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SAMMANFATTNING 
Hjärtsviktssjukdomen är en vanlig sjukdom och blir alltmer förekommande i takt med att 
vi får en äldre befolkning. Att leva med hjärtsvikt kan innebära en försämrad livskvalitet 
och i ett försök att förebygga och lindra detta behöver vi som sjuksköterskor ha en 
förståelse för hur det är att leva med hjärtsviktssjukdomen. 
Syftet med studien är att beskriva äldre hjärtsviktspatienters upplevelse av kronisk 
hjärtsvikt i vardagslivet. Metoden är systematisk litteraturstudie med ett induktivt 
arbetssätt. 
Resultatet utgår ifrån fyra teman som är; Fysiska begränsningar i hjärtsviktspatientens 
vardag, Turbulenta känslor i hjärtsviktspatientens vardag, Att orka med sig själv, socialt 
och i relation till andra och Hjärtsviktpatientens kamp att lära sig hantera sin sjukdom. 
Slutsatsen är att den mest centrala påverkan på fysiska, känslomässiga och sociala 
aspekter är att hjärtsviktspatienten känner sig så enormt trött och upplever andnöd som 
ger upphov till rädsla och oro. I och med denna trötthet patienten känner begränsas 
hjärtsviktspatienten vardag. En känsla av att sväva mellan hopp och hopplöshet är inte 
ovanlig. Samtidigt försöker hjärtsviktspatienterna att leva så normalt som möjligt och att 
ta till vara på varje dag som går.  
 
Nyckelord: hjärtsvikt, upplevelse, omvårdnad, begränsning, trötthet. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Hjärtsvikt är ett tillstånd när hjärtats pumpförmåga är nedsatt vilket innebär att kroppens 

organ får en minskad blodtillförsel. Hjärtsvikt orsakas alltid av en bakomliggande 

hjärtsjukdom och ofta sker det i kombination med andra kroniska sjukdomar (Strömberg, 

2005). 

   Hjärtsviktspatienten har en svår symtombild som innebär nedsatt fysisk funktion så som 

andfåddhet, trötthet vilket innebär begränsningar i vardagen. Detta kan innebära en 

försämrad livskvalitet för hjärtsviktspatienten. För att förebygga försämrad livskvalitet 

hos en hjärtsviktspatient behöver vi som sjuksköterskor ha en förståelse för hur det är att 

leva med sjukdomen. Att se till alla delarna av patientens liv både de fysiska, psykiska, 

sociala och emotionella gör det lättare att få en helhetssyn av hjärtsviktspatientens 

situation (Strömberg, 2005). 

1.2 Hjärtsviktens påverkan på kroppen 

Vid hjärtsvikt påverkas cirkulationen och pumpförmågan. För lite blod pumpas ut från de 

båda kamrarna vilket i sin tur orsakar att blodet stockar sig i förmaken och det blir risk 

för ödem i det bakomliggande kretsloppet. När den vänstra sida av hjärtat sviktar, 

beroende på hjärtsviktens svårighetsgrad, blir följderna allt från lätt dyspné till 

livshotande lungödem (Grefberg & Johansson, 2003). 

   Den nedsatta minutvolymen leder till problem med trötthet och nedsatt 

prestationsförmåga. Tröttheten och andningsbesvären medför att patienten får anpassa 

aktiviteten därefter. Hjärtsvikts patienter kan få ökad irritabilitet, bli rastlösa och få 

nedsatt koncentrationsförmåga vilka är tecken på att syretillförseln till hjärnan är 

otillräcklig (Haugland, Hansen & Areklett, 2002). 

   Patienter med högerkammarsvikt får ödem i benen, levern och buken och går upp i vikt 

(Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2001). 

   Behandlingen riktar sig dels till att lindra symtomen och dels till att behandla 

grundorsaken men även till att förebygga fortsatt sviktutveckling. Hjärtsvikt är ofta ett 

kroniskt tillstånd men ibland förekommer tillfälliga försämringar. Om patienten själv och 
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anhöriga har god kunskap om sjukdomen underlättas behandlingen avsevärt. Dem kan då 

själva reglera vätske- och saltintag och vätskedrivande läkemedel beroende på 

viktminskning/viktökning och ödembildning (Grefberg & Johansson 2003). 

 

1.3 Livskvalitet 

 Kristoffersen (1998) menar att livskvalitet är både fysiskt, psykiskt/emotionellt och 

socialt välbefinnande hos en person och att livskvalitet är att känna sig nöjd med sitt liv. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en holistisk syn i vården och i mötet med den 

lidande människan. 

 

1.4 Lidande 

Att ha diagnosen hjärtsvikt kan innebära ett lidande. I Eriksson (2003) tas 

sjukdomslidande och livslidande upp.  

   Livslidande innebär ett lidande som är förknippat med människans egna unika liv. 

Detta lidande kan ingen annan ta del av. Livslidandet kan innebära ett hot mot 

människans totala existens eller ett hot om att inte längre kunna göra samma saker som 

tidigare.  

   Sjukdomslidande är relaterat till patientens sjukdom och uppstår vid till exempel 

behandling. Hon pratar i samband med sjukdomslidande om kroppslig smärta samt 

själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är ofta lokaliserad till ett specifikt 

område och upptar människans hela uppmärksamhet. Detta kan enligt Eriksson leda till 

själslig och andlig död.  

   Det själsliga och andliga lidandet orsakas ofta av skam och skuld som människan erfar 

vid sjukdom eller behandling (Eriksson, 2003).  

 

1.5 Problematisering 

Hjärtsviktspatienter är begränsade i vardagslivet till följd av den trötthet som kommer 

med sjukdomen. Eftersom målet med omvårdnaden är att minska lidande, öka hälsa och 

livskvalitet är det betydelsefullt att få en ökad kunskap om patientens upplevelser av att 

leva med kronisk hjärtsvikt (Billing, 2000). Därför är det viktigt att beskriva 

  2



hjärtsviktspatienters upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt i vardagen. Detta skulle 

ge en ökad förståelse för hur sjukdomen och alla tillhörande symtom påverkar deras 

livssituation. Det skulle även ge en bättre förutsättning för god omvårdnad samt 

möjlighet att identifiera på vilket sätt sjuksköterskan bäst erbjuder stöd till just denna 

patientgrupp. Vi har en hypotes om att en yngre människa hanterar sin sjukdom på ett 

annat sätt till skillnad från en äldre på grund av att en äldre troligtvis befinner sig i ett 

annat skede av livet.  

1.6 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre hjärtsviktspatienters upplevelse av 

kronisk hjärtsvikt i vardagslivet.  

2. Metod 

I vår uppsats använder vi oss av systematisk litteraturstudie som metod.  

   I litteraturstudie som forskningsprocess användes ett mönster som inkluderar 

systematisk sökning, kvalitetsgranskning, textanalys, tolkning av tidigare studier och en 

resultatsammanställning (Willman & Stoltz, 2006). 

2.1 Databaser 

I vårt utförande har vi sökt kvalitativa vetenskapliga artiklar i databaserna PsycINFO, 

Cinahl och PubMed.  

2.2 Inklusionskriterier- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier 

• Nordiska artiklar.  

• Patientperspektiv.  

• Åldern på hjärtsviktspatienterna ska vara 45 år och uppåt. 

• Artiklarna ska vara publicerade mellan 1990 och 2008. 

• Kvalitativa artiklar. 

• Informanterna ska ha diagnosen kronisk hjärtsvikt NYHA I till IV.  

Exklusionskriterier 

• Medicinskt perspektiv 
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Klassificering enligt New York Heart Association classification system  

NYHA Klass I Diagnostiserad hjärtsvikt utan symtom. 
NYHA Klass II Lätt hjärtsvikt med viss andfåddhet vid ansträngning. 
NYHA Klass IIIa & IIIb Medelsvår hjärtsvikt med symtom vid lätt till måttlig ansträngning. 
NYHA Klass IV Svår hjärtsvikt med symtom redan i vila. Patienten är ofta sängbunden. 

Grefberg & Johansson (2003) 

2.3 Sökningsförfarande och urval  

Vi började med att göra en provsökning för att se hur forskningen såg ut på detta område 

och för att få en inblick i problematiken kring hjärtsvikt. Därefter gjorde vi mer 

systematiska sökningar i Cinahl, PubMed och PsychINFO, vilket redovisas i tabell 1. När 

vi hade begränsat vår sökning läste vi igenom alla abstrakt och titlar. Det blev ett antal på 

690 artiklar, vilket resulterade i att vi fick 14 artiklar som svarade på vårt syfte. Av dessa 

14 artiklar var sex av de från norden vilka vi inkluderade i studien. Anledningen till att vi 

har ett nordiskt perspektiv är för att vi tyckte att det skulle vara intressant att se om det är 

någon skillnad att leva med hjärtsvikt i norden jämfört med utomnordiska länder. 

Välfärdsstrukturen ser till exempel olika ut i andra delar av världen vilket eventuellt 

påverkar vardagslivet för den sjuke. Det skulle därför vara intressant att jämföra vår 

litteratur studie med utomnordiska. 

   När vi sökte på Heart failure i databaserna fick vi många träffar. Många av artiklarna 

hade ett medicinskt perspektiv, vilket vi var tvungna att använda som exklusionskriterie 

för att endast få omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar. På grund av detta använde 

vi oss även av sökordet Nursing för att sålla bort de artiklarna med medicinskt perspektiv 

eftersom vårt syfte handlar om omvårdnad. Sökordet Experience och Quality of life 

använde vi eftersom det var just hjärtsviktspatientens upplevelse i vardagslivet vi ville 

studera. Även Patient blev ett självklart sökord då vi ville ha ett patientperspektiv. 

Congestive lades till då uttrycket congestive heart failure innebär just att hjärtat inte kan 

pumpa tillräckligt med blod till övriga organ, vilket därmed innebär hjärtsvikt. 

Tabell I. Sökningsförfarande 

 
Databas  
Typ av sökning  

Söktermer  Träffar  Lästa abstract  Använda 
artiklar  
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Sökning 1 
Cinahl  
26/8-08 

Heart failure, congestive 
[Limits: peer review] 

7930   

Sökning 1 
Cinahl  
26/8-08 

Heart failure, congestive 
AND experience 

269   

Sökning 3  
Cinahl 
26/8-08 

Heart failure, congestive 
AND experience 
AND patient [Limits: peer 
review] 

214 214 2 

Sökning 2  
Cinahl 
26/8-08 

Heart failure congestive 
AND experience [Limits: 
peer review] 

180 180 1 

Sökning 3 
PubMed 
26/8-08 

Congestive heart failure 
AND quality of life 
[Limits: peer review] 

131 131  

Sökning 4 
PubMed 
26/8-08 

Congestive heart failure 
AND experience AND 
nursing [Limits: peer 
review] 

18 18 1  

Sökning 5 
Psychinfo  
27/8-08 

Congestive heart failure, 
[Limits: peer review] 

1358   

Sökning 6 
Psychinfo  
27/8-08 

Congestive heart failure 
AND experience [Limits: 
peer review] 

306   

Sökning 6 
Psychinfo  
 27/8-08 

Congestive heart failure 
AND experience AND 
nursing, [Limits: peer 
review] 

147 147 2 

Summering sökning 10553 690 6 

 

2.4 Dataanalys 

   Artiklarna skummades igenom av alla författare. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån 

Willman och Stoltz (2006) granskningsmall så att artiklar med låg kvalitet kunde 

uteslutas. Det visade sig efter kvalitetsgranskningen att en av artiklarna fick låg kvalitet. 

Trots detta inkluderades den i studien då den på ett bra sätt beskrev hjärtsviktspatientens 

upplevelse av sjukdomen i vardagen. Anledningen till att artikeln fick en låg kvalitet 

beror troligtvis på att det är en fallstudie och den granskningsmall vi använde oss av var 

ej anpassad för just fallstudier. 

   Efter kvalitetsgranskningen fördjupade författarna sig i artiklarna var och en för sig. 

Sedan träffades vi och diskuterade innehållet i de olika artiklarna. Efter detta började 
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processen med färgkodning av de resultat som svarade på vårt syfte. Färgkodningarna 

sammanställdes och vi fördjupade oss i texten. Vi läste artiklarna flertalet gånger på ett 

systematisk sätt och kunde på så sätt hitta meningsbyggnader och för oss centrala teman. 

I fördjupningen märkte vi att vissa kategorier återkom, utifrån dessa organiserades 

textmaterialet. När vi senare ytterligare analyserade kategorierna märkte vi att teman 

kunde urskiljas. Det är efter dessa teman som resultatet är uppbyggt Se tabell II för 

kategorier och teman.  

   Graneheim och Lundman (2004) anser att ett tema är den röda tråden genom 

meningsenheten och kategorierna. Temat kan inte heller vara en sak eller ett objekt utan 

svarar på frågan ”Hur?”. 

   Vi har använt oss av ett induktivt arbetssätt då resultatet har fått växa fram genom 

analysen.  

   I bilaga I presenteras artikelmatris med en sammanfattande bedömning av artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Granskningsmall presenteras i bilaga II.  

Tabell II. Exempel på hur kategorierna växte fram i textanalysen. 

 
Textinnehåll Kondensering Kategorier Tema 

Att ha tegelstenar på bröstet Inte kunde andas Andnöd 

Att förlora styrkan och att inte 
orka någonting. 
 

Att inte orka Trötthet 

Fysiska 
begränsningar i 

hjärtsviktspatienters 
vardag 

Textinnehåll Kondensering Kategorier Tema 
Aldrig kunde koppla av 

ordentligt Att vara spänd Känslor av oro 

Att andra människor inte 
förstod eller trodde på dem Ingen tror på en Känslan av att inte vara 

förstådd 
Det är som ett fängelse och det 

är inget värdigt liv Fången i sin egen kropp Existentiell kris 

Turbulenta känslor i 
hjärtsviktspatientens 

vardag   

Textinnehåll Kondensering Kategorier Tema 
Att inte orka med sig själv 
eller andra när man är sjuk 

Har nog med att orka med 
sig själv 

Att orka med sig själv och 
andra 

Tröttheten resulterar i att inte 
orka umgås och socialisera sig  

För trött för att umgås Att inte orka vara social 

Sociala 
 begränsningar i 

hjärtsviktspatientens 
vardag 

Textinnehåll Kondensering Kategorier Tema 
Att anpassa sig till vad 

kroppen klarar av 
Göra lite i sänder Att leva efter kroppens 

begränsningar 
Att försöker att leva så 
normalt som möjligt 

 

Att inte tänka på sjukdomen Strategier till anpassning 

Hjärtsviktspatientens 
kamp att lära sig leva 

med sin sjukdom 
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3. Resultatet 

 

I resultatet kommer vi att redovisa våra teman var för sig. Det är svårt att skriva om de 

olika teman utan att de överlappar varandra eftersom just symtom som trötthet påvisas 

under alla teman. Det är svårt att hålla isär begreppen eftersom våra teman går in i 

varandra, därför kan det uppfattas som att vi blandar ihop olika teman då de på vissa 

ställen återkommer.  

3.1 Fysiska begränsningar i hjärtsviktspatientens vardag 

3.1a Andnöd  

Det som var det värsta med sjukdomen enligt nästan alla hjärtsviktspatienter var 

svårigheter med andningen, detta ledde till panikkänslor. Hjärtsviktspatienter uttryckte 

det som att de inte hade någon kontroll över sin egen kropp när de hade svårt att andas 

(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). 

   I studien av Europe och Tyni-Lenné (2004) berättar hjärtsviktspatienter att vissa dagar 

är bättre än andra, det går upp och ner. Hjärtsviktspatienter beskrev också att de inte 

kunde göra någonting och att de inte kunde få ner luft i lungorna, det beskrevs som att 

tegelstenar låg på bröstet. Hjärtsviktspatienter hade ofta huvudvärk och dyspné, när de 

skulle vila hade de alltid många kuddar under huvudet för att lättare kunna andas. 

Hjärtsviktspatienter uttryckte att de hade förlorat sin styrka och de kände svaghet och 

kunde inte använda sina muskler. Det var till och med svårt att duscha på grund av 

andningen (Europe & Tyni-Lenné, 2004).  

3.1b Trötthet 

I en studie med endast kvinnliga hjärtsviktspatienter av Mårtensson, Karlsson och 

Fridlund (1998) framkom det att patienter med hjärtsvikt var begränsade i de fysiska 

aktiviteterna. Hjärtsviktspatienter hade tidigare ofta varit fysiskt aktiva och sysslat med 

olika former av idrott. Många hjärtsviktspatienter klarade inte av att gå i långa korridorer 

eller bära tunga saker, då blev de trötta nästan omedelbart. Hjärtsviktspatienter hade även 

problem med att klara av hushållsarbetet, det tog längre tid. Hjärtsviktspatienterna hade 
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med tiden hittat sätt att acceptera sina förluster och gå vidare med sina liv. De insåg att de 

måste sakta ner på tempot. 

   Kroppen känns tvetydig, det är svårt att tyda signaler och symtom. Hjärtsviktspatienter 

säger att de vill att kroppen ska vara som den brukade vara (Nordgren et al., 2007).  

   I en studie med endast manliga hjärtsviktspatienter av Europe och Tyni-Lenné (2004) 

framkom det att de hade svårt att lyfta, dra och arbeta med armarna uppåt. 

Hjärtsviktspatienterna kunde inte gå lika fort i trappor och backar längre. När de skulle 

göra något på kvällen, var de tvungna att vila hela eftermiddagen.  

   De manliga hjärtsviktspatienterna diskuterade sina sexliv och hur det påverkade 

relationen till deras fruar. Några av hjärtsviktspatienterna hade inte längre ett fungerande 

sexliv och de trodde att det berodde på medicinen. Detta ledde till problem i relationen 

till deras fruar (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

 

3.1c Hjärtsviktspatientens upplevelse av matsituationen 

   Hjärtsviktspatienterna hade svårt att äta på grund av den trötthet de kände. Jacobsson, 

Pihl, Mårtensson och Fridlund (2003) beskrev i en artikel om hur hjärtsviktspatienters 

matsituation påverkades av sjukdomen. På grund av orkeslösheten uppstod en 

problematik kring matsituationen, det begränsades även på grund andfåddheten. 

Ytterligare en orsak till problematiken kring ätandet var att hjärtsviktspatienter upplevde 

muntorrhet. 

   Hjärtsviktspatienterna blev på sämre humör, de orkade mindre och blev deprimerade. 

De tyckte att det var lättare att äta på morgonen, ibland kunde de inte äta något mer på 

hela dagen. De dagar då hjärtsviktspatienten mådde bättre var det lättare att äta och dessa 

dagar njöt de mer av maten. Hjärtsviktspatienterna hoppades på att i framtiden kunna äta 

som vanligt igen. De tyckte att det var jobbigt att inte känna någon smak och vid de 

tillfällen de kände smak, smakade allt likadant. Hjärtsviktspatienterna åt bara för att 

överleva och inte för att de var hungriga eller för att de hade någon aptit. De uttryckte det 

som att de inte fick i sig så mycket mat på grund av att de inte hade tillräckligt med ork 

(Jacobsson et al., 2003).  

   I en fallstudie av Ekman, Skott och Norberg (2001) berättade en kvinna med hjärtsvikt 

om sin livssituation vid två tillfällen med ett års mellanrum. Vid det första mötet 
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berättade kvinnan att hon trivdes bra med att bo i sitt eget hem, men att hon hade problem 

med att andas. När något kändes för ansträngande var hon tvungen att sätta sig ner och ta 

det lugnt. Hon gjorde något meningsfullt varje dag men i sin egen takt och det tyckte hon 

kändes skönt. Kvinnan förklarade också att hon lärt sig att leva med sin sjukdom, men det 

var jobbigt på kvällarna när hon skulle sova. Det var svårt att få benen att ligga stilla i 

början av natten. Om hon inte kunde somna brukade hon sätta sig upp och läsa lite. Hon 

tyckte även att det kändes skönt att medicinen hjälpte. Vid det andra besöket, ett år 

senare, bodde kvinnan på ett äldreboende. Hon tyckte då att hon hade för mycket 

mediciner och hon kände det som att allt bara blev värre av alla mediciner.  

   Persson, Einarsson, Wierup, Hallberg och Norberg, (1994) fann att aptit och inställning 

till mat upplevdes mer positivt efter måltiden. Innan måltiden var hjärtsviktspatienterna 

mer fokuserade på att de inte orkade eller kände någon aptit. Hjärtsviktspatienter 

uttryckte att efter måltiderna kändes det bättre då de kunnat äta och att det smakade bra. 

   Det har visat sig att patienter med mild hjärtsvikt oftast inte hade några problem med att 

äta. Det var de patienter som hade en uttalad hjärtsvikt som upplevde svårigheter med 

matsituationen. Studien visade även att hjärtsviktspatienter över 70 år hade en annan 

relation till mat än vad de yngre patienterna hade. Detta berodde troligtvis på att äldre 

människor var uppfostrade att äta det som stod på bordet och att inte klaga, medan yngre 

människor inte alltid har den tankegången. (Jacobsson et al., 2003) 

 

3.2 Turbulenta känslor i hjärtsviktspatientens vardag 

Hjärtsviktspatienter upplevde ofta sorg och vissa perioder var de deprimerade. 

Hjärtsviktspatienter menade att depressionen hänger ihop med rädslan för de fysiska 

symtomen så som andfåddhet och trötthet. Flera patienter uttryckte bitterhet över att just 

de hade blivit sjuka. De beskrev sina liv som tomma och ibland kände de en 

irritationskänsla gentemot andra människor, som inte förstod sig på dem. Irritationen 

berodde ofta på den nedsatta fysiska förmågan, men den kunde också bero på andra 

människors reaktioner (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

   Att leva med hjärtsvikt gör det svårt att hålla känslorna i balans. Hjärtsviktspatienter 

uppgav att de ofta kände sig frustrerade, deprimerade och var avundsjuka på andra 
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människor och kände därmed dåligt samvete. Dessa turbulenta känslor är ofta förenade 

med att patienterna inte alltid lever det liv som de vill göra och gjorde innan de fick 

diagnosen hjärtsvikt. Hjärtsviktspatienter förklarade att de kände besvikelse och 

personligt misslyckande för att de fått ge upp saker som innan hjärtsviktsjukdomen 

kändes meningsfullt att göra. 

3.2a Känsla av oro och att vara övergiven 

Känslor som är förknippade med hjärtsvikt och som ofta återkommer i studien är oro, 

nervositet och rädsla för de fysiska symtomen. Dessa känslor ändras under tiden som 

hjärtsviktspatienten lever med sin hjärtsviktssjukdom, de lär sig att leva med sjukdomen 

(Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

   Att ha hjärtsvikt kan innebära en känsla av övergivenhet och osäkerhet. 

Hjärtsviktspatienter som bodde ensamma och långt ifrån sina anhöriga kände en 

otrygghet när ingen visste hur det var med dem (Mårtensson et al., 1998). 

   Hjärtsviktspatienter kände sig värdelösa, eftersom de inte kunde göra samma saker som 

innan de blev sjuka. Känslor som oro gjorde att de inte längre kände någon harmoni i sina 

liv, de kunde inte koppla av ordentligt (Mårtensson et al., 1998). 

   Hjärtsviktspatienter känner att de inte längre kan upprätthålla kontrollen över sina liv. 

De känner sig ofta bekymrade över att inte klara sig själva och att hela tiden vara 

beroende av andra. Hjärtsviktspatienterna kände sig som en börda (Mårtensson et al., 

1998). I studien av Nordgren et al. (2007) beskrivs det att hjärtsviktspatienter hela tiden 

kämpar med en önskan om att vara självständiga och att inte besvära sina nära. Det blir 

en kamp i livet som helhet. 

   Många av hjärtsviktspatienterna hade varit deprimerade och haft svårt att uppleva 

lycka. De upplevde rädsla relaterat till sjukdomen och kände ingen motivation att kämpa 

för en bättre situation (Mårtensson et al., 1998). 

3.2b Känslan av att inte vara förstådd 

Hjärtsviktspatienter kände ibland att andra människor inte förstod eller trodde på dem när 

de sa hur allvarligt sjuka de faktiskt var. Symtomen för hjärtsvikt är oftast osynliga vilket 

gör att andra människor inte inser allvaret i den sjukes tillstånd. Samtidigt tyckte 

  10



hjärtsviktspatienter att det var pinsamt och kränkande när omgivningen upptäckte att de 

faktiskt var sjuka (Nordgren et al., 2007)  

   Europe och Tyni-Lenné (2004) fann också att hjärtsviktspatienter skämdes när de inte 

mådde bra. 

3.2c Existentiell kris 

Hjärtsviktspatienter upptäckte att det inte längre var möjligt att vara den person som de 

brukade vara. Detta blev en existentiell kris, vilket ledde till att de fick negativa tankar, 

känslor och kände sig stressade Det är som att sväva mellan hopp och hopplöshet 

förklarade de (Nordgren et al., 2007). 

   Hjärtsviktspatienter berättar att det känns som att vara fången i sin egen kropp, det är 

som ett fängelse och det är inget värdigt liv (Nordgren et al., 2007). 

   Hjärtsviktspatienter frågade sig varför just de drabbats av hjärtsvikt. Många 

förknippade sjukdomen som ett straff eller som en konsekvens av livsstilen. Det var 

viktigt för dem att finna förklaringar och orsaker till sjukdomen. Trots att 

hjärtsviktspatienter var informerade om sin sjukdom kan de som befinner sig precis i 

början av sin sjukdom sakna sjukdomsinsikt (Nordgren et al., 2007). 

   Hjärtsviktspatienter beskriver sin existens som meningslös (Nordgren et al., 2007). 

Hjärtsviktspatienter i studien av Europe och Tyni-Lenné (2004) tyckte att 

hjärtsviktsjukdomen medförde att de fick en ny identitet. Även Mårtensson et al. (1998) 

fann att en känsla av att vara värdelös och att inte kunna klara av någonting kan uppstå 

vid hjärtsvikt. 

   Något hjärtsviktspatienter funderade kring var döden. De flesta kände en stor rädsla 

inför döden och särskilt när de hade svårt att andas. Hjärtsviktspatienter tänkte på hur 

deras barn och barnbarn skulle klara sig om de skulle gå bort. Förhoppningar inför 

framtiden var förlorade på grund av den dåliga prognosen. Hjärtsviktspatienter i studien 

med en stark religiös tro kände inte samma rädsla inför döden (Europe & Tyni-Lenné, 

2004). 

   Eftersom de inte längre var förmögna att fullfölja sina livsmål kände de att de inte 

längre kunde leva upp till sina egna och andras förväntningar. När informanterna inte 
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kunde leva upp till sina egna och andras förväntningar kändes det som ett personligt 

misslyckande vilket ledde till ett förändrat självförtroende (Nordgren et al., 2007)  

   Hjärtsviktspatienter beskrev att med symtombilden följer en känsla av inre oro som 

påverkar dem att även känna sig oroliga i sociala sammanhang (Mårtensson et al., 1998). 

3.2d Känsla av förnöjsamhet 

   Hjärtsviktspatienter kan trots sin sjukdom vara förhållandevis nöjda med sina liv. De tar 

en dag i taget och försöker att vara positiva. Hjärtsviktspatienter är glada för varje 

morgon som de kan gå upp och känna att livet är betydelsefullt. Denna studie visar att 

hjärtsviktspatienter lever mera i nuet och funderar inte så mycket på vad som kommer att 

hända i framtiden (Mårtensson et al., 1998).  

3.3 Sociala begränsningar i hjärtpatientens vardag 

3.3a Att orka med sig själv och andra 

Hjärtsviktspatienter beskrev att med symtombilden följer en känsla av inre oro som 

påverkar dem att känna sig oroliga även i sociala sammanhang (Mårtensson et al., 1998). 

Tröttheten som följer med hjärtsvikt leder till en inskränkning i det sociala livet. 

Orkeslösheten gör att hjärtsviktspatienter känner att de inte kan vara det stöd som de 

tidigare var för sin omgivning. Hjärtsviktspatienter kunde inte längre träffa släkt och 

vänner på grund av den fruktansvärda trötthet som de känner (Jacobsson et al., 2003).  

   Hjärtsviktspatienter kunde inte längre ha ett socialt liv och uttryckte att när de mådde 

dåligt tålde de varken sig själva, sina fruar eller någon annan i deras omgivning. Studien 

visade också på motsatt effekt då relationerna till anhöriga fördjupades på grund av 

sjukdomen (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

   Hjärtsviktspatienter önskar delaktighet i aktiviteter i vardagen, men har en oförmåga att 

handla. När hjärtsviktspatienter väl deltog i aktiviteter kände de sig obekväma och 

frustrerade, de till och med kände en rädsla för att utsätta sina liv för fara. Frustrationen 

och sorgen över att inte kunna delta uttrycktes i negativa tankar och känslor så som 

obekvämlighet, irritation och fientlighet (Nordgren et al., 2007). 
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   Hjärtsviktspatienter var inte betraktade som sjuka av omgivningen. Att inte känna sig 

sjuk, men att samtidigt ha en kropp som försämras ger en tvetydig känsla (Nordgren et 

al., 2007). 

   Trots att hjärtsviktspatienter har en medvetenhet om sitt allvarliga sjukdomstillstånd har 

de fortfarande drömmar och förhoppningar om en förändrad livssituation och att deras 

situation endast var tillfällig. De önskade positiva förändringar och ett meningsfullt liv 

(Nordgren et al., 2007). 

   En annan aspekt som behandlades var förmågan att kunna arbeta. Många av 

hjärtsviktspatienterna hade reducerat sina arbetstimmar, på grund av den nedsatta fysiska 

förmågan, andra hade blivit förtidspensionerade. Detta ledde till att de fick ekonomiska 

begränsningar som inte tidigare varit ett problem (Nordgren et al., 2007). 

   Hjärtsviktspatienter i Jacobsson et al. (2003) studie uppgav att de saknade känslan av 

samhörighet under måltiderna. Hjärtsviktspatienter kände att de inte längre kunde gå ut 

och äta eftersom det inte var lika trivsamt som det brukade vara.  

   Hjärtsviktspatienter i Europe och Tyni-Lenné’s (2004) studie berättar att de inte längre 

kan leva upp till de krav som deras tidigare sociala liv kräver. Hjärtsviktspatienter har 

inte länge samma fysiska och mentala kapacitet som de tidigare hade. 

   Europe och Tyni-Lenné (2004) fann att hjärtsviktspatienter upplevde att andra inte 

längre kunde lita på dem på grund av att hjärtsviktspatienterna inte längre orkade umgås 

på samma sätt som tidigare. 

3.3b Att inte orka vara social 

Sjukdomens begränsningar gjorde att hjärtsviktspatienter inte kunde behålla sin sociala 

roll inom familjen, vänskapskretsen eller på arbetsplatsen. Detta gjorde att de fick en 

känsla av att de var avskilda från andra och även av att de kände sig uteslutna från livet 

(Nordgren et al., 2007).  

3.4 Hjärtsviktspatientens kamp att lära sig hantera sin sjukdom 

3.4a Att leva efter kroppens begränsningar 

Hjärtsviktspatienter testade sin kropps begränsningar och försökte att lyssna till hur 

kroppen reagerade och hur de skulle förhålla sig till dessa begränsningar. Ibland var det 
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möjligt att lära sig att leva med sin livssituation och att anpassa sig till kroppens 

begränsningar. Att anpassa sig till sin situation och dess omständigheter underlättades av 

stöd och utlåtande från andra människor och därmed kunde livsmål bli förnyade. Desto 

mer de lyckades balansera livet desto mer glädje och tillfredsställelse kände 

hjärtsviktspatienterna. Hjärtsviktspatienter uttryckte att man kan lära sig att leva ett bra 

liv trots sin sjukdom bara man tror på sig själv (Nordgren et al., 2007). 

Hjärtsviktspatienterna tyckte att om du har en positiv inställning till vad du ska göra 

klarar du av mer än du tror att du kan, men samtidigt måste du känna till dina 

begränsningar (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

3.4b Strategier till anpassning 

Strategier som hjärtsviktspatienter använde sig av i vardagen var positivt tänkande, att 

inte oroa sig, vara tacksam för att vara i livet och att vara glad för varje dag som går. 

Hjärtsviktspatienter försökte hitta en balans mellan att vara sjuk och att fortfarande 

försöka känna sig så frisk och välmående som de kunde. Hjärtsviktspatienter försöker att 

leva så normalt som möjligt och inte tänka så mycket på sin sjukdom (Europe & Tyni-

Lenné, 2004). 

   Hjärtsviktspatienter har ändrat sin livsstil genom att tänka på vad de äter, ta det lugnare 

och lyssna på vad kroppen klarar av. Hjärtsviktspatienter fann nya mindre energikrävande 

sätt att klara av sina dagar på (Mårtensson et al., 1997). 

 

4. Analys av resultatet 
När vi har arbetat igenom resultatet kommer vi fram till att alla resultat kan härledas till 

symtomen andnöd och trötthet. Det är andnöd och trötthet som påverkar alla dimensioner 

i hjärtsviktspatientens vardag och är därför centrala symtom som påverkar och begränsar 

hjärtsviktspatienterna både psykiskt fysiskt och socialt. Andnöd och trötthet ger upphov 

till en existentiell kris, då känslor av utanförskap till följd av att hjärtsviktspatienten inte 

längre orkar engagera sig som tidigare. Andra känslor som kan uppstå är meningslöshet 

som kan leda till depression. Andnöd och trötthet kan också göra att hjärtsviktspatienten 

känner en känsla av hopplöshet när de känner att symtomen blir förvärrade och inte 

bättre. Vi tycker oss även se att trötthet och andnöd är orsaken till den oro och rädsla som 
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hjärtsviktspatienten känner. På grund av den nedsatta fysiska förmågan blir också 

matsituationen påverkad vilket leder till ett minskat matintag då hjärtsviktspatienterna 

inte känner at de kan äta på grund av andnöd och trötthet. Andra delar av 

hjärtsviktspatientens vardag som begränsas av trötthet och andnöd är den sociala 

tillvaron. Trötthet och andnöd tycker vi är det som hindrar och begränsar 

hjärtsviktspatientens både samliv med partner och yrkesliv så väl som relationer till 

vänner och familj. 

   När vi ser att alla begränsningar kan härledas till andnöd och trötthet vill vi framhäva 

att andnöd och trötthet är det mest centrala resultat som påverkar hjärtsviktspatientens 

vardag. 

 

   
Existentiella aspekter: 

   Känslor av utanförskap 
   Känner sig missförstådd 

    Hopplöshet 
  Meningslöshet 

   Ett intressant resultat är hur hjärtsviktspatienterna berättar hur de hanterar sin sjukdom 

och den situation de befinner sig i. De vi fastnar för i resultatet är att de försöker hitta en 

balans i tillvaron mellan sjukdom och hälsa de försöker på så sätt leva så normalt som 

möjligt och kanske till och med omvärdera sina krav på tillvaron, att uppsatta det man 

faktiskt kan göra. Ett sätt för hjärtsviktspatienten att lära sig leva med sina begränsningar 

 
 
 
 
 
 

Depression 

Ätande 
Minskad matintag 
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är att lyssna på kroppen och se vad man klarar av dag för dag. Positivt tänkande och tro 

på sig själv är en viktig komponent till att lära sig leva med sin sjukdom.  

 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1a Inledning 

Den mest påtagliga påverkan på fysiska, känslomässiga och sociala aspekter är att 

hjärtsviktspatienten känner sig så fruktansvärt trött. I och med denna trötthet patienten 

känner begränsas hjärtsviktspatienten vardag. De symtom som ledde till begränsningar i 

hjärtsviktpatientens vardag var i huvudsak trötthet och andfåddhet.  

   I vårt resultat har vi inkluderat vissa artiklar som enbart fokuserat på män eller kvinnor. 

Vi tyckte oss se en skillnad på att män i förhållande till kvinnor blev mer rastlösa på 

grund av sin hjärtsviktssjukdom och den isolation som förekom var också svårare att 

hantera för männen. Kvinnorna upplevde sig mindre isolerade jämförelsevis med 

männen. Detta antagande är något som vi inte kan generalisera på grund av vårt bristande 

underlag då vi endast hade tre artiklar med fokus enbart på ett kön. En artikel undersökte 

männens upplevelse av hjärtsviktssjukdomen, medan vi hade två artiklar med i 

litteraturstudien som undersökte kvinnornas upplevelse av sin hjärtsviktssjukdom. 

5.1b Fysiska begränsningar i hjärtsviktspatientens vardag 

Det framkom i artiklarna att det var den otroliga tröttheten som följer med 

hjärtsviktssjukdomen som var det mest påfrestande i hjärtpatientens vardag. Den 

begränsningen som följer av tröttheten togs även upp som ett stort problem. 

   Tidigare studier visar att den fruktansvärda tröttheten är påtaglig i hjärtsviktspatiens liv. 

Att bli andfådd av minsta lilla ansträngning gör att hjärtsviktspatienten inte orkar med 

sina vardagsaktiviteter. Studierna visar även att begränsningarna i vardagslivet var 

relaterade till tröttheten. Vardagssaker så som att klä på sig kan vara nästintill omöjligt 

för en hjärtsviktspatient med NYHA III-IV (se tabell I) för att orken inte räcker till 

(Costello 2004; Rhodes & Bowles 2002; Zambroski 2003). 
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   Vårt resultat stämmer överens med andra författares studier när det gäller den tröttheten 

som hjärtsviktspatienter känner.  

5.1c Turbulenta känslor i hjärtsviktspatientens vardag 

Vår studie visar att livet med hjärtsvikt innebär att känna turbulenta känslor som bland 

annat kan innebär känslor som rädsla, otrygghet, oro över att inte klara sig själv, sorg, 

depression, personligt misslyckande och ångest relaterat både till andningssvårigheter och 

inför döden. 

I studien av Zambroski (2003) beskrivs emotionella känslor som följer med trötthet och 

oförmågan att göra det hjärtsviktspatienterna tidigare gjort. Dessa känslor som Zambroski 

beskriver i studien är rädsla, lättirritation, frustration, depression, att vara uttråkad, skuld 

och avundsjuka. 

   Studien av Mahoney (2001) visar på att hjärtsviktspatienter kämpar med att försöka 

hitta meningen med sjukdomen, varför just de har drabbats av sjukdomen. Mahoney 

beskriver också att hjärtsviktspatienter saknar kontroll över sin situation och sina 

symtom. Andningssvårigheterna leder till känslor som att drunkna i sin egen kropp vilket 

framkallar ångest hos hjärtsviktspatienten. Det Mahoney beskrev om ångest och 

hjärtsviktspatienters avsaknad av kontroll för sin situation fann även vi i vår 

litteraturstudie. Det Mahoney fann om att livet känns som en skör tråd kan jämföras med 

vårt resultat där vi tar upp att hjärtsviktspatienter tar till vara på varje dag och lever i nuet. 

   Många studier (Mahoney, 2001; Rhodes & Bowles, 2002; Zambroski, 2003) visar på att 

hjärtsviktspatienter har svårt att känna hopp inför framtiden, men i studien av Costello 

(2004) kände alla hans informanter hopp inför framtiden trots sjukdomen. Det resultatet 

vi har fått fram angående känslan av hopp var att hjärtsviktspatienter ständigt svävar 

mellan hopp och hopplöshet. 

   Det vi som sjuksköterskor får fokusera på är att lindra lidandet och försöka skapa den 

hälsa som är möjlig hos hjärtsviktspatienter genom att till exempel dämpa smärta, minska 

ångest med hjälp av ett vårdande samtal där vi som sjuksköterskor kan hjälpa patienten 

att bearbeta och hantera känslor eventuellt förbereda hjärtsviktspatienterna för kommande 

känslor och upplevelser. 
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5.1d Sociala begränsningar i hjärtsviktspatientens vardag 

I vårt resultat framkommer det att hjärtsviktspatienter begränsas i det sociala livet på 

grund av en blandning av trötthet och irritation som följer med sjukdomen. 

Hjärtsviktspatienter orkar inte med varken sig själva eller omgivningen.  

   Alla studier som vi har läst beskriver att hjärtsviktspatienter upplever begränsningar i 

det sociala livet. Zambroski (2003) fann i sin studie att hjärtsviktspatienter upplever en 

inskränkning i det sociala livet. Nära relationer till både familj och vänner försämrades i 

takt med sjukdomsförloppet. Informanterna orkade inte längre umgås på samma sätt som 

tidigare. Även Costello (2004) fann att hjärtsviktspatienter känner sig isolerade på grund 

av sin sjukdom. Rhodes och Bowles (2002) fann också att informanterna genom sin 

sjukdom kan få en djupare relation till sina närmast anhöriga. Dock fann även Rhodes 

och Bowles att hjärtsviktspatienter har en generell inskränkning i sitt sociala kontaktnät 

då de inte orkar umgås på samma sätt som tidigare.  

   I och med att alla studier har gjort samma fynd angående hjärtsviktspatienters 

begränsningar i det sociala livet kan överförbarhet påvisas. 

5.1e Hjärtsviktspatientens kamp att lära sig hanterar sin sjukdom 

I vårt resultat framkommer det att hjärtsviktspatienter försöker hitta en balans mellan att 

känna sig frisk och sjuk. Det handlar om att ha positivt tänkande och att vara lyhörd för 

kroppens begränsningar.  

   I en studie av Stull, Starling, Haas och Young (1999) diskuterades faser av anpassning 

till sjukdomen som gås igenom för att kunna acceptera sin sjukdom. För många 

hjärtsviktspatienter går livet vidare och de bestämmer sig för att lära sig att leva med sin 

sjukdom. 

   Rhodes och Bowles (2002) studie visar att hjärtsviktspatienter har hittat metoder för att 

hantera sin hjärtsviktssjukdom, de lärde sig att lita på andra och att göra saker i den takt 

de själva känner att de orkar med.  

   Det är viktigt att vi som sjuksköterskor tar hänsyn till hjärtsviktspatienterna när de 

själva säger att de inte orkar. Som våra resultat och även andra studier (Costello, 2004; 

Rhodes & Bowles, 2002; Zambroski, 2003) visar på känner hjärtsviktspatienterna sin 

egen kropps begränsning vilket vi som sjuksköterskor måste vara lyhörda för. 

  18



Den största kulturskillnaden mellan nordiska artiklar och artiklar från USA och Canada 

var att det var svårare för hjärtsviktspatienter att klara sig ekonomiskt, främst i jämförelse 

med USA. Detta gav ytterligare ett orosmoment och en otrygghet att inte kanske klara sig 

ekonomiskt när de inte länge kunde jobba. Vi tyckte oss också se en större identitetskris 

hos främst amerikanare då de inte längre kunde arbeta på grund av hjärtsviktssjukdomen. 

   I vårt resultat framkommer det att hjärtsviktspatienter har problem att äta på grund av 

trötthet. Vikten av stillhet kring matsituationen för hjärtsviktspatienten upplever vi att det 

behövs forskas mer kring då vi tror att det är ett stort behov för den här patientgruppen. 

   Huvudfynden tycker vi är att det som genomsyrar en hjärtsviktspatients vardag är den 

fruktansvärda tröttheten som påverkar patientens hela livssituation. Tröttheten begränsar 

hjärtsviktspatienten fysiskt vilket resulterar i begränsning social. Tröttheten och den 

sociala begränsningen leder i sin tur in patienten i en ny situation av ny identitet och 

livskris som hon måste lära sig hantera. De är där vi som sjuksköterskor kan hjälpa 

patienten att lära sig leva med sin sjukdom. Som Eriksson (1994) beskriver: bli patientens 

medaktör i lidandets drama och hjälpa patienten igenom alla akter så att hon 

förhoppningsvis får lida ut och nå det goda slutet, försoningen. 

5.2 Metoddiskussion 

Alla teman går in i varandra. När hjärtsviktspatienten blir begränsad fysiskt leder detta 

även till psykiska och sociala begränsningar. Detta gör att kategorierna går in i varandra. 

Eftersom våra teman bygger på kategorierna kan våra teman i resultatet uppfattas som 

”röriga” när de går in i varandra. När vi hade gjort vår systematiska analys av texten 

hittades meningsenheter vilka sedan kondenserades och därigenom fann vi centrala ord 

som gjordes till kategorier. Ur dessa kategorier växte våra teman fram. Utifrån dessa 

teman bygger vi vårt resultat. 

Eftersom hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom var det lätt att hitta 

vetenskapliga artiklar inom detta område. På grund av att hjärtsviktssjukdomen är relativt 

åldersrelaterad satte vi en gränsålder och uppåt. Denna gräns satte vi på grund av att vi 

ville se hur en äldre människa med hjärtsvikt upplever sin situation. När en yngre 

människa blir sjuk har vi en hypotes om att de hanterar sin sjukdom på ett annat sätt 

eftersom de troligtvis befinner sig i ett annat skede av livet.  
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   Eftersom vi hade lätt att hitta artiklar gavs det en möjlighet för oss att begränsa oss till 

endast nordiska artiklar. I diskussionen valde vi att jämföra de nordiska artiklarna med 

artiklar från USA och Canada. 

   Vi valde även att fokusera på artiklar publicerade från och med 1990-talet. Detta gjorde 

vi för att hjärtsviktsforskningen ständigt går framåt med bland annat medicinering som vi 

tror påverkar hur hjärtsviktspatienten upplever sin sjukdom. Varför vi drar gränsen vid 

just nittiotalet beror på att flera stora studier kom i slutet av åttiotalet och början av 

nittiotalet, bland annat visades goda effekter av ACE-hämmare (Norman, 1999). 

   Vi valde att endast inkludera kvalitativa artiklar på grund av att de bäst undersöker 

upplevelsen av hur det är att leva med hjärtsvikt. Backman (1998) hävdar också att 

kvalitativa studier inriktar sig främst på individens egna upplevelser. 

   En av våra artiklar bedömdes att ha låg vetenskaplig kvalitet enligt Willman & Stoltz 

(2006), detta eftersom Willman och Stoltz granskningsmall inte är anpassad för att 

granska en fallstudie. Vi ansåg ändå att artikeln hade en hög kvalitativ vetenskaplig nivå 

och därför inkluderades den i vår studie.  

   I vår studie valde vi att inte sätta någon gräns för vilken grad av hjärtsvikt som 

informanterna hade, utan fokusera på patientgruppen som helhet. Detta måste tas med i 

beräkning när resultatet tolkas. Därför säger den här studien inget om hur en patient har 

det i något specifikt steg. Detta har hos oss väckt en fråga: Är det lättare att anpassa sig 

till sjukdomen beroende på vilken svårighetsgrad hjärtsviktspatienten har? 

   Vårt resultat skulle behöva påvisas och forskas vidare kring för att kunna fastställas. 

Därför kan vårt resultat endast användas som en indikation för hur hjärtsviktspatienten 

upplever sin vardag.  

 

6. Slutsats  
Författarna till denna litteraturstudie drar slutsatsen att hjärtsviktspatiens största lidande 

kommer utav andnöd samt den enorma trötthet som följer med sjukdomen. Dessa två 

centrala symtom påverkar hjärtsviktspatientens vardag i helhet då de blir begränsade både 

psykiskt, fysiskt och socialt. 

   Det är av största vikt att som sjuksköterska skaffa sig en förståelse av upplevelsen för 

hur det är att leva med kronisk hjärtsvikt. Med denna förståelse ges en bättre förutsättning 
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till god omvårdnad då det blir möjligt att igenkänna hur sjuksköterska kan ge bäst stöd till 

just hjärtsviktspatienten för att minska lidandet och öka hälsan.  

 

7. Förslag på fortsatt forskning 
Något som vore intressant att utveckla och forska vidare kring är kulturskillnader, 

skillnader i upplevelse av sjukdomen mellan män och kvinnor. Även frågan som väcktes 

hos oss angående om det är lättare att anpassa sig till sjukdomen beroende på 

svårighetsgrad skulle kunna vara förslag på fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 
Artikelmatris 

Författare, Titel, 
Tidskrift, (År) 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalite
t 

Mårtensson, J., Karlsson, 
J. E., & Fridlund, B. 
Female patients with 
congestive heart failure: 
how they conceive their 
life situation. Journal of 
Advanced Nursing 
(1998).  

Att beskriva hur 
kvinnliga patienter 
med hjärtsvikt 
upplever sin 
situation.  

Tolv kvinnliga 
patienter deltog i 
undersökningen. 
Två bortfall. 
Strategiskt urval 

Kvalitativ 
fenomenografisk 
metod  
Semistrukturerad
e intervjuer.  

De patienter som var 
med i studien kände 
en begränsning i 
arbetskapacitet och i 
att vara ett stöd för 
sina anhöriga.  

Hög 
kvalitet. 
85% 

Europe, E., & Tyni-
Lenné, R. Qualitative 
analysis of the male 
experience of heart 
failure. Heart & Lung 
(2004).  

Att få insikt i hur 
det är att leva med 
kronisk hjärtsvikt 
ur ett 
patientperspektiv.  

Tjugo 
slumpmässigt 
utvalda män med 
kronisk 
hjärtsvikt klass II 
och III deltog i 
studien.  

Kvalitativ 
fenomeologisk 
metod. 
Semistrukturerad
e intervjuer.  

Livet för män med 
kronisk hjärtsvikt 
påverkas negativt i 
högre grad än studier 
tidigare har visat. 
Författarna tar upp 
nya sätt att anpassa 
sig till den nya 
livssituationen. 

Hög 
kvalitet. 
85% 

Nordgren, L., Asp, M., 
Fagerberg, I. Living with 
Moderate-Severe Chronic 
Heart Failure as a 
Middle-Age Person. 
Qualitative Health 
Research (2007). 

Att utforska och 
beskriva vad det 
innebär att leva 
med medel till svår 
kronisk hjärtsvikt 
hos personer i 
medelåldern. 

Strategiskt urval 
4 män och 3 
kvinnor 
Inget bortfall 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
metod 
Semistrukturerad 
Intervju. 

Det är beskrivet som 
att kroppen faller 
sönder, liv alltid 
under hot, en hastig 
förändring av 
hälsotillståndet och 
även självkänslan. 

Hög 
kvalitet 
92% 

Ekman, I., Skott, C., & 
Norberg, A. A place of 
one´s own. The meaning 
of lived experience as 
narrated by an elderly 
woman with severe 
chronic heart failure. A 
case-study. Scandinavian 
Journal of Caring Science 
(2001). 

Att uppnå en bättre 
förståelse för hur 
det är att som 
kvinna leva med 
hjärtsvikt.   

Strategiskt urval. 
En 79-årig 
kvinna berättar 
om sina 
upplevelser kring 
sin sjukdom i en 
öppen intervju. 

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. Första 
intervjun var i 
hemmet, den 
andra intervjun, 
ett år senare var 
på ett vårdhem.  

Ett år senare hade 
kvinnan förlorat 
framtidstro och hopp. 
Kvinnan hade också 
sömnproblem och 
svårt att klara sig i 
vardagen.  

Låg 
kvalitet 
60% 
 

Persson, G., Einarsson, 
M., Wierup, L., Rahm 
Hallberg, I., & Norberg, 
A. Ätproblem hos 
patienter med svår 
hjärsvikt. Vård i Norden 
(1994) 

Studera funktionell 
ätförmåga och 
upplevelsen av 
matsituationen hos 
hjärtsviktspatienter. 

Strategiskt urval. 
65 år eller äldre 
med svår 
hjärtsvikt, klass 
III eller IV. Tre 
informanter 
deltog. 

Fenomenologisk 
metod. 
Semistrukturerad 
intervju, 
observation, 
fysisk 
undersökning 
och skattning 
samt journaldata. 

Patienterna hade 
sämre aptit än 
tidigare och kände 
ingen hunger längre. 
Måltiderna var 
fysiskt påfrestande. 

Hög 
kvalitet 
85% 

Jacobsson, A., Pihl, E., 
Mårtensson, J., & 
Fridlund, B. Emotions, the 
meaning of food and heart 
failure: a grounded 
theory study. Journal of  
Advanced Nursing (2003) 

Utveckla en teori 
om upplevelsen 
kring mat och 
matsituationen hos 
patienter med 
hjärtsvikt.  

Strategiskt urval. 
Elva informanter 
deltog, klass 
NYHA II till IV.  

Kvalitativ 
grounded theory 
Semistrukturerad 
 intervju 

Att inte kunna äta 
leder till en förlust 
både socialt och 
emotionellt. Det finns 
även risk för 
undernärning. 

Hög 
kvalitet 
85% 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

 

Den kvalitativa kvalitetsgranskningen utgick från de principer för bedömning och 
granskning som angetts av Willman och Stoltz, (2006).  

Kvalitativ granskningsmall 

Patientkarakteristika  Antal…………….. 
Ålder…………….. Man/kvinna………  

 
 Ja Nej Vet ej 

   Tydlig avgränsning/problemformulering  
   Är kontexten presenterad  
   Etiskt resonemang  
   Urval -Relevant? -Strategiskt?  

   Metod för -urvalsförfarande tydligt 
beskriven? -datainsamling tydligt 
beskriven? -analys tydligt beskriven?  

   Giltighet -Är resultatet logiskt, begripligt? 
-Råder datamättnad? -Råder 
analysmättnad?  

   Kommunicerbarhet -Redovisas resultatet 
klart och tydligt? -Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk referensram?  

   Genereras teori?  

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
……………………………………………………………………………………  
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Bra Medel Dålig  

Kommentar………………………………………………………………………  

Granskare (sign) En poäng tilldelas varje delfråga som medför ett för studien positivt 
svar. Negativt eller inadekvat svar tilldelas noll poäng. Poängsumman räknas om i 
procent av den totala, möjliga poängsumman. Grad 1: 80 -100 %. Hög vetenskaplig 
kvalitet Grad 2: 70 -79 %: Medel vetenskaplig kvalitet. Grad 3: 60 -69 %: Låg 
vetenskaplig kvalitet  
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