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Abstrakt 
Bakgrund: I världen dör ca 41 miljoner människor årligen av kroniska sjukdomar. 
En av dessa är kronisk hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär otillräcklig blodcirkulation med 
försämrad perfusion. Detta leder till besvärliga symtom som i sin tur påverkar 
patientens livskvalitet. Kronisk hjärtsvikt är en obotlig sjukdom som innebär mycket 
egenvård för patienten. Det är en stor patientgrupp som sjuksköterskan möter 
överallt inom vården. Genom att sammankoppla världen och subjektet kan en 
helhetssyn skapas om livsvärlden. Om patientens verklighet, upplevelser och 
erfarenheter bekräftas kan ett vårdande förhållningssätt tillämpas. 
Syfte: Syftet var att undersöka patientens upplevelse av att leva med kronisk 
hjärtsvikt. 
Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes där resultatet bestod av tio 
vetenskapliga kvalitativa artiklar som togs fram via CHINAL och PsycINFO. 
Artiklarna kvalitetsgranskades och en innehållsanalys genomfördes. 
Resultat: Resultatet presenterades utifrån tre teman; Upplevd symtombörda med 
underkategorier; Upplevelse av fysiska symtom; Upplevelse av psykologiska 
symtom; Upplevelse av sociala symtom, Vikten av professionell information & stöd 
och En förändrad kropp & livsstil. Många patienter upplevde att de var tvungna att 
göra en livsstilsförändring som kunde påverka livskvaliteten negativt.  
Slutsatser: Studiens resultat visade att patienten som lever med kronisk hjärtsvikt 
står inför en känslomässig och påfrestande livsstilsförändring. Vissa patienter 
upplevde en försämrad livskvalitet, bristande kunskap och bristfälligt stöd. Genom 
att sjuksköterskan är lyhörd för patientens behov kan en förbättrad livskvalitet 
upplevas.  

Nyckelord 
Kronisk hjärtsvikt, Livsvärld, Patientperspektiv, Upplevelse  

Tack 
Vi vill ge ett stort tack till Johan Israelsson för en mycket god handledning och för 
ett stort engagemang. Tack för de värdefulla åsikterna och för ett gott samarbete 
under uppsatsens gång.  
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1 Inledning 

Kronisk hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom där dödligheten är hög och som medför 

besvärliga symtom för patienten. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

mötte vi ofta patienter med kronisk hjärtsvikt; på ortopedavdelning, 

diabetesavdelning, strokeavdelning och inom kommunen. Det är många patienter 

som vårdas för andra sjukdomar men som även lever med kronisk hjärtsvikt. Att 

skapa förståelse för patientens upplevelse av sjukdomen anser vi har en stor 

betydelse för vårdkvaliteten.  

2 Bakgrund 
2.1 Kroniska sjukdomar 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) orsakas 71% av dödsfallen i världen 

av kroniska sjukdomar och ungefär 41 miljoner människor avlider årligen i sådana 

sjukdomar. Bland dessa dominerar hjärt- och kärlsjukdomar, men även cancer, 

kroniska lungsjukdomar och diabetes är stora grupper. WHO (2018) definierar 

kroniska sjukdomar som ett livslångt tillstånd, vilket är ett resultat av genetiska, 

fysiologiska, miljömässiga och beteendefaktorer. 

Enligt Regeringen (2014) är det är vanligt förekommande att personer över 65 år 

lever med flera kroniska sjukdomar. Att leva med kronisk sjukdom innebär en 

livslång behandling för patienten. Besvären som uppstår kan minskas då patienten 

aktivt deltar i sin behandling och förändrar sina levnadsvanor. Tobak, inaktivitet, 

ohälsosam kost, riskbruk av alkohol eller andra droger är faktorer som har ett stort 

inflytande. Förändrade levnadsvanor gynnar hälsan och minskar risken för allvarliga 

komplikationer för patienten. Detta ska kombineras med att patientens vård ska 

baseras på bästa möjliga kunskap med fokus på hälsofrämjande och förebyggande 

arbete. Om insatser kombineras kan patienten trots sin kroniska sjukdom oftast 

uppnå en god hälsa. När patienten och dennes familjemedlemmar är delaktiga i 

vården får det en positiv inverkan på behandlingsresultatet. Det är viktigt att 

patienten får vård som är individanpassad för att uppnå bästa resultat. 
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2.2 Patientens upplevelse av att leva med kronisk sjukdom 
Att leva med en kronisk sjukdom innebär många förändringar som påverkar 

patienten både psykiskt och fysiskt. Det handlar om acceptans och anpassning till en 

ny livsstil som kommer med den kroniska sjukdomen. Patienten upplever 

svårigheter i att förhålla sig till den nya livsstilen och strategier behöver utvecklas 

(Vahedparast, Mohammadi & Ahmadi, 2016). Två vanliga kroniska sjukdomar är 

kronisk njursjukdom och Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL).  

Patienten som lever med kronisk njursjukdom kan uppleva fysiska symtom som 

t.ex. trötthet och smärta. Även psykologiska symtom som t.ex. oro och nedstämdhet. 

Sjukdomen kan utveckla depression och kan innebära en försämrad livskvalitet 

(Zala, Rütti, Arampatzis, & Spichiger, 2017). KOL medför många svåra symtom 

och dödligheten är hög. Patienten kan bli deprimerad, isolerad, nedstämd och 

uppleva ångest. Andnöd, smärta och sömnproblem är några av de vanligaste 

symtom som patienten kan uppleva av att leva med KOL (Strang, 2012). 

2.3 Hjärtats anatomi och funktion  
Hjärtat är en muskel som består av två halvor och fungerar som kroppens 

cirkulationspump. Det krävs ett fungerande hjärta för cirkulationen, dels för att 

tillföra syre till kroppens celler och organ samt transportera hormoner och näring. 

För ett fungerande immunförsvar, regleringar av kroppsvärme samt pH-värde är 

hjärtat betydelsefullt. Hjärtat ska även bidra till att kroppen ska kunna göra sig av 

med koldioxid och slaggprodukter (Strömberg, 2014). 

Utefter kroppens behov och belastningen på hjärtat regleras pumpfunktionen, när 

kroppen är i vila, arbete eller vid fysisk aktivitet. Minutvolymen kan öka med fem 

gånger och reservkapaciteten, det vill säga slagvolym och slagfrekvens, kan öka 

från 5 liter per minut till 25 liter per minut vid kraftig fysisk aktivitet. Detta kan ett 

friskt hjärta reglera utan att hjärtmuskulaturen utsätts för sträckning eller skada 

(Ericson & Ericson, 2012). 

2.4 Kronisk hjärtsvikt 
Hjärtsviktspatienter är oftast äldre och multisjuka. Kronisk hjärtsvikt är ett 

tilltagande tillstånd som inte har något botemedel. Det gör att dödligheten är hög 
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och sjukhusinläggningar blir vanliga (Brennan, 2018). Runt 200 000 invånare i 

Sverige lider av hjärtsvikt enligt Socialstyrelsen (2018).  

Hjärtsvikt innebär att hjärtats anpassning till belastningen successivt blir sämre och 

inte längre räcker till (Ericson & Ericson, 2012). En nedsatt hjärtfunktion försämrar 

pumpfunktionen och orsakar otillräcklig blodcirkulation vilket leder till att det blir 

en försämrad perfusion i organ och vävnader (Shi et al., 2018). Att leva med svår 

och långvarig hjärtsvikt påverkar funktioner och organ i kroppen såsom 

njurfunktionen, skelett och hjärtmuskulaturen vilket leder till trötthet och en 

försämrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2018). 

Hjärtsviktens svårighetsgrad delas in i fyra olika klasser enligt NYHA (New York 

Heart Association) (Tabell 1). NYHA är ett system som används för att gradera 

hjärtsviktens svårighetsgrad. Klassificeringen sker utefter symtomen som patienten 

lever med (Zhang et al., 2018). 

 
Tabell 1. NYHA- klassifikationer och symtom 

NYHA I Patienten har inga symtom som begränsas av fysisk aktivitet.  

NYHA II Efter medelmåttig fysisk ansträngning upplevs trötthet och 

andfåddhet.  
NYHA III Vid lätt och måttlig fysisk aktivitet upplevs andfåddhet och 

trötthet. 
NYHA IV Andfåddhet och trötthet upplevs vid vila och patienten är vanligen 

sängbunden.  
 

2.4.1 Etiologi  

Den bakomliggande orsaken till utveckling av hjärtsvikt är alltid en eller flera 

sjukdomar. Hypertoni och ischemiska hjärtsjukdomar är de två vanligaste orsakerna 

till hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2018). Det finns andra tillstånd som orsakar hjärtsvikt 

såsom klaffsjukdom, arytmier eller myokardit (Ericsson & Ericsson, 2012) 



 

4(34) 
 

2.5 Symtom vid kronisk hjärtsvikt 
Dyspné, trötthet, ödem och orkeslöshet är vanliga symtom vid kronisk hjärtsvikt. 

Det som också kan vara problematiskt, framförallt nattetid, är hosta och ökad 

urinmängd. Aptitlöshet, illamående och takykardi är andra symtom som kan 

förekomma hos patienten (Ericson & Ericson, 2012). 

Patienten tolkar symtomen som en följd av sjukdomen och behandlingarna. Alla 

symtom går inte att uppmärksamma och vissa symtom är tydligare än andra. Det har 

visat sig att patientens symtom har en negativ påverkan på dennes livskvalitet. Det 

är inte möjligt att göra patienten symtomfri men genom att sträva mot att förbättra 

patientens symtom kan livskvaliteten förbättras. En del symtom kan påverka 

patientens individuella fysiska kapacitet, t.ex. minnet och uppmärksamhetsförmågan 

kan försämras, vilket i sin tur kan leda till att behandling inte blir insatt i rätt tid 

(Austin, Schoonhoven, Kalra & May, 2019).  

Flera symtom kan tillsammans vara påfrestande för patienten. Symtom som 

uppmärksammas av sjukvården som till exempel andnöd eller trötthet är inte alltid 

de som patienten anser som det tyngsta och mest besvärliga symtom. Det är först 

när patientens vardagsliv påverkas som symtomet blir ett problem och betungande 

(Stockdill, Patrician & Bakitas, 2019). 

2.6 Diagnostik vid kronisk hjärtsvikt 
För att uppnå en större säkerhet i det praktiska utförandet av vården är 

evidensbaserade riktlinjer för diagnos och behandling viktigt, vid kronisk hjärtsvikt 

men även generellt. Tidig diagnostik är nyckeln till att evidensbaserad behandling 

sätts in i rätt tid (Brennan, 2018).  

Diagnos för kronisk hjärtsvikt ställs utifrån auskultation av lungor, kontroll av 

hjärtfrekvens, andningsfrekvens och syremättnad. Vikt- och ödemkontroll är viktiga 

observationer för att ställa diagnosen. EKG tas för att upptäcka ischemiska 

förändringar och ultraljud i kombination med dopplerundersökning kan ge god 

information som underlag för diagnostiken samt för att bedöma svårighetsgraden av 

hjärtsvikten. Enligt NYHA sätts en klassificering av hjärtsvikten (Ericson & 

Ericson, 2012).  
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2.7 Behandling av hjärtsvikt 
Sjukdomen kräver en komplex omvårdnad och medicinsk behandling. Rätt 

behandling, vårdstrukturer, farmaka och helhetsperspektiv är viktigt i vården av 

hjärtsviktspatienten. Detta gör att hjärtsviktspatientens erfarenheter av sjukdomen 

kan förbättras och optimal behandling kan uppnås (Brennan, 2018).  

2.7.1 Medicinsk behandling 

Genom effektiv farmakabehandling har dödligheten hos hjärtsviktspatienter minskat 

(Brennan, 2018). Farmaka tillhör patientens behandling och alla hjärtsviktspatienter 

ska om möjligt behandlas med ACE-hämmare, betablockare och kaliumsparande 

diuretika (Bjurman, Holzmann, Juhlin & Rådegran, 2018). Behandling med ACE-

hämmare avses att avlasta belastningen på hjärtat och ger en biologisk effekt som 

minskar symtomen. För att skydda hjärtat från den skadliga effekten som 

sympatikusstimuleringen har hos en hjärtsviktspatient så används betablockare. Att 

behandla med ACE-hämmare och betablockare kan minska dödligheten, särskilt när 

de används tillsammans. För att lindra symtom som andningssvårigheter och 

ödembildning är diuretika ett viktigt farmaka som även avlastar hjärtat och 

förhindrar att patienten samlar på sig vätska (Figueroa & Peters, 2006).  

2.7.2 Egenvård vid hjärtsvikt  

Hjärtsviktsvård ska ge patienten möjlighet att kunna hantera sin sjukdom själv 

tillsammans med regelbundna insatser från vården. Patienten ska även få tillgång till 

att träffa sjuksköterskor som är specialiserade på hjärtsvikt. Egenvården är en stor 

komponent i patientens behandling och prognos därav är det viktigt att få patienten 

att förstå hur betydelsefull egenvården är (Austin et al., 2019).  

Egenvården kräver tid, stöd, kunskap och förståelse för sjukdomen. Patienten 

eftersöker ofta råd om tillvägagångssätt för livsstilsförändringar. Genom att erbjuda 

patienten en individanpassad vård, professionell information och utbildning kan 

egenvården underlättas och bli en del av vardagen. För att underlätta egenvården är 

förståelse för patientens individuella behov avgörande. Det som påverkar patientens 

egenvård negativt är bristande kunskap, begränsat familjestöd, trötthet på dagen och 

depression. En del av egenvården består av farmakologisk behandling tillsammans 
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med saltreducerad kost, rökavvänjning, begränsad alkoholkonsumtion, daglig 

viktkontroll, uppmärksamhet på symtom och hantering av symtom (Brennan, 2018). 

2.8 Sjuksköterskans roll vid hjärtsvikt 
Strömberg (2014) beskriver att patienten som lever med hjärtsvikt följs oftast upp 

via hjärtsviktsmottagningar vanligast genom besök till en sjuksköterska. 

Uppföljningen ska bidra till ökad kunskap kring patientens egenvård, minska 

dödligheten, bedöma behovet av sjukhusvård och öka livskvaliteten. Att stödja 

patienten i dennes egenvård har en stor roll i omvårdnaden. Vid besöket är 

sjuksköterskan uppmärksam på patientens viktökning, lungrassel och ödembildning 

då detta kan tyda på vätskeansamling. Tillsammans med patienten förs även samtal 

om vanligt förekommande symtom, biverkningar och effekter av insatta läkemedel. 

Det är viktigt att sjuksköterskan kontrollerar puls och blodtryck då mycket farmaka 

som ges vid hjärtsvikt sänker blodtrycket och pulsen. Om patienten erfar andnöd 

räknas andningsfrekvensen samt en bedömning av samtalsdyspné genomförs. 

Sjuksköterskan har en utmaning i att bedöma tröttheten som patienten kan erfara 

och det kan vara svårt för patienten att förklara sin trötthet då den varierar kraftigt 

från dag till dag. Ödem, yrsel, illamående och nedstämdhet är andra tecken som 

ingår i bedömningen. För att underlätta bedömningen och vägleda omvårdnaden kan 

sjuksköterskan använda sig av de olika NYHA-klassificeringarna samt VAS-skala.  

Både inom primärvård och specialistvård arbetar sjuksköterskor med uppföljning av 

patienter som lever med cirkulationsrubbningar. I alla delar av vårdkedjan möter 

sjuksköterskan denna patientgrupp (Strömberg, 2014). Personcentrerad vård handlar 

om att sjuksköterskan lägger fokus på patientens upplevelser. Det är ett bra 

förhållnings- och arbetssätt för att involvera patienten i dennes behandling och vård. 

Patientens behov ska ligga till grund för vårdplanen och dennes autonomi ska 

bevaras, det ska även finnas teamarbete mellan de olika professionerna. Patienten 

ska få en begriplig och adekvat information. Det är också av vikt att sjuksköterskan 

lyssnar på patientens berättelse (Eldh, 2014). Genom att sjuksköterskan passivt 

lyssnar på patientens berättelse och ställer öppna frågor skapas utrymme för 

patientens frågor och självreflektion (Johansson, 2015).  
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2.9 Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med kronisk 

hjärtsvikt 
Sjuksköterskan upplever att hjärtsviktspatienten har ett större vårdbehov och att 

vården är mer tidskrävande än för andra patientgrupper. Hjärtsvikten är konstant 

eller försämras medan andra sjukdomar ofta har uppehåll eller botas. Patienten har 

ofta flera olika läkare och mycket olika farmaka vilket gör det extra viktigt att 

genomföra en regelbunden genomgång av farmaka, vilket tar tid. Sjuksköterskan 

upplever också att familjemedlemmar som ger vård är i stort behov av 

känslomässigt stöd från sjuksköterskan och om stöd finns så minskas antalet 

sjukhusinläggningar för patienten. Positiva upplevelser, som sjuksköterskan 

beskriver, är att mer tid tillbringas tillsammans med patienten och att en god relation 

skapas, även med familjemedlemmarna. Grunden för att utveckla förtroende och en 

bra arbetsrelation är att sjuksköterskan uppmärksamt lyssnar på patienten och 

familjemedlemmarna (Saunders, 2014).  

2.10 Livskvalitet hos patienten som lever med hjärtsvikt  
Livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp vilket gör det svårt att definiera. En 

persons vardagsliv är grunden till hur ett gott liv upplevs (Wärnå-Furu, 

2017). Birkler (2007) förklarar att livskvalitet kan användas för att beskriva 

patientens liv, det kan kallas för ett må-bra mått. Inom hälso- och sjukvården 

används livskvalitet oftast för det som präglar ett gott liv från patientens perspektiv. 

Lagoeiro-Jorge et al. (2017) har utfört en kvantitativ studie som visar att 

hjärtsviktsjuka patienter skattar sin livskvalitet sämre än friska personer. Oavsett 

ålder och kön så skattas livskvaliteten sämre vilken tyder på att personer som lever 

med hjärtsvikt skattar sämre livskvalitet.  

Livskvalitet handlar om patientens subjektiva syn på hur sjukdomen påverkar 

dagliga livet. Dyspné, trötthet, ångest, biverkningar av farmaka och NYHA-

klassificering är några exempel på vad som kan påverka livskvaliteten. Oftast är det 

patienter med hög NYHA-klass som upplever sämre livskvalitet (Erceg et al. 2013).  
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3 Teoretisk referensram  

3.1 Livsvärld 
Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att livsvärld 

handlar om den verklighet människan lever i dagligen, som tas för given. Det 

handlar inte bara om fysiska upplevelser utan även om flera olika egenskaper som är 

föränderliga såsom värderingar, dimensioner och betydelser. 

Livsvärldsperspektivet innebär att kunna se, förstå och beskriva vardagslivet samt 

kunna analysera den värld som människan lever i. För att kunna utföra 

personcentrerad vård och se anhörigas behov används livsvärldens ontologi, 

epistemologi och metodologi som en grund för vårdandet. Teorin om livsvärlden 

innebär att kunna se helheten där världen och subjektet har ett samband. En viktig 

del i teorin är det vårdande förhållningssättet där människans levda verklighet, 

upplevelser och erfarenheter bekräftas. Medicinska kunskaper ska problematiseras 

utifrån människan och vårdvetenskapens perspektiv. Det betyder att varje händelse 

ska ses som en erfarenhet som kan påverka människan. En annan viktig del i 

livsvärldsperspektivet är att utgå från människans egen berättelse och livshistoria för 

att öka förståelsen för människans upplevelse. Det krävs att vårdaren har en 

öppenhet och följsamhet för människans levda värld och förmåga att kommunicera 

på fler sätt än bara verbalt (Dahlberg et al., 2003). 

Sjuksköterskan som möter patienten, som lever med kronisk hjärtsvikt, ska ha fokus 

på dennes värld och skapa förståelse för patientens upplevelse i dennes 

livssammanhang. Detta för att skapa kunskaper om patientens erfarenheter, 

välmående, sjukdomsinsikt och hur diagnosen påverkat livsvärlden. Sjuksköterskans 

vårdande ska stödja och stärka patienten i sjukdom och vårdprocess. För att uppnå 

en fördjupning av patientperspektivet är livsvärldsteorin en bra grund. Om 

sjuksköterskan inte förstår eller möter patientens livsvärld så kan inget 

vårdvetenskapligt vårdande uppnås (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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4 Problemformulering 

Årligen dör ca 41 miljoner människor i världen av kroniska sjukdomar. Hjärt- och 

kärlsjukdomar är den största gruppen av kroniska sjukdomar med dödlig utgång. 

Kronisk hjärtsvikt är en av hjärt- och kärlsjukdomarna och har en dålig prognos 

samt medför många besvärliga symtom för patienten. Det finns ingen möjlighet att 

bota sjukdomen och helt lindra symtomen vilket kan leda till försämrad livskvalitet 

för patienten. Livslång behandling med en stor grad av egenvård är tidskrävande 

och påfrestande. Om det inte finns god kunskap hos patienten om sjukdomen och 

egenvården så kan detta medföra en negativ påverkan på patientens vardag och ett 

försämrat tillstånd.  

Tidigare studier visar att sjuksköterskan upplever kroniska hjärtsviktspatienter som 

en stor patientgrupp med ett stort vårdbehov som ofta kräver komplex och konstant 

behandling, vilket gör att mycket resurser går åt för att tillgodose patientens behov. 

Kvantitativa studier visar även på att patienten som lever med kronisk hjärtsvikt och 

andra kroniska sjukdomar skattar en lägre livskvalitet jämför med andra grupper.  

Denna litteraturstudie kan fördjupa och öka förståelsen om patientens upplevelse av 

att leva med kronisk hjärtsvikt. Genom en ökad förståelse kan sjuksköterskan lättare 

stödja patientens livsstil, egenvård och ge individanpassad information vilket kan 

öka patientens livskvalitet. 

5 Syfte 
Syftet är att undersöka patientens upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

6 Metod 

Uppsatsens design var en allmän litteraturstudie för att uppnå en fördjupning i 

ämnet samt sammanställa kunskap om kronisk hjärtsvikt. För att sammanställa 

relevant kunskap är en litteraturstudie relevant för att sedan kunna använda 

resultatet i praktiken. Det gäller att ställa en specifik och avgränsad fråga kring 

undersökningen för att göra en strukturerad litteratursökning. Sedan sammanställs 
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litteratursökningen och värderas kritiskt för att få fram ett resultat som används till 

en ny studie (Kristensson, 2014).  

Vetenskapliga artiklar identifierades via strukturerad litteratursökning. Målet var att 

använda minst 10 vetenskapliga artiklar i resultatet.  

6.1 Datainsamling 
Enligt Kristensson (2014) har litteratursökningen en avgörande roll på kvaliteten av 

slutresultatet. För att genomföra en relevant litteratursökning utifrån uppsatsen syfte 

behövs en sökstrategi. Sökstrategin ska innehålla sökord, inklusions- och 

exklusionskriterier, studiedesign och databaser. Utifrån studiens syfte användes 

databaserna CINAHL och PsycINFO eftersom de innehåller omvårdnadsforskning.  

Nyckelbegrepp identifierades för att hitta relevanta söktermer med synonymer och 

närliggande begrepp. Sökorden ska kunna identifiera relevant litteratur vilket kräver 

sensitiva och specifika sökord. Indexord, fritextsökning och Booleska sökoperatorer 

är olika typer av söktermer. Efter identifierade sökord gjordes avgränsningar. 

Litteratursökningen utfördes huvudsakligen med indexord tillsammans med 

fritextsökning. För att få relevant litteratur användes fritextsökning begränsat då det 

kan ge irrelevant litteratur. För att öka sensitiviteten och specificiteten användes 

Booleska sökoperatorer som OR och AND (Kristensson, 2014).    

6.1.1 Inklusions – och exklusionskriterier  

Litteratursökningen innehöll inklusions- och exklusionskriterier i de båda 

databaserna. För att få fram vetenskapliga artiklar inkluderades artiklar som var 

”Peer reviewed” med publiceringsåren 2014–2019 och med engelskt språk. I 

PsycINFO inkluderades även ”Adulthood” (18 år eller äldre). Studier som undersökt 

barn samt kvantitativa studier exkluderades manuellt. Genom att använda dessa 

avgränsningar sorterades irrelevanta artiklar bort vilket gjorde att urvalet 

underlättades (Östlund, 2012).  

6.1.2 CINAHL 

CINAHL specialiserar sig på forskning som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015).  

Fritextsökning med chronic cardiac failure* och chronic heart failure* användes 
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tillsammans med indexordet Heart Failure som tillsammans bildade ett block. Vi 

valde att använda trunkering (*) vid fritextsökning för att få fram alla dess 

böjningsformer vilket gjorde sökningen bredare. Om inte trunkering används finns 

en risk att relevanta artiklar uteblir (Östlund, 2012). Därefter bilades ett nytt block 

med kombination av indexorden Life Experience, Perception, Activities of Daily 

Living och Attitude to Life. Sista blocket kombinerades med fritextorden heart 

patient* och chronic heart patient* tillsammans med indexord Cardiac Patients och 

Patients. Booleska operatorer användes för att kombinera söktermerna. För att hitta 

närliggande begrepp användes OR mellan sökorden och för att kombinera blocken 

användes AND (Kristensson, 2014). Huvudsökningen gjordes 2019-11-04 och 

resulterade i 106 artiklar (Bilaga I). 

6.1.3 PsycINFO 

PsycINFO innehåller bland annat psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). De indexord som tidigare används 

fanns inte i PsycINFO vilket resulterade i att enbart fritextsökning tillämpades. 

Fritextsökning på heart failure*, patient* och experience* gjordes och kombinerades 

med AND. Huvudsökningen gjordes 2019-11-14 och resulterade i 138 artiklar 

(Bilaga II).  

6.2 Urval och kvalitetsgranskning 
Urvalet utfördes i enlighet med Kristensson (2014), tillvägagångsättet modifierades 

då läsning av titlar ingick i urvalet och utefter titlarna lästes abstrakt. Genom att läsa 

titlarna på de 244 vetenskapliga artiklarna som identifierats via sökningarna i 

CINAHL och PsycINFO påbörjades urvalsprocessen. Utefter läsning av titlarna 

lästes sedan 29 abstrakt från CINAHL och 19 abstrakt från PsycINFO som 

bedömdes vara relevanta. Därefter lästes 9 artiklar från CINAHL i fulltext och efter 

manuell exkludering valdes 7 artiklar ut till kvalitetsgranskningen. I PsycINFO 

lästes 6 artiklar i fulltext och efter manuell exkludering valdes 3 artiklar ut till 

kvalitetsgranskning. Sammanlagt 10 vetenskapliga artiklar granskades. I PsycINFO 

påträffades tre dubbletter från urvalet i CINAHL. 

För att granska artiklarnas kvalitet användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativ metod (Bilaga III). Utifrån mallen granskades olika 
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delar av studien och poängsattes. Den sammanlagda poängsumman som studien fick 

räknades om till procent och sattes in i en gradering mellan I-III. Grad I motsvarade 

hög kvalitet, grad II medelgod kvalitet och grad III motsvarade låg kvalitet. För grad 

I behövde poängen ligga på 80-100%, för grad II krävdes 70-79% och slutligen för 

grad III 60-69%. Studier som hamnade på grad III ansågs inte vara lämpliga till att 

använda i resultatet eftersom detta motsvarar en låg vetenskaplig kvalitet. Mallen 

utgick från patienter med lungcancerdiagnos, denna fråga togs bort och mallen 

modifierades till patienter med kronisk hjärtsvikt som var relevant utifrån 

litteraturstudiens syfte. Granskningen av artiklarna genomfördes först enskilt av 

författarna för att sedan gemensamt diskuteras och likvärdiga poäng säkerställdes. 

Artiklarna till resultatet uppnådde I-II gradig kvalitet och kunde därför användas i 

analysen. 

6.3 Analys 
Kvalitativ analys innebär att skapa teman utifrån datamaterialets innehåll. Analys av 

artiklarna utfördes i fem steg enligt Forsberg & Wengströn (2015). I steg ett lästes 

de utvalda artiklarna i fulltext flertal gånger enskilt och sedan gemensamt för att 

skapa en helhet av materialets innehåll. I steg två valde vi enskilt ut utsagor 

passande till vårt syfte och utefter det skapades relevanta koder. I steg tre gick vi 

gemensamt genom utsagorna och koderna som vi enskilt kommit fram till för att 

diskutera likheter och skillnader. Sedan kondenserades koderna till kategorier 

gemensamt. I steg fyra skapade vi teman utifrån kategorierna som infördes i 

tabeller. Detta skapade en översikt av innehållet till resultatet. I steg fem tolkades 

och diskuterades resultatet av analysen (Bilaga IV).  

6.4 Forskningsetiska aspekter  
Enligt Kristensson (2014) handlar forskningsetik om att ta ansvar och visa respekt 

för deltagarna i undersökningen. Detta innebär att både se till personers 

välbefinnande och med respektfullhet hanterar den information som framkommer på 

ett korrekt sätt. Det krävs även i en litteraturstudie att författarna tillämpar 

forskningsetik eftersom etiken i andras studier granskas.  

Helsingforsdeklarationen inriktar sig främst mot medicinsk forskning som 

involverar människor. Det är ett internationellt reviderat styrdokument som består 
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av 35 punkter. Styrdokumentet har fokus på bland annat deltagarnas integritet, 

information, självbestämmande och ska följa aktuell lagstiftning (World Medical 

Association, 2008). Personuppgiftslagen syftar till att skydda personers integritet 

och beskriver hur personuppgifter ska behandlas. Hanteringen ska ske korrekt, 

adekvat och nödvändigt för ändamålet samt behandlas med hänsyn 

(Personuppgiftslag SFS 1998:204).  

I vår litteraturstudie har hänsyn tagits till helsingforsdeklarationen och 

forskningsetik har tillämpats. Artiklarna till resultatet är etiskt prövade där det 

framgår informerat samtycke och konfidentialitet. Artiklarna till resultatet har 

objektivt granskats och analyserats för att inte fria tolkningar och egna åsikter ska 

förvanska resultatet.  

7 Resultat 

Artiklarnas sammanställning i analysen resulterade i tre teman.  

1. Upplevd symtombörda med kategorier; Upplevelse av fysiska symtom, 

Upplevelse av Psykologiska symtom och Upplevelse av sociala symtom. 

2. Vikten av professionell information & stöd  

3. En förändrad kropp & livsstil.  

Sammanställning av artiklarna har gjorts och redovisas i artikelmatrisen med 

respektive nummer (Bilaga V). I resultatet refereras till artiklarnas nummer.   

7.1 Upplevd symtombörda  

7.1.1 Upplevelse av fysiska symtom 

Många patienter med kronisk hjärtsvikt upplevde att det är svårt att acceptera sina 

fysiska symtom och det medförde att vissa undvek restriktioner som lindrade 

symtomen (10). En oavbruten sömn var svårt för patienten att uppnå då hosta, 

dyspné och många tankar kring livet störde. Dyspné upplevdes av många vara ett av 

de svåraste symtomen (9). Tröttheten är också ett symtom som begränsade och 

gjorde att patienten aldrig kände sig helt utvilad (7). Bröstsmärta, bensvaghet, 

vätskeretention, ödem och minskad matlust var andra besvärliga symtom med fysisk 
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påverkan som upplevdes skapa begränsningar (1). Patienten upplevde att kroppens 

styrka försämrades och att tröttheten ökade under dagens gång. Många upplevde att 

de inte kunde vara lika fysiskt aktiva som tidigare eftersom både trötthet och smärta 

hade en påverkan på kroppen (7). På grund av sjukdomen och symtomen så kunde 

patienten uppleva att kroppen inte gick att kontrollera som tidigare. Detta kunde 

upplevas som ett fysiskt handikapp och skuldkänslor kunde uppstå gentemot den 

övriga familjen (1).  

7.1.2 Upplevelse av psykologiska symtom  

Patienten som lever med kronisk hjärtsvikt tycktes ofta uppleva negativa känslor. 

Sjukdomen kunde bidra till känslor som rädsla, frustration, ångest, skuld och 

hjälplöshet (10). Rädsla kring döden, familjen, arbete och framtiden var vanliga. 

Patienten kunde ha många existentiella tankar kring t.ex hur livet skulle komma att 

se ut för familjen efter bortgången och vad döden skulle komma att innebära (4).  

Kronisk hjärtsvikt innebar både egenvård och sjukhusvistelser. Under 

sjukhusvistelsen upplevdes ofta trygghet och säkerhet men när patienten blev 

utskriven och kom hem stod denne ensam när det gällde att utföra sin egenvård, 

vilket kunde skapa känslor av stress, rädsla och ensamhet (5). 

Dyspné gav en känsla av att inte få tillräckligt med luft ner i lungorna eller att inte 

kunna andas alls vilket kunde leda till upplevelser av frustration och ilska. Två 

andra negativa känslor som upplevdes var stress och panik som också kopplades till 

sjukdomen. Vetskapen om att symtomen alltid kommer att finnas och inte kan botas 

var även en faktor som ledde till att patienten kände ilska (9). De negativa känslor 

som patienten upplevde vid dyspné var detsamma som vid trötthet. Vid kronisk 

hjärtsvikt upplevdes inte en normal trötthet utan mer en utmattningskänsla. En orsak 

till att patienten upplevde trötthet berodde på att sömnen blivit rubbad (7). En 

anledning till att sömnen blev rubbad var att patienten upplevde en rädsla för att 

somna. Många patienter beskrev en rädsla för att vakna i andnöd och av 

mardrömmar (9). Den psykologiska påverkan kunde leda till depression och 

motivationsbrist (7).  
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7.1.3 Upplevelse av sociala symtom  

Många patienter som lever med kronisk hjärtsvikt upplevde en livsstilsförändring 

som innefattade mycket egenvård och som hade en stor påverkan på det vardagliga 

livet. Patienten hamnade i en beroendeposition vilket kunde upplevas stressfullt och 

deras åsikter och viljor kunde bli bortglömda (10). På grund av sjukdomen och 

kraven på egenvården kunde patienten uppleva sig vara en börda för familjen, dels 

för att mer uppmärksamhet riktades mot patienten och dels för att patienten inte 

kunde delta lika aktivt i livet som innan (5). Patientens roll förändras när denne 

lever med kronisk hjärtsvikt. Uppgifter som patienten tidigare klarat av att utföra 

gick inte längre. Detta kunde leda till funderingar kring och vad den nya rollen 

innebar. Att sköta sin hygien, vardagsmotion, hemmasysslor och att umgås med 

familjen kunde bli ett problem på grund av de svåra symtomen, vilket kunde göra 

patienten isolerad och uppleva ensamhet. Att leva med kronisk hjärtsvikt och vara 

beroende av andra kunde ibland upplevas som att livet var över (9). 

Nödvändiga farmaka kunde påverka patientens sociala relationer, arbete och 

aktiviteter. Ett exempel på detta var diuretikabehandling, vilken gjorde att patienter 

plötsligt kunde behöva använda toaletten (5). Diuretika beskrivs som det farmaka 

som är mest fördelaktigt för symtomen men även det som begränsar det sociala livet 

mest (2). 

7.2 Vikten av professionell information & stöd  
Att drabbas av hjärtsvikt är allvarligt och sjukdomen kan vara dödlig vilket gör att 

det kan vara svårt för patienten att höra sanningen om prognosen. För att kunna leva 

ett gott liv behövdes kunskap om sjukdomen och dess prognos. Patienten beskrev att 

de inte fick den information om sitt tillstånd som var nödvändig. Att inte förstå vad 

sjukdomen innebar gjorde att de kunde uppleva en rädsla av att leva under falska 

förhoppningar (3). Brist på information kring sjukdom och egenvård gjorde att 

kunskapen hos patienten upplevdes bristfällig. Patienten upplevde sig behöva mer 

kunskap om kost, träning och om sjukdomen överlag. Okunskapen gjorde att 

patienten kände sig oduglig och okunnig i att hantera sjukdomen (5). Somliga 

patienter saknade motivation till att använda sig av den information som 

vårdpersonalen delgav dem eftersom de redan fått diagnosen. Andra patienter 
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upplevde att informationen som vårdpersonalen gav var otillräcklig. De ville ha 

kunskap om hur de skulle upprätthålla en bra skötsel av sitt tillstånd, veta vad som 

borde hållas under uppsikt och hur sjukdomen kommer påverka dem i framtiden. 

Generellt upplevdes förtroende för vårdpersonalen och patienten förväntade sig att 

personalen skulle hitta en behandling som löser problemen som sjukdomen 

medförde (1). Patienten upplevde att stöd från vårdpersonal hade en betydande roll i 

behandlingen. Det fanns ett missnöje med stödet som erbjöds och vissa patienter 

upplevde att detta hade en negativ påverkan på behandlingen (2). Patienten 

upplevde sig behöva stöd av någon med professionell utbildning och kunskap. 

Frustration upplevdes för att patienten kände sig övergiven när stöd inte fanns (5).  

Vissa patienter ställde inte de frågor som de hade då de förmodade att 

vårdpersonalen inte hade tid att besvara dem och ville då inte vara besvärliga. När 

patienten fick information som denne behövde visade sig detta ge en positiv och 

motiverande påverkan. Informationen kunde även lindra den ångest många patienter 

upplevde av att leva med kronisk hjärtsvikt (10). På grund av dålig information och 

sen diagnostik skapades förvirring samt förvärring av upplevda symtom hos 

patienten. Dålig information ledde också till svårigheter för patienten att utföra de 

nödvändiga livsstilsförändringar som sjukdomen krävde (4).  

7.3 En förändrad kropp & livsstil 
Det nya livet med kronisk hjärtsvikt kan innebära många sjukhusvistelser vilket 

kunde skapa en upplevelse av oro hos både patient och familj (8). Patienten 

upplevde en stor emotionell livsförändring av att leva med kronisk hjärtsvikt. Livet 

förändrades totalt och det liv patienten hade innan diagnosen var inte längre 

detsamma. Begränsningarna som sjukdomen medför påfrestade känslomässigt och 

den lilla energin som fanns fick användas sparsamt. Det upplevdes vara en utmaning 

att ställa om sitt liv och att anpassa sig till det nya. Att leva med kronisk hjärtsvikt 

gjorde patienten mer medveten om sin kropp och de signaler som kroppen sänder 

samt ökade förståelsen för hur allvarlig sjukdomen är. Detta ledde till att patienten 

inte kunde leva det liv som denne ville leva utan var tvungen att anpassa sig vilket 

innebar upplevelse av begräsning i vardagen (5). Andra patienter ville dock fortsätta 

”leva fullt ut” och accepterade sjukdomen och dess begränsningar (1).  
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Att leva med kronisk hjärtsvikt förändrade rollen som människa. Att vara förälder 

och inte längre kunna delta aktivt i livet med barnen eller att inte längre kunna göra 

de sysslor man tidigare gjort var påfrestande, och självkänslan upplevdes ofta 

försämrad. Många drabbade ville fortsätta jobba men upplevde rädsla och osäkerhet 

inför vad som kunde hända på arbetet. Att leva med kronisk hjärtsvikt skapade 

frustration kring en förändrad kropp och begräsningarna som detta innebar. Även 

biverkningar från mediciner skapade en frustration och patientens dagliga aktiviteter 

påverkades. Allt detta kunde leda till att patienten förlorade sin självständighet 

vilket kunde upplevas som en stor sorg (6). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

8.1.1 Datainsamling  

En testsökning genomfördes vilket visade på att ämnet är välbeforskat. En god 

sökstrategi eftersträvades med relevanta sökord utefter studiens syfte. För att uppnå 

en specifik sökning användes indexord och fritextsökning. Då fritextsökning gav 

stort antal artiklar så användes huvudsakligen indexord för att minska antalet 

artiklar och göra sökningen mer specifik. Kristensson (2014) menar att användning 

av indexord underlättar sökningen och blir mer specifik vilket är en fördel. 

Fritextsökningen har som fördel att det ökar sensitiviteten däremot riskeras 

sökningens specificitet och därför bör få fritextord användas. Genom att använda 

booleska sökoperatorer kan söktermerna kombineras och med operatorerna AND 

och OR ökar sökningens sensitivitet medan NOT ökar specificiteten och utesluter 

närliggande begrepp. Att först genomföra sökning enskilt för varje sökord som 

sedan kombineras i block är det bästa sätt för att uppnå en bra sökning. Booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes för att kombinera sökorden och öka 

sökningens specificitet. Användning av NOT ansågs inte relevant då flera indexord 

ansågs skapa en tillräckligt specifik sökning. Blocksökning med OR i blocken 

mellan sökorden användes för att skapa sökning på närliggande begrepp och AND 

användes mellan blocken för att skapa kombinationer.  
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Sökningen innehöll trunkering (*) för att olika böjningar på sökorden skulle 

inkluderas. Detta användes för att undvika att vi skulle gå miste om relevant 

forskning. Enlig Östlundh (2012) så möjliggör trunkering alla böjningsformer i 

sökningen och de flesta ord bör trunkeras för att få material som är relevant. 

Däremot om trunkering används fel kan sökningen fånga andra ord som inte är 

relevant utifrån studiens syfte, dvs. specificiteten minskar.  

Inför den slutliga sökningen tog vi hjälp av en bibliotekarie för att skaffa mer 

kunskaper och för att optimera sökningen. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 

är det till fördel att ta hjälp av bibliotekarie för att göra sökningen effektiv då de 

känner till databasernas struktur och indexeringssätt. CINAHL och PsycINFO var 

databaserna som användes i slutsökningen då dessa är relevanta att använda för 

forskning inom omvårdnad, medicin och psykologi. Majoriteten, sju stycken, av de 

utvalda artiklarna till resultatet hittades i CINAHL. Resterande tre artiklar hittades i 

PsycINFO. Tre artiklar från urvalet i CINAHL påträffades även i PsycINFO, men 

eftersom vi först påbörjade sökningen i CINAHL valde vi att behålla de tre 

artiklarna i sammanställningen från denna sökning, och inte räkna med dessa i 

urvalet från PsycINFO. Vi har valt att redovisa vilka artiklar som påvisades vara 

dubbletter i respektive sökschema. Kristensson (2014) betonar att sökningen blir 

bredare genom att använda sig av olika bibliografiska databaser.  

Att inte använda oss av PubMed kan ha resulterat i att relevanta artiklar missats. Vi 

ansåg att PubMed inte var nödvändig att använda då datainsamlingen var bred 

genom användandet av CINAHL och PsycINFO. 

8.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Utifrån studiens syfte valdes inklusions- och exklusionskriterier ut. Vi började med 

att inkludera publiceringsåren 2009-2019 vilket resulterade i en för stor mängd 

artiklar då ämnet är välbeforskat. Detta ledde till att vi begränsade publiceringsåren 

till 2014-2019 för att få ett snävare resultat och mer aktuell forskning. Detta val kan 

ha lett till att artiklar som är relevanta för syftet exkluderades, men vi anser att nyare 

forskning sannolikt är mer aktuellt och vi uppnådde ett mer passande antal artiklar. 

Kristensson (2014) anser att publiceringsåren är en viktig avgränsning och att 

forskarna ska sträva efter att välja aktuell forskning. Östlundh (2012) betonar att 
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vetenskapligt material är en färskvara och därav är tidsavgränsning ett användbart 

inklusionskriterium. Artiklar som var ”Peer reviewed” och var skrivna på engelskt 

språk inkluderades för att identifiera vetenskapliga artiklar med ett språk som vi kan 

hantera. Trots att vi har goda kunskaper i engelska så användes svensk-engelska 

lexikon för att undvika misstolkningar och uppnå en bättre förståelse. 

Misstolkningar kan dock inte uteslutas då översättningen ändå kan haft brister. 

Avgränsning i språk är bra att använda för att exkludera artiklar som har ett språk 

som författarna inte kan hantera (Östlundh, 2012). Kristensson (2014) belyser att 

vetenskapliga artiklar ska ha genomgått ”Peer review” innan det accepteras för 

publicering i vetenskapliga tidskrifter. Enligt Östlundh (2012) kan ”Peer reviewed” 

användas som avgränsning för att få fram artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter men det utgör ingen garanti för att artiklarna är vetenskapliga. Ett annat 

inklusionskriterie som användes enbart i PsycINFO var ”Adulthood” (18 år eller 

äldre), detta gjordes för att smalna av sökningen ytligare. Studier på barn 

exkluderades manuellt i CINAHL. Vi valde att inte använda oss av geografiskt 

ursprung som begränsning då vi anser att kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom runt 

om i världen. Kvantitativa studier exkluderades manuellt i CINAHL och PsycINFO 

eftersom vi ville använda kvalitativa artiklar. Utifrån studiens syfte ansåg vi att 

kvalitativa artiklar var lämpliga till vår litteraturstudie för att få en djupare förståelse 

för patientens upplevelse. Forsberg och Wengström (2015) belyser att kvalitativ 

forskning är lämpligt att använda då patientens subjektiva upplevelse av omvärldens 

ska tolkas, skapa en mening och en förståelse.  

8.1.3 Urval och granskning 

Urvalet utgick från Kristensson (2014) där vi modifierade tillvägagångssättet med 

att tillägga läsning av titlar i första steget. Detta ansåg vi gav en bra information om 

artiklarnas innehåll. Urvalet påbörjades då med att inkludera och exkludera artiklar 

utifrån läsning av titel och sedan lästes abstrakt. Titel och abstrakt gav tydlig bild 

över vad som passade till syftet och därför ansåg vi att läsning i fulltext inte var 

nödvändigt för alla artiklar. De artiklar som vi ansåg vara relevanta utifrån syftet 

lästes i fulltext. Att inte ha läst alla artiklar i fulltext anser vi inte ska ha påverkat 

resultatet. Genom att läsa abstrakt får författaren svar på syfte, metod, intervention 
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och utfallsmått vilket kan vägleda till relevanta eller irrelevanta artiklar för 

litteraturstudien (Kristensson, 2014).  

För att granska och redovisa artiklarnas kvalitet användes en bedömningsmall 

utformad av Carlsson och Eiman (2003). Eftersom bedömningsmallen utgick efter 

patienter med lungcancerdiagnos (Bilaga III) omvandlade vi denna till patienter med 

kronisk hjärtsvikt. Genom att använda bedömningsmallen kunde vi på ett enkelt och 

förståeligt sätt granska viktiga delar av artiklarna. Samtliga artiklar i analysen 

bestod av hög och medelhög kvalitet, vilket ökar trovärdigheten i resultatet. Friberg 

(2012) betonar att granskning av artiklarnas kvalitet ska göras för att kunna avgöra 

vilka som ska exkluderas samt inkluderas. Kristensson (2014) menar på att de 

artiklar som är mest relevanta med hög kvalitet ska ingå i resultatet.  

8.1.4 Analys 

Analysen genomfördes i enlighet med Forsberg & Wengström (2015), där vi utförde 

de fem stegen som beskrevs. Vi ser det som en styrka att vi använde oss av 

triangulering då vi enskilt läste artiklarna flertal gånger för att få en helhet av 

materialet. Detta gjorde att vi kunde skapa oss en egen uppfattning av artiklarnas 

resultat som sedan diskuterades och jämfördes för att hitta likheter och skillnader. 

En svaghet kan vara att litteraturstudiens resultatartiklar enbart är kvalitativa då det 

kan ses som en styrka att använda båda kvalitativ- och kvantitativdata. Detta för att 

utöka trianguleringen då ett fenomen belys ur olika synvinklar (Forsberg & 

Wengström, 2015).  

Vissa kategorier var svåra att placera under rätt tillhörande tema då det kunde passa 

in under flera. Vi valde att behålla tre teman då vi ville belysa den förändrade kropp 

och livsstil som patienten upplevde, trots att detta kunde passa in under upplevd 

symtombörda. Vi anser att de valda tre teman är relevanta utifrån studiens syfte och 

vi kan även se en koppling till den valda teoretiska referensramen, livsvärld.  

8.1.5 Forskningsetiska övervägande 

Vi har tagit hänsyn till Helsingforsdeklarationen och forskningsetik i vår 

litteraturstudie. Forskningsetik berör inte enbart empiriska studier utan ska även 

inkluderas i litteraturstudier (Kristensson, 2014). Därav har samtliga artiklar som 
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inkluderats i resultatet erhållit tillstånd från en etisk kommitté eller visat etiska 

övervägande. För att inte ska ha påverkat studiens resultat har gemensamma 

diskussioner genomförts under arbetes gång. Resultatets artiklar har objektivt 

granskats och analyserats för att inte färga resultatet med fria tolkningar och åsikter, 

detta ser vi som en stryka. Enligt Kristensson (2014) styrker det studiens 

tillförlitlighet. Vi har hanterat informationen som framkommit från artiklarna på ett 

respektfullt och korrekt sätt vilket Kristensson (2014) belyser inom 

forskningsetiken. Vi anser att ytterligare en styrka i studien är att processen är 

tydligt redovisad vilket underlättar för läsaren som granska och rekonstruera 

tillvägagångsättet.   

8.1.6 Överförbarhet 

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien har en stor geografisk spridning. 

Studierna är utförda i Sverige, Iran, Singapore, Pakistan, Norge, Amerika, 

Nederländerna och Taiwan vilket vi anser styrker överförbarheten. Om den 

geografiska spridningen avgränsats hade det kunnat resulterat i att relevanta artiklar 

missats. Eftersom kronisk hjärtsvikt är en folksjukdom runt om i världen så ville vi 

skapa en bred datainsamling och inte avgränsa oss till Sverige.  

Deltagarna i resultatartiklarna bestod av 65 kvinnor och 110 män. Vilket vi anser är 

en god fördelning och gör överförbarheten möjlig till både kvinnor och män som 

lever med kronisk hjärtsvikt. 

Vi ser även en möjlighet att studiens resultat kan överföras till patienten som lever 

med annan kronisk sjukdom. Eftersom det finns liknande symtom bland flera 

kroniska sjukdomar och det är ett obotligt tillstånd. Patientens upplevelse uppfattade 

vi oftast detsamma oavsett kronisk sjukdom då denne stod inför en emotionell och 

stor livsstilsförändring som borde göras.  

8.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka patientens upplevelse av att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Resultatet redovisas i tre teman; ”Upplevd symtombörda”, ”Vikten av 

professionell information & stöd” och ”En förändrad kropp & livsstil”. 

Resultatdiskussionen kommer att utgå ifrån dessa tre teman.  
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8.2.1 Upplevd symtombörda 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienten som lever med kronisk 

hjärtsvikt upplever en symtombörda som innefattar fysiska, psykologiska och 

sociala symtom. Vilket påverkar och begränsar vardagen och livskvaliteten. Birkler 

(2007) menar på att patienten inte känner sig hel och kan uppleva begränsning och 

bristfällighet. Patienten kan uppleva sig gå från en aktiv vardag till ett passivt 

tillstånd där vardagliga rutiner bryts. Litteraturstudiens resultat visade att patienten 

ofta upplever frustration på grund av de fysiska symtomen. Tidigare studier som 

gjorts på patienter med kronisk sjukdom har visat att den nya livsstilen har en 

psykologisk och fysisk påverkan (Vahedparast, Mohammadi & Ahmadi, 2016). Vi 

ser ett samband i att oavsett vilken kronisk sjukdom patienten har så påverkas 

livskvaliteten och det är svårt för patienten att acceptera omställningen. Till exempel 

är dödligheten hög hos både hjärtsviktspatienter och KOL-patienter (Strang, 2012). 

Dessutom ser vi att upplevelsen av symtom är liknande trots att det är två olika 

sjukdomar.  

Trötthet och smärta upplever vi vara vanligt förekommande symtom bland flera 

kroniska sjukdomar. Socialstyrelsen (2018) beskriver att trötthet kan anses vara en 

komplikation av att leva med kronisk hjärtsvikt som i sin tur kan ha en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Resultatet visar att dyspné och trötthet upplevs vara de 

symtom som orsakar största begränsningen. Patienten upplever att symtomen 

tillsammans gör att den fysiska funktionen inte längre är detsamma och det ger 

känsla av fysiskt handikapp. Enligt Birkler (2007) går det inte att skilja på sjukdom 

och person för att skapa förståelse för patientens sjukdomsupplevelse. Vi menar att 

sjuksköterskan bör utgå från ett personcentrerat arbetssätt för att patientens 

individuella upplevelser ska kunna bekräftas och behov tillgodoses. Ett sådant 

arbetssätt tror vi kan bidra med positiva effekter på vård- och livskvaliteten för 

patienter med hjärtsvikt. Genom att utgå från ett personcentrerat arbetssätt, som vi 

tidigare nämn, kommer förhoppningsvis livsvärldsperspektivet uppnås där 

sjuksköterskan ser helheten som patienten lever i. En viktig del i livsvärldsteorin är 

att patientens behov och upplevelser bekräftas. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 2017:30) ska patientens vård vara av god kvalitet och dennes behov av 

trygghet i vård och behandling ska tillgodoses. Enligt Birkler (2007) ska 
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sjuksköterskan vara uppmärksam på patientens situation och upplevelse av 

sjukdomen.  

De svåraste psykologiska symtom som patienten upplever är rädsla och ångest kring 

döden, familjen och framtiden. Resultatet visar även att patienten upplever en rädsla 

att stå själv i att utföra sin egenvård och att sömnkvaliteten påverkas på grund av 

rädsla för att somna. Dahlberg och Segesten (2010) menar att när patienten drabbats 

av livshotande sjukdom så uppkommer tankar kring livet, existensen och döden. Om 

vårdpersonalen är uppmärksam och lyssnar aktivt kan detta ge stöd till patientens 

bearbetning av tankarna. Vi anser att det är viktigt att patienten får stöd i att hantera 

rädslan och ångesten som de upplever, då vi tänker att ångest är ett psykologiskt 

tillstånd som ofta uppkommer i samband med sjukdom. Birkler (2007) beskriver att 

ångest upplevs naturligt under livets gång, men att det vid svår sjukdom finns en 

risk att ångesten tar över och blir svår att hantera då patienten konfronteras med sin 

egen död. Ytterligare visar resultatet att patientens upplevelse av att inte kunna 

andas är vanlig och kan leda till frustration och ilska. Detta anser vi kan vara en 

orsak till att patienten upplever ångest. Flera olika symtom kan tillsammans bidra 

till att patienten upplever psykologiska symtom. Brennan (2018) skriver att kronisk 

hjärtsvikt är obotlig och har hög dödlighet. Vi tror att psykologiska symtom som 

t.ex oro och ångest kan öka då patienten sannolikt är medveten om sjukdomens 

innebörd.  

Det framkom i resultatet att patienten upplever sig hamna i en beroendeposition. 

Patienten upplever egenvården tidskrävande och att den påverkar vardagen. Detta 

kan leda till att sociala relationer påverkas negativt. Stockdill, Patrician och Baktias 

(2019) betonar att patienten kan uppleva problem när sjukdomen påverkar dennes 

vardagsliv. Vi menar att eftersom hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som kräver stöd 

av familj och vårdpersonal så hamnar patienten lätt i en beroendeposition. Det är 

inte alltid lätt för patienten att ställa om till ett nytt liv och därför påverkas vardagen 

och de sociala relationerna. Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär det ur ett 

livsvärldsperspektiv att uppmärksamma patientens vardagsvärld och dennes dagliga 

tillvaro. Eftersom egenvården tar upp mycket tid i vardagen anser vi att detta kan 

leda till att patienten inte orkar engagera sig i sociala aktiviteter och relationer. Det 

stämmer överens med Brennan (2018), som betonar att egenvården kräver tid vilket 
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kan påverka patienten negativt. Eftersom patienten ofta blir beroende av andra så 

riskeras dennes autonomi, vilket vi anser är viktigt att motverka. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska patientens självbestämmande och integritet 

respekteras. Birkler (2007) menar att varje gång beslut ska fattas som rör patienten 

måste sjuksköterskan respektera dennes autonomi.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar även att patienten upplever en förändrad roll 

i livet. Patienten upplever sig inte klara av sysslor denne tidigare utfört, vilket kan 

leda till isolering och en känsla av ensamhet. Dahlberg och Segesten (2010) 

beskriver att om patienten upplever sig bortvald, bortglömd eller övergiven kommer 

detta att påverka livskvaliteten. Vi anser om sjuksköterskan motiverar patienten till 

att fortsätta delta i sociala sammanhang och bevara sociala relationer så tror vi att 

känslan av isolering och ensamhet kan motverkas.  

Resultatet visade även att diuretika har en stor påverkan på det sociala livet. Genom 

att ge information om fördelarna med diuretika tänker vi att patienten kan förstå 

effekter och biverkningar och acceptera dem. Enligt Dahlberg et al. (2003) så ingår 

det i livsvärldsteorin att all behandling ska innefatta förståelse för patientens 

upplevelse och inte bara ses som något objektivt. Vi anser att vårdpersonalen ska 

sträva mot att behandlingen inte ska begränsa patienten så att livskvaliteten 

försämras. Vi tror att patientens delaktighet är betydelsefull för att kunna anpassa 

behandlingen utifrån patientens vardag, då patienten t.ex kan ta tabletterna på olika 

tider.  

8.2.2 Vikten av professionell information & stöd 

Litteraturstudiens resultat visar att patienten upplever tidsbrist hos vårdpersonalen, 

vilket leder till att den information som patienten söker inte alltid blir besvarad. 

Strömberg (2014) menar att uppföljning via hjärtsviktsmottagning ska ske för att 

öka patientens kunskap kring egenvård samt ge stöd, vilket kan leda till en ökad 

livskvalitet. Vi anser att det är av vikt att patientens behov av information blir 

bemött och frågor besvarade. Det finns ett problem då vårt resultat visade att 

patienten upplevde sig ha en bristfällig kunskap. Om uppföljningen sker strukturerat 

på en hjärtsviktsmottagning så tänker vi att patienten borde uppleva sig ha en god 

kunskap då sjuksköterskan ska stödja, ge professionell information och se den 
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enskildes behov. Vi tänker att detta kanske inte alltid utförs och att sjuksköterskan 

inte alltid utgår från teorin om livsvärlden i vårdandet. Dahlberg & Segesten (2010) 

betonar att vårdandet ska ha livsvärlden som grund vilket innebär att kunna se, 

förstå, beskriva och analysera de olika aspekter som patienten erfar. Vilket gör att 

sjuksköterskan är öppen om hur sjukdomen påverkar patientens livsvärld.  

Ytterligare ett problem som vi uppfattat utifrån litteraturstudiens resultat är att 

patientens och sjuksköterskans upplevelser inte stämmer överens. Patienten i 

studiens resultat anser att de inte erbjuds tillräckligt med tid och Saunders (2014) 

betonar att sjuksköterskan upplever vården av denna stora patientgrupp som mycket 

tidskrävande. Vi funderar på varför det är såna kontraster i upplevelserna? Är det så 

att det behövs mer resurser för att täcka den stora patientgruppen och deras behov? 

Son, Lee och Young-Kim (2018) gjorde en studie som visade att patienten som 

lever med kronisk hjärtsvikt har ett stort behov av information om sitt tillstånd. För 

att kunna leva ett längre och gott liv så behöver patienten kunskap om 

sjukdomstillståndet. Vårt resultat belyser också att kunskap behövs för att patienten 

ska kunna skapa ett tillfredsställande liv tillsammans med sin sjukdom. Resultatet 

visade även att okunskap leder till förvirring och att sjukdomens tillstånd förvärras 

då patienten inte uppmärksammar symtom. Enligt Brennan (2018) är information, 

stöd, helhetsbedömning och uppföljning viktiga delar för att förbättra patientens 

sjukdomstillstånd. Vidare betonar Brennan (2018) att bristande kunskap hos 

patienten har en negativ påverkan på egenvården. Vi anser att patienter har olika 

grad av kunskap vilket gör att det är av vikt att informationen ges individanpassat. 

Det skulle därför underlätta om all vårdpersonal ökar sin förståelse för patientens 

upplevelse av att leva med kronisk hjärtsvikt.  

8.2.3 En förändrad kropp & livsstil 

Resultatet visade att patienten även upplever en emotionell livsstilsförändring. De 

nya begränsningarna påfrestar och innebär en ständig anpassning till sjukdomen. 

Vissa patienter kunde acceptera det nya livet medan andra hade svårigheter att leva 

styrda av sjukdomens behov. Birkler (2007) menar att patientens aspekter av 

vardagen förändras när denne lever med en sjukdom. Sjukdomen kan innebära att 

patienten får nya behov, upplever en förlorad kroppsfunktion och även kan ha 
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förlorat sitt arbete. Detta leder till att patientens självbild kan förändras på grund av 

sjukdomen och att patienten ifrågasätter sig själv och sina förmågor. Utifrån 

resultatet uppfattar vi det vara en utmaning för patienten att gå från att vara en frisk 

person till att leva med en kronisk sjukdom. Eftersom sjukdomen innebär en stor 

emotionell och fysisk livsstilsförändring tänker vi att det är av vikt att stödja och 

motivera patienten till att hitta nya rutiner och sin roll i livet. Bardach och 

Schoenberg (2017) menar att motivation till livsstilsförändringar ökar patientens 

självförtroende och fortsatt ansträngning till att anpassa sig till det nya livet. 

Patienten upplever att vårdpersonalen kan öka dennes självförtroende och stärka 

förmågan till omställning. Studien visade även att stöd från vårdpersonalen ökar 

patientens förståelse för att förändring är nödvändig och även om kunskapen fanns 

så behövdes det ett stöd för livsstilsförändringen. Enligt litteraturstudiens resultat 

upplevdes många känslor hos patienten vara kopplade till begränsningarna och det 

nya livet. Vi anser att patienten behöver ett professionellt stöd för att öka 

självkänslan, motivation och kunskapen. Bardach och Schoenberg (2017) beskriver 

att när vårdpersonalen är öppen och lyhörd för patientens upplevelser kan de delge 

kunskap och stödja patienten att hantera känslor och även öka patientens 

självförtroende. Vi anser att det är möjligt att möta patientens känslor för att skapa 

motivation och en förståelse för sjukdomstillståndet hos patienten. Detta anser vi 

kan vara en bidragande faktor till att öka patientens livskvalitet. Dahlberg et al. 

(2003) förklarar att en en etiskt medveten nyfikenhet ger sjuksköterskan en bild av 

patientens livsvärld.  

Som tidigare nämnts har Lagoerio-Jorge et al. (2017) genomfört en kvantitativ 

studie där det framgick att livskvaliteten skattades lägre hos hjärtsviktspatienter. 

Utifrån vårt resultat ser vi att sjukdomen leder till många negativa upplevelser för 

patienten, vilket innebär att många patienter som lever med kronisk hjärtsvikt 

sannolikt upplever och skattar en försämrad livskvalitet. Vi anser att en ökad 

förståelse för patienten och dennes känslor i kombination med en mer 

personcentrerad vård kommer att kunna förbättra vårdkvaliteten och patientens 

livskvalitet. Vi tänker att vården behövs utformas utefter patientens enskilda behov 

eftersom upplevelser är individuella. Dahlberg et al. (2003) betonar att den 

enskildes upplevelser är unik och bör beaktas inom hälso- och sjukvården. Varje 
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individuell upplevelse har då en högre prioritering än patienter i samma situation, 

vilket är något hälso- och sjukvården bör sträva efter för att undvika kategorisering 

och etikettering.  

9 Slutsatser  

Denna litteraturstudie bygger på en sammanställning av tidigare kvalitativ 

forskning. Syftet var att undersöka patientens upplevelse av att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Sjukdomen medför många besvärliga symtom och har en dålig prognos 

som kan innebära dödlig utgång. Resultatet visar att patienten upplever en fysisk, 

psykologisk och social omställning av att leva med kronisk hjärtsvikt. Kroppen 

upplevs förändrad då funktioner försämrats. Majoriteten av patienter upplever 

dyspné och trötthet som de största livsbegränsningarna och livskvaliteten tycks 

påverkas negativt jämfört med friska personer. Vidare framkom att patienten 

hamnar i en beroendeposition vilket upplevs stressfullt och kunde göra att patientens 

autonomi åsidosattes. Studien visar att inte alla patienter upplever sig ha tillräckligt 

med kunskaper eller professionellt stöd, vilket i sin tur påverkar hur egenvården 

utförs och dennes inställning till sjukdomen. Om professionellt stöd finns så har det 

en positiv inverkan på den nya livsstilen. De nödvändiga livsstilsförändringar som 

patienten stod inför var inte en självklarhet för alla och det upplevdes svårt att 

acceptera den nya rollen. Att patienten upplever sig ha en bristande kunskap och 

inte får tillräckligt med professionell information orsakar känslor av ångest, 

förvirring och förvärrade symtom. Slutligen tycks många patienter uppleva att 

professionell information och en bredare kunskap om sin sjukdom skulle ha en stor 

betydelse, för att kunna sköta sin egenvård på rätt sätt.  

9.1 Kliniska implikationer  
Denna litteraturstudies resultat skulle kunna tillämpas i kliniskt sammanhang med 

avsikt att ge sjuksköterskan en inblick i hur det är att leva med kronisk hjärtsvikt 

och vilka upplevelser samt känslor som finns hos den drabbade patienten. En ökad 

förståelse kan användas av sjuksköterskor för att öka vårdkvaliteten och förståelsen 

för patienterna, vilket i sin tur förhoppningsvis kan öka patientens livskvalitet. 

Kliniskt skulle detta kunna ske genom att sjuksköterskan vårdar utifrån 
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livsvärldsperspektivet. Detta gör sjuksköterskan öppen, lyhörd och ökar möjligheten 

till att bekräfta patientens känslor för att sedan tillgodose dennes behov och skapa 

en helhet om patientens enskilde livsvärld. Detta kan leda till att patientens 

upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt förbättras då sjuksköterskan kan 

sträva efter att förebygga negativa känslor, förvärring av symtom och ge patienten 

professionell individanpassad information.  

9.2 Förslag på fortsatt forskning 
Som tidigare nämnts i diskussionen upplevdes mycket negativa känslor hos 

patienten. Patienten upplevde dels bristfällig professionell information och att 

livskvaliteten påverkades negativt, medan sjuksköterskan upplevde att mycket tid 

går till denna stora patientgrupp. Därför anser vi att det skulle vara relevant att 

framtida forskning undersöker hur sjuksköterskan kan förbättra patientens 

livskvalitet. Vilka interventioner kan motverka de negativa känslor som upplevs av 

patienten? Resultatet av sådan forskning skulle kunna ge kunskap om hur 

sjuksköterskan kan stärka patientens livskvalitet och motverka negativa upplevelser.  
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-Förhindra återtagande  

-Att leva ett normalt liv 

9. Walthall, H., 

Jenkinson, C., & 

Boulton, M. (2016). 

UK.  

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Living with 

breathlessness in 

chronic heart 

failure: a 

qualitative study 

Undersöka hur patienten själv 

beskriver sina erfarenheter av 

andnöd och hur andnöd påverkar 

det dagliga livet. Samt hur 

patienten anpassar sig till detta.  

Kvalitativ design 

 

Semistrukturerade intervjuer  

 

25 patienter (15 män & 10 

kvinnor) deltog 

Fyra teman: 

-Andnödens natur 

-Emotionell inverkar av 

andnöd  

-Inverkar av andnöd i dagliga 

livet 

-Hanteringen av andnöd  

I 

10. Chia-Chien, L., 

Shiow-Ru, C., & 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Att förstå 

egenvårdshanteringsprocessen 

bland kroniska hjärtsviktspatienter.  

Kvalitativ design 

 

Semistrukturerade intervjuer  

Tre Teman:  

-Svarar på kronisk hjärtsvikts 

egenvård 

I 
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Shiow-Ching, S. 

(2018). Taiwan. 

The self-care 

coping process in 

patients with 

chronic heart 

failure: A 

qualitative study 

 

27 patienter (17 män & 10 

kvinnor) deltog 

-Hitta sätt att leva med kronisk 

hjärtsvikt  

-Omtolkning av kronisk 

hjärtsvikt och utföra 

meningsorienterad hantering  

 

 

 


