiklar: 

1. Dougherty, C. M., Pyper, G. P., Au, D. H., Levy, W. C., & Sullivan, M. D. (2007). Drifting in 

a Shrinking Future Living With Advanced Heart Failure. Journal of Cardiovascular Nursing, 22 

(6), 480-487. 

 

2. Falk, K., Granger, B. B., Swedberg, K., & Ekman, I. (2007). Breaking the Vicious Circle of 

Fatigue in Patients With Chronic Heart Failure. Qualitative Health Research, 17(8), 1020-1027. 

 

3. Falk, S., Wahn, A-K., & Lidell, E. (2007). Keeping the maintenance of daily life in spite of 

Chronic Heart Failure. A qualitative study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6, 192-

199. 

 

4. Nordgren, L., Asp, M., & Fagerberg, I. (2007a). Living With Moderate-Severe Chronic Heart 

Failure as a Middle-Aged Person. Qualitative Health Research, 17 (1), 4-13.  

 

5. Nordgren, L., Asp, M., & Fagerberg, I. (2007b). An exploration of the phenomenon of formal 

care from the perspective of middle-aged heart failure patients. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 6, 121-129. 

 

6. Nordgren, L., Asp, M., & Fagerberg, I. (2008a). Safety and understanding: Support as 

experienced by women living with heart failure in middle age. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being, 3, 39-51. 

 

7. Nordgren, L., Asp, M., & Fagerberg, I. (2008b). Support as experienced by men living with 

heart failure in middle age: A phenomenological study. International Journal of Nursing studies, 

45, 1344-1354. 

 

8. Rodriguez, K. L., Appelt, C. J., Switzer, G. E., Sonel, A., & Arnold, R. M. (2008). ”They 

diagnosed bad heart”: A qualitative exploration of patients’ knowledge about and experiences 

with heart failure. Heart & Lung, 37(4), 257-265. 

 

 

 



 25 

9. Ryan, M., & Farrelly, M. (2009). Living with an unfixable heart: A qualitative study exploring 

the Experience of living with advanced heart failure. European Journal of Cardiovascular 

Nursing, (8), 223-231. 

 

10. Heo, S., Lennie, T. A., Okoli, C., & Moser, D. K. (2009) Quality of life in patients with heart 

failure: Ask the patients. Heart & Lung, 38(2), 100-108.  

 

11. Thornhill, K., Lyons, A. C, Nouwen, A., & Lip, G. Y. H. (2008). Experiences of living with 

congestive heart failure: A qualitative study. British Journal of Health Psychology, 13, 155-175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


