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SAMMANFATTNING   
Kronisk hjärtsvikt påverkar individen i det vardagliga livet och är en stor patientgrupp. Syftet 
med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva individens upplevelser av att leva 
med kronisk hjärtsvikt. Detta för att öka förståelsen hos vårdpersonal. Artiklar som valdes ut 
var kvalitativa, publicerade 2001-2009, skrivna på svenska och engelska och behandlade båda 
könen samt alla åldrar. Artiklarna analyserades med en kvalitativ metod och resulterade i sex 
teman; Att leva med en oönskad kropp, Att leva med emotionella svårigheter, Att leva med 
sociala begränsningar, Att leva med ett beroende, Att leva ett annorlunda liv och Att leva med 
en osäker framtid. Huvudfynden i denna studie var att individen upplevde trötthet och fysiska 
begränsningar som påverkade dagliga aktiviteter. Dessa förändringar medförde ofta att 
individen upplevde ensamhet och känslan av att ha en osäker framtid. I mötet med sjukvården 
kände sig individen ofta inte sedd, utan upplevde att diagnosen blev dennes identitet.  
Därför är det viktigt för vårdpersonal att uppmärksamma individen, för att stärka denne och 
främja livskvalitet. 
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1.1 Inledning 

Hjärtsvikt räknas som en av våra folksjukdomar och kan orsakas av alla hjärtsjukdomar bara 

de är tillräckligt allvarliga och långvariga. Hjärtsvikt utvecklas ofta långsamt och symtomen 

uppträder då först efter en längre tid. Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar individen 

i det vardagliga livet. Individer med hjärtsvikt förekommer inom alla vårdkategorier och är en 

stor patientgrupp. Enligt vår erfarenhet är förståelsen för dessa individers upplevelser 

begränsad och vi anser att en förståelse för individen krävs för att kvalitetssäkra vården. 

 

2.1 Begreppsförklaring   

2.2 NYHA (New York Heart Association) 

Hjärtsvikt indelas i 4 svårighetsgrader enligt det amerikanska hjärtsällskapet NYHA. Denna 

funktionsskala  innefattar en helhetsbedömning av patientens funktionsförmåga och värderar 

graden av symtom: 

Klass I: Symtomfri, begränsas ej av fysisk aktivitet. 

Klass II: Besvärsfri i vila och lätt-måttlig aktivitet. Symtom vid normal ansträngning. 

Klass III: Besvärsfri i vila. Symtom vid lätt-måttlig ansträngning. 

Klass IV: Symtom vid lätt ansträngning eller redan i vila. Oförmögen till all fysisk aktivitet 

(Persson & Stagmo, 2008). 

 

3.1 Bakgrund 

3.2 Förekomst av Hjärtsvikt 

Antalet personer med hjärtsvikt ökar bland äldre då fler personer med hjärtproblem överlever, 

mycket tack vare den medicinska utvecklingen. Det har visat sig att insjuknandet i hjärtsvikt 

ökar med åldern och är mer vanligt hos män än hos kvinnor. Två procent av befolkningen 

beräknas ha hjärtsvikt och bland 80-åringar beräknas 10 % lida av hjärtsvikt (Andersson, 

2004). 

 

3.3 Vad är hjärtsvikt 

Vid hjärtsvikt klarar inte hjärtmuskulaturen av att upprätthålla tillräcklig cirkulation trots 

normalt fyllnadstryck. Mer blod kommer till hjärtat än det orkar pumpa ut. Hjärtsvikten kan 

vara systolisk eller diastolisk och vid uttalad hjärtsvikt föreligger ofta en kombination av 

bägge. Vid systolisk svikt är hjärtmuskeln försvagad exempelvis p.g.a. ischemi och 

hypertrofiering. Detta resulterar i en låg ejektionsfraktion (EF), vilket innebär att vänster 
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kammares pumpförmåga är nedsatt och detta värde anges i procent. Hur stor del av vänster 

kammare som töms vid varje kontraktion ska vanligen ligga mellan 50-75 %. Vid diastolisk 

hjärtsvikt är kamrarnas påfyllnadsfas störd eftersom kammarväggen har nedsatt förmåga att 

dilateras.  Vid hjärtsvikt bildas ett ökat diastoliskt fyllnadstryck, som fortplantas bakåt till 

vensystemet och kan bilda ödem. Vid vänsterkammarsvikt kan vätska pressas ut ur 

lungkapillärerna och ge lungödem, medan högerkammarsvikten kan resultera i perifera ödem 

(Andersson, 2004). 

Sjukdomen kan antingen vara kronisk eller akut, kronisk hjärtsvikt är livslång. Akut hjärtsvikt 

kan vara ett tecken på nydebuterad hjärtsjukdom och kan även uppkomma vid en försämring 

av en kronisk hjärtsvikt, alkohol/drogmissbruk, anemi, arytmi eller hjärtinfarkt (Andersson, 

2008). 

 

3.4 Patofysiologi 

Då den cirkulerande blodvolymen minskar pga. den försämrade cirkulationen, sjunker 

blodtrycket och kroppen uppfattar det sänkta blodtrycket som en vätskeförlust. Det finns flera 

kompensationsmekanismer för att höja blodtrycket och upprätthålla hjärt-minut-volymen 

(HMV).  Det sympatiska nervsystemet aktiveras och bidrar till att hjärtfrekvensen och 

kontraktionskraften ökar. Detta sker bl a genom ökad frisättning av noradrenalin, vilket på 

sikt kan leda till en nedreglering av B-receptorer så att hjärtat blir mindre känsligt för 

stimulering. Noradrenalinet har även en sammandragande funktion på arterioler, som drar 

ihop sig i ett försök att höja det låga trycket. Det sjunkande blodtrycket stimulerar frisättning 

av renin, vilket stimulerar frisättningen av angiotensin II, som stimulerar frisättning av 

aldosteron. Dessa mekanismer gör att kroppen sparar på salt och vatten och ger en ökad 

törstkänsla hos individen. Vid aktivering av detta system ökar även halten av prostaglandiner i 

blodet. Prostaglandinerna medför försämrat flöde i njurarna och medför ytterligare 

vätskeretention (Andersson, 2004). 

 

3.5 Etiologi 

Kronisk hjärtsvikt kan orsakas av alla hjärtsjukdomar, bara de är tillräckligt avancerade.  

De vanligaste orsakerna är ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni eller en kombination av dessa 

(Persson & Stagmo, 2008). 
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3.6 Symtom  

Hjärtsvikt resulterar i många olika fysiska symtom, varav det vanligaste är trötthet. 

Ödembildningen som kan uppstå på grund av vätskeretention orsakar ofta dyspné och 

ortopné. Dyspné innebär andfåddhet vid ryggläge och ortopné innebär andfåddhet i vila. 

Den dåliga genomblödningen som uppstår pga. hjärtats nedsatta förmåga att pumpa blodet, 

kan leda till cyanos och perifer köldkänsla. Vid försämrad cirkulation kan risk för emboli öka 

(Andersson, 2004).  

 

3.7 Diagnostik 

Vid hjärtsvikt förekommer ibland EKG-rubbningar som t. ex takykardi, förmaksflimmer och 

ventrikulära extraslag. EKG är dock inte ett diagnostiskt verktyg, då förändringarna på EKG 

kan ha olika bakomliggande orsaker. Hjärt-lungröntgen kan visa tecken på hjärtsvikt. För att 

ställa diagnos tas först ett s.k. BNP-test, som är ett neurohormon som frisläpps när kamrarna 

är hårt belastade och ökar som tecken på stigande fyllnadstryck vid ökad uttänjning av 

hjärtmuskelcellerna. Både graden och prognosen är relaterade till BNP. BNP-värdet kan också 

stiga vid hög ålder, njursvikt och förmaksarytmier. Ett förhöjt BNP-värde tyder starkt på 

diagnosen hjärtsvikt medan ett normalt värde bevisar motsatsen.  

För diagnostik och klassificering görs sedan en ultraljudsundersökning, ekokardiografi, som  

kan upptäcka lindrig hjärtsvikt. Vid denna undersökning försöker man visa orsaken till 

hjärtsvikt som exempelvis hypertrofi, klaffel eller en genomgången infarkt. Vid 

ekokardiografi kan EF bestämmas men är relativt osäkert. Magnetkamera har större 

tillförlitlighet vad gäller detta mått men används sällan. Ett värde under 50 % anses lågt, 

mellan 30-35 % tyder på påtaglig nedsättning och under 20 % är kopplat till kort förväntad 

överlevnad (Andersson, 2004).  

 

3.8 Behandling 

Behandlingen inriktar sig på att behandla orsaken till hjärtsvikten och då ingen botande 

behandling finns att tillgå inriktas behandlingen på att minska riskfaktorerna och underlätta 

hjärtats arbete. Farmakologisk behandling sker ofta med bl.a. diuretika, ACE-hämmare och 

betablockerare. Annan behandling kan vara perkutan coronar intervention (PCI), hjärtkirurgi, 

hjärttransplantation och pacemaker (Persson & Stagmo, 2008). 
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3.9 Prognos 

NYHA klass I och II är förenade med relativ god prognos medan klass III och IV är förenade 

med sämre prognos och hög mortalitet. Prognosen är sämre vid kombinerad höger och vänster 

svikt och ett EF-värde på under 20 % är kombinerat med kort överlevnad. Ju lägre blodtrycket 

är, desto sämre prognos. Då patienter svarar bra på behandling anses prognosen god på kort 

sikt. Prognosen förbättras vid tidig diagnos (Andersson, 2004). 

 

3.10 Lidande och livskvalitet 

När en individ genomgår livsförändringar och funktionsförlust kan en kris uppstå. Detta kan 

göra att individen omvärderar sitt tidigare liv. Lidande är en del av livet och varje individs 

lidande är unikt. Sjukdomslidande innebär upplevelser som förnedring, skam eller skuld som 

individen känner i relation till sin sjukdom eller behandling. Skam ses som en känsla 

individen känner själv och förnedring är ofta knuten i förhållande till omgivningen. Individen 

kan uppleva ett icke välbefinnande, då lidandet t ex kan vara att inte leva rätt i sin sjukdom 

(Eriksson, 2005). När en individ blir sjuk påverkar detta hela individens livssituation och kan 

innebära ett livslidande, där ett hot mot tillvaron upplevs. När individen orsakas onödigt 

lidande i vården, kan detta innebära ett vårdlidande. Detta kan ske genom t ex att 

vårdpersonalen brister i reflektion och förmåga att förstå mänskligt lidande (Eriksson, 2005). 

Livskvalitet är ett subjektivt begrepp, som endast individen själv kan avgöra. Hög livskvalitet 

innebär att ha det bra och frånvaro av negativa känslor. Att ha det bra innebär goda känslor 

och positiva bedömningar av sitt eget liv. Därför är begreppet livskvalitet ett värdebegrepp 

och är centralt i individens subjektiva upplevelser. Det är av stor vikt att som vårdpersonal 

använda sig av begreppet i anknytning till mötet med sina patienter för att främja individens 

positiva upplevelser. En hög livskvalitet är målet för behandling inom sjukvården (Solvoll, 

2005). 

 

3.11 Närstående 

Närstående till individer med kronisk hjärtsvikt upplever ofta en process av förändring. 

Individens sjukdom innebär många gånger konsekvenser för det vardagliga livet, men ibland 

även ett förenande med närstående. Den förenande känslan beskrivs som den tysta 

upplevelsen och uttrycks genom kämpande, deltagande i relationen och överlevnad, samt att 

finna mening med livet (Mahoney, 2001).  
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I en studie av Lundman och Jansson (2006) framkommer det att närstående som lever med en 

individ med en kronisk sjukdom, kan uppleva känslor av konstant osäkerhet. Detta berodde 

inte på sjukdomen själv, utan på dess konsekvenser som inverkar på det dagliga livet. 

Majoriteten med kronisk sjukdom var oroliga över sina närstående och framtiden. 

Osäkerheten som de flesta närstående kände, upplevdes ofta som en börda hos den sjuke 

individen (Lundman & Jansson, 2006).  

 

3.12 Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av patienter med hjärtsvikt/ Omvårdnadsåtgärder  

Till hjärtsviktsmottagningen kommer individen för kontroll hos sjuksköterska. Målet är att 

motverka att sjukdomen försämras och att förbättra patientens livskvalitet. Sjuksköterskan bör 

ha kontakt med aktuell vårdavdelning och kontakta olika instanser som kan vara till nytta för 

individen, som exempelvis sjukgymnastik, dietist, rökavvänjning eller psykolog (Andersson, 

2004). Sjuksköterskan ska kunna tolka tecken på nedsatt välbefinnande/förändring för att 

kunna lindra onödigt lidande (Bjork & Breievne, 2006).  

Medlidandet är centralt för att kunna lindra en individs lidande (Eriksson, 2005). En viktig del 

i detta arbete är patientundervisning för att öka compliance, som är individens följsamhet i sin 

behandling. Detta är en förutsättning för god behandling.  

Genom att motivera individen ökar förutsättningen för compliance. Individer ska alltid 

uppmanas att sluta röka och få hjälp med detta, pga. rökningens skadliga effekt på hjärta och 

kärl. Allmänna råd är vätskerestriktion, för att undvika uppkomst av ödem, med max intag på 

1,5 l/dag. I och med den neurohormonella aktiveringen får patienten ökad törst och vid 

behandling med diuretika förvärras detta. Försiktighet med salt förespråkas i och med att salt 

binder vatten. Individen uppmanas till ökad träning eftersom fysisk träning medför ökad 

funktionsförmåga, ökad muskelstyrka och ökad livskvalitet men råds att undvika hård fysisk 

aktivitet. Vid NYHA klass IV är aktiv motion inte meningsfull (Persson & Stagmo, 2008). 

 

3.13 Kvalitet inom vården 

Enligt § 5 i Hälso- och sjukvårdslagen ska patientens behov av kontinuitet och säkerhet 

tillgodoses (Socialstyrelsen 2006:493). Hälso- och sjukvårdslagen § 31 nämner att kvaliteten 

ska utvecklas och säkras (Socialstyrelsen 1996:787 ). 
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4.1 Problemformulering 

Kronisk hjärtsvikt kan drabba personer i olika åldrar. De bakomliggande orsakerna till 

sjukdomen, dess svårighetsgrad och symtom varierar inom patientgruppen. Därför är 

upplevelserna unika. Gemensamt är att det är en kronisk sjukdom som påverkar individen 

varje dag. Patienters kunskap om hjärtsvikt är ofta begränsad, eftersom att hjärtats funktion 

kan vara svårförståeligt för många. Vi anser att det är viktigt att som sjukvårdspersonal ha 

insikt i vad detta tillstånd medför, för att få en ökad förståelse och tillgodose en 

tillfredställande omvårdnad och behandling samt att kunna stötta och informera patienter i den 

kliniska verksamheten. Detta för att bidra till att denne upplever livskvalitet och 

förhindra/minska lidande.  

 

4.1 Syfte 

Syftet var att beskriva individens upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt.  

 

5.1 Metod 

5.2 Design 

Som metod valdes en systematisk litteraturstudie för att beskriva och analysera aktuell 

forskning inom området. En systematisk litteraturstudie ska utgå från en tydlig frågeställning 

och ska besvaras systematiskt (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

5.3 Urval 

Inklusionskriterier 

• Alla åldrar och båda könen 

• Artiklar på engelska och svenska 

• Artiklar som är publicerade mellan: 2001-2009 

• Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

Exklusionskriterier 

• Artiklar som vi bedömde vara av låg kvalitet efter kvalitetsgranskningen  

• Artiklar som inte för ett etiskt resonemang 

  

5.4 Sökningsförfarande 

Databaser 
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Följande databaser har använts för att söka artiklar till denna litteraturstudie; Cinahl, PubMed, 

ELIN, Swemed+ och PsycINFO.  

Cinahl är en databas som omfattar omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Format som 

återfinns här är bl a vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar. PubMed omfattar 

vetenskapliga tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. Elin omfattar 

vetenskapliga tidskrifter och artiklar och är en ämnesövergripande databas. Swemed+ 

omfattar vetenskapliga tidskrifter, forskningsrapporter och avhandlingar inom vårdforskning. 

PsycINFO omfattar vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och avhandlingar inom 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

Sökord 

Sökord som användes i denna litteraturstudie var: “Heart failure”, ”Daily life”, “Quality of 

life”, “Experience/s”,  “Heart failure, congestive”. Sökorden kombinerades på olika sätt, 

booelska operatorer användes för att bredda sökningen, vilket innebär att kombinera flera 

sökord. Trunkering användes vid för snäv sökning, vilket innebär att inte hela sökordet 

behöver stämma överens med träffarna. Fritextsökning och tesaurus från ämnesordlistor 

användes. På Cinahl användes Cinahl Headings, på Pubmed och SweMed+ användes MeSH, 

på Elin användes fritextsökning och på PsycINFO användes tesaurus. 

 
5.5 Kvalitetsgranskning/Analys  

Litteratursökningen resulterade i både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskningen 

startade med 20 artiklar. Artiklarna granskades först enskilt och sedan tillsammans enligt 

Forsbergs och Wengströms (2008) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Artiklar som var både kvalitativa och kvantitativa granskades enligt båda mallarna. Därefter 

upprättades ett poängsystem för att värdera kvalitén som hög, medel eller låg, baserat på 

Forsberg och Wengström (2008). Det som bedömdes var: tydligt och relevant syfte, 

forskarens perspektiv och förförståelse, tydligt och relevant urval, tydlig datainsamling, etiska 

överväganden, intern logik, väl beskriven analys, trovärdighet och pålitlighet samt 

metoddiskussion. Poäng mellan 1-3 kunde erhållas på varje kriterie. Maxpoängen var alltså 

30. 0-15 klassades som låg, 16-24 klassades som medel och 25-30 klassades som hög. 

Åtta artiklar exkluderades innan påbörjad poängsättning pga. att syftet inte var relevant för 

vår studie. Fyra artiklar tog inte upp den etiska aspekten. Då kontaktades författarna, den 

första artikelns författare kontaktades via e-mail, där det bekräftades att den inte var etisk 

granskad, artikeln exkluderades. Den andra gick inte att kontakta via e-mail eller telefon, 
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artikeln exkluderades. Den tredje artikeln kontaktades via e-mail, där författarna konstaterade 

att den var etiskt granskad. Den fjärde kontaktades via telefon, även den visade sig vara etisk 

granskad. En artikel exkluderades p.g.a. låg kvalité. Granskningen resulterade i nio kvalitativa 

artiklar. Artiklarnas resultat lästes enskilt upprepade gånger för att finna huvudfynden. Dessa 

jämfördes sedan sinsemellan. Därefter började kodningen, som innebär att data reduceras till 

gemensamma faktorer och variationer som uppstår förs inte samman utan ställs mot varandra 

(Forsberg & Wengström 2008). Detta gjordes med överstrykningspenna i olika färger för att 

på så sätt inkludera relevant information. Detta resulterade i sex teman. 

 

6.1 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som inte förde ett etiskt resonemang exkluderades enligt vår studies 

exklusionskriterier. Detta gjordes för att artiklarna behandlar individens upplevelser och då är 

det viktigt att etiken har funnits i åtanke.  

För att omvandla forskning till kunskap krävs det empati och ett etiskt förhållningssätt 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Att presentera fullständigt resultat i en studie är etiskt korrekt och inte endast presentera 

resultat som stöder forskarens förförståelse (Forsberg & Wengström, 2008). Detta har vi även 

haft i åtanke i denna litteraturstudie. 
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7.1 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie delades in i sex teman, vilka presenteras nedan i tabell 4. 

 

Tabell 4 (n=6). 

Att leva med en oönskad kropp 

Att leva med emotionella svårigheter 

Att leva med sociala begränsningar 

Att leva med ett beroende 

-Beroende av andra 

-Beroende av behandling 

Att leva ett annorlunda liv 

Att leva med en osäker framtid 

 

 

7.2 Att leva med en oönskad kropp 

Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att uppleva många symtom som påverkar individen 

dagligen. De mest omfattande symtomen visade sig vara minskad energi och trötthet 

(Broström, Strömberg, Dahlström & Fridlund, 2001; Europe, Axelsson & Tyni-Lenné, 2001; 

Europé & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007; Rhodes & Bowles, 2002; 

Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008).  

Nordgren et al. (2007) beskriver att majoriteten av deltagarna hade dessa besvär och att det 

var konstanta besvär i sjukdomen NYHA klasserna hos dessa deltagare var klass III-IV. 

Europe et al. (2001) beskriver i sin artikel sexton kvinnors, med NYHA klass II-III 

upplevelser där det framkommer att tröttheten upplevdes på ett sätt som inte upplevts innan 

sjukdomsdebuten. Tröttheten beskrevs av de flesta kvinnor som tydliga kroppsliga besvär som 

begränsade deras dagliga aktiviteter.  

Tröttheten kunde vara både generell och lokal trötthet i benen. Dessa tecken upplevdes som 

livsbegränsande i individens vardag. Tröttheten var associerat till ett onormalt stort behov av 

vila. Reduceringen av den fysiska kapaciteten kunde till stor del bero på muskelsvaghet och 

därför kunde det vara svårt att utföra aktiviteter lika snabbt och med samma intensitet som 

innan (Europe & Tyni-Lenné, 2004).  



 
 

 

13 
 

Tröttheten kunde även leda till koncentrationssvårigheter, som kunde upplevas som glömska 

eller tankeproblem (Broström et al. 2001; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Rodriguez et al. 

2008). 

 

Bristen på ork och energi kunde begränsa individens liv genom att den reducerade fysiska 

kapaciteten ofta ledde till påtvingade förändringar av de dagliga aktiviteterna (Europe et al. 

2001; Nordgren et al. 2007; Rodriguez et al. 2008). Individen klarade exempelvis inte av att 

gå i trappor, arbeta i trädgården eller utöva friluftsliv. De flesta ansåg ändå att det var viktigt 

att fortsätta vara fysiskt aktiv och anpassa sig till de nya förutsättningarna. Vid fysisk aktivitet 

ansåg många att det var lätt att överanstränga sig, men de visste också att det var viktigt med 

aktivitet för att inte öka i vikt och på så vis påverka sin hälsa negativt (Europe et al. 2001).  

Balansen mellan en önskan och förmåga till aktivitet kunde vara svår. När individer utförde 

aktiviteter trots sin nedsatta förmåga mådde de inte bra. De kände att de satte sitt liv i fara, 

vilket kunde uttrycka sig i negativa tankar och känslor (Nordgren et al. 2007). 

 

Att få en god natts sömn är en förutsättning för att vara utvilad och klara vardagen, men att 

kunna sova en hel natt visade sig vara ett problem hos individen. Viljan och orken att utföra 

aktiviteter minskade efter en natt med dålig sömn. Att inte vara utvilad påverkade individens 

fysiska kapacitet negativt och ökade behovet av vila.  Den dåliga sömnen kunde ha många 

orsaker. En av dessa var dyspné som kunde uppkomma pga. vätskeretention (Broström et al. 

2001; Europe et al. 2001; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Rodriguez et al. 2008). Dyspné 

beskrevs påverka sömnen negativt pga. oförmåga att ligga i ryggläge (Broström et al. 2001; 

Europe & Tyni-Lenné, 2004). Att inte kunna ligga ner gjorde att individen fick svårt att sova 

längre perioder och medförde trötthet hos denne (Broström et al. 2001; Europe et al. 2001). 

Upplevelser av dyspné skapade oro och rädsla och medförde att en del vaknade upp med 

panikkänslor av att inte kunna andas. Hosta och stark törst kunde störa sömnen då individen 

väcktes och gjorde det svårt att somna om (Falk, Wahn & Lidell, 2006; Rodriguez et al. 

2008). 

 

” If I lie on my back, I feel like I have bricks on my chest” (Europe & Tyni-Lenné, 

2004 sid 229). 
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I denna litteraturstudie framkom det att individer med kronisk hjärtsvikt har ett stort behov av 

rådgivning och information om sin sjukdom och även om sina sömnsvårigheter (Broström, 

2001).  

 

I en artikel där tjugo män med NYHA klass II och III deltog, beskrivs deras upplevelser av 

sjukdomen och den sexuella dysfunktionen sågs då som ett besvär. En del av männen trodde 

själva att det berodde på medicineringen och var besvikna på sjukvården som inte gett dem 

tillräcklig information kring detta (Europe & Tyni-Lenné, 2004). 

 

Symtom visade sig även som yrsel, oregelbunden hjärtrytm, känningar av hjärtat och 

bröstsmärtor (Europe et al. 2001; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Rodriguez et al. 2008). Dessa 

symtom kunde upplevas i vila men även i samband med stress och fysisk aktivitet och 

tolkades då som ett tecken på att individen skulle ta det lugnare. Symtomen från hjärtat 

skapade oro och rädsla vilket hindrade individen att leva som vanligt. Det medförde att de 

kände sig osäkra över kroppens och hjärtats förmåga att klara av påfrestningar (Europe et al. 

2001; Falk et al. 2006). 

 

När individer upplevde att kroppen svek dem, kände de sig olyckliga och upplevde att de inte 

kunde vara sig själva. De upplevde även sin existens som meningslös och kände att livet var 

tomt (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren et al. 2007). 

Nordgren et al. (2007) beskriver att individen upplevde det svårt att tyda kroppens signaler 

om individen inte kunde acceptera sin nya kropp eller inte var medveten om den. Många ville 

att kroppen skulle vara som den brukade och klara av samma aktiviteter som innan 

sjukdomen. Kroppen upplevdes då som oförutsägbar och oönskad och sågs som ett objekt 

men samtidigt fanns en insikt om att den inte gick att påverka. Individer upplevde att de inte 

kan vara den person de önskade utan kände att de förlorat fotfästet.  

 

 ”I´m in prison; I´m imprisoned within my own body.” ”..this is not a life..” (sid 7).  

 

7.3 Att leva med emotionella svårigheter 

Känslor och upplevelser i samband med kronisk hjärtsvikt visade sig vara exempelvis oro, 

depression, ilska, rädsla, ledsamhet och ångest (Broström et al. 2001; Europe & Tyni-Lenné, 

2004; Rhodes & Bowles, 2002; Rodriguez et al. 2008).  
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Känslomässiga svårigheter som kunde upplevas i samband med kronisk hjärtsvikt, var dåligt 

temperament, ökad ilska och irritation. Dessa känslor kunde vara svåra att bli av med och 

kunde vara relaterade till tankar på framtiden (Broström et al. 2001).  

Rhodes och Bowles (2002) beskriver individens oro över att förlora kontrollen över sitt liv. 

Det ansågs viktigt för individen att fortsätta vara självständig och bibehålla sin autonomi så 

långt som möjligt. Det visade sig att då individen själv var aktivt delaktig vid förändring 

uppstod en känsla av kontroll över sin tillvaro (Rhodes & Bowles, 2002). 

Oro beskrevs främst i det tidiga stadiet av sjukdomen, beroende på de fysiska upplevelserna 

som inte kändes igen. Andra känslor kunde vara nervositet, rädsla och bitterhet över att ha 

blivit sjuk. Dessa känslor kunde fördjupas och kunde med tiden övergå i vånda (Europe & 

Tyni-Lenné, 2004).  

 

Kirurgiska ingrepp är ibland aktuellt vid allvarlig svikt, t ex pacemaker eller bypassoperation. 

Inför sådana ingrepp kunde individen känna en oro över att ”uppfylla” de kriterier som finns 

för att utföra dessa. Oron bestod även av rädsla för felaktiga val och risker med det kirurgiska 

ingreppet. Rädslan kunde vara att dö under operationen men även rädsla för att dö om 

individen valde att avstå ingreppet (Rodriguez et al. 2008).  

 

Då framtiden inte såg positiv ut och vardagen hade förändrats pga. den reducerade fysiska 

aktiviteten upplevde individen att livskvalitén minskades och detta kunde leda till depression. 

Det visade sig att depression upplevdes av många individer någon gång under sin sjukdom 

(Europe & Tyni-Lenné, 2004; Rhodes & Bowles, 2002). Andra känslor som kunde uppstå då 

individer tvingades ge upp betydelsefulla aktiviteter på grund av den kroppsliga 

dysfunktionen var besvikelse, frustration och personligt misslyckande (Europe et al. 2001; 

Nordgren et al. 2007; Rhodes & Bowles, 2002). Lycka ansågs vara svårare att uppnå än innan 

sjukdomen och innebar ibland att göra ett medvetet val, att själv bestämma hur sjukdomen 

skulle påverka dem (Rhodes & Bowles, 2002). På detta sätt behöver det inte alltid te sig utan 

Thornhill et al. (2008) beskriver att individen ibland upplevde att sjukdomen tog över dennes 

liv och att de själva inte kunde påverka detta. Sjukdomen hade för många individer blivit en 

stor del av deras identitet. Denna upplevelse var starkare hos dem med allvarligare 

sjukdomsgrad och högre ålder och kunde leda till ledsamhet och frustration. 
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I dagens sjukvård ska den holistiska människosynen genomsyra arbetet och individen ska 

sättas i centrum (Kristoffersen & Nortvedt, 2006). Dock framgår det i en studie av Rodriguez 

et al. (2008) att i mötet med sjukvården kände individer sig ofta inte sedda, utan upplevde att 

endast hjärtproblematiken då är central. Detta framgick t.ex. då en individ inte fick hjälp och 

stöd med sin medicinrelaterade impotens, utan endast hänvisades till en annan doktor. 

 

7.4 Att leva med sociala begränsningar 

Att ha hjärtsvikt visade sig påverka individens självförtroende vilket kunde medföra att 

individen blev alltmer osocial (Thornhill et al. 2008). Vissa ansåg dock att det var viktigt att 

försöka ha samma kvalitet som innan med t ex socialt nätverk och att bo kvar i sitt hem (Falk 

et al. 2006). Det sociala nätverket visade sig vara av stor betydelse och att kunna ta hand om 

sin familj var högsta prioritet hos många individer (Falk et al. 2006; Rodriguez et al. 2008; 

Thornhill et al. 2008). Trots detta kände många individer sig otillräckliga för sin familj och 

upplevde ofta att de inte kunde leva upp till sin sociala roll. Detta kunde bero på att de inte 

längre hade lust att träffa folk, främst pga av trötthet. Detta kunde leda till isolering och 

upplevelser av att vara exkluderad från sitt liv (Europe et al. 2001; Nordgren et al. 2007; 

Thornhill et al. 2008).  

 

Att utföra sitt arbete som vanligt visade sig kunna vara svårt. Oftast försökte individen till en 

början att klara av sitt arbete, men insåg efter ett tag sina fysiska begränsningar. Många var då 

i behov av att arbeta mindre, detta kunde leda till känslor av frustration. Många påverkades 

negativt av att reducera sitt arbete, medan andra insåg att det inte var bra för dem att arbeta 

som de gjort innan och kände sig därför tillfreds med en förändring (Europe & Tyni-Lenné, 

2004). Då denna förändring kändes alltför omfattande, kunde individens identitetskänsla 

påverkas på grund av ledsamhet över att få lämna sitt arbete. Detta kunde medföra sorg i form 

av känslor av att inte vara behövd av samhället eller familjen (Thornhill, Lions, Nouwen & 

Lip, 2008). 

 

Falk et al. (2006) beskriver att individen ofta upplever det som viktigt att ha en närstående 

som stöd för att kunna känna sig trygg i sin sjukdom. Att ta med sig en närstående till läkaren 

för att dela information med upplevdes som tryggt.  

Individen upplevde att de inte längre kunde leva upp till förväntningarna från omgivningen 

varken fysiskt, psykiskt och socialt. De kände sig inte förstådda av andra människor eller inte 
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trodda när de berättade att de var allvarligt sjuka, då symtomen på hjärtsvikt ofta är osynliga. 

Omgivningen tvivlade då på att sjukdomen var så allvarlig (Nordgren et al. 2007; Rhodes & 

Bowles 2002; Thornhill et al. 2008). När omgivningen observerade tecken på sjukdomen 

kunde detta upplevas som upprörande, pinsamt och som förlorad värdighet hos individen 

(Nordgren et al. 2007). Speciellt yngre individer var rädda att framstå som en ”bluff” pga. de 

osynliga symtomen. Detta kunde leda till att individen kände sig exkluderad från normala 

relationer med andra. Vissa individer kände sig även obekväma tillsammans med andra. Dels 

berodde det på att de trodde att andra människor inte ville umgås med dem på grund av deras 

sjukdom och dels pga. individens känsla av svårighet att känna sitt värde som en individ med 

kronisk sjukdom (Thornhill et al. 2008). 

 

7.5 Att leva med ett beroende  

7.5.1 Beroende av andra 

Att ha kronisk hjärtsvikt visade sig oftast innebära att inte längre ha förutsättningar för att 

klara vardagen självständigt utan att vara i behov av stöd och hjälp av andra. Detta beroende 

medförde hos majoriteten ofta en rädsla och oro att bli en börda för andra. Detta behövde inte 

alltid upplevas hos individen, utan denne kunde också lära sig att lita mer på andra och ha inre 

förtroende till sig själv vid en beroende situation (Falk et al. 2006; Rhodes & Bowles, 2002).  

Familjemedlemmarna tenderade att bli det primära stödet för individen, vilket ofta upplevdes 

som en lättnad. De kunde känna tacksamhet till familjen, men kunde samtidigt känna sig 

otillräckliga eftersom de inte kunde bidra med så mycket hjälp själva (Broström et al. 2001; 

Nordgren et al. 2007; Thornhill et al. 2008). Det visade sig inte alltid vara lätt för 

omgivningen att vara ett stöd, då vid försök till hjälp kunde det uppfattas som påträngande 

och en känsla av att självständigheten blev ifrågasatt hos individen. Detta kunde även 

upplevas som en påminnelse om den förlorade kapaciteten (Nordgren et al. 2007; Thornhill et 

al. 2008).  

 

När närstående var oroliga över individens hälsa kunde detta upplevas som överbeskyddande. 

Detta kunde hindra individen att göra saker på egen hand och begränsade då deras frihet. 

Individen kunde känna skuld över att göra anhöriga oroliga och för att anhöriga fått göra så 

mycket förändringar för deras skull (Nordgren et al. 2007). Individer med hjärtsvikt har stort 

behov av stöd från omgivningen, denna stöd och hjälp visade sig konkret kunna bestå av att 
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utföra tyngre sysslor såsom transport, hushållssysslor eller hjälp att ta sig utanför hemmet 

(Falk et al. 2006). 

 

7.5.2 Beroende av behandling 

Europe & Tyni-Lenné (2004) beskriver att många individer har accepterat en livslång 

behandling och har insett att den gör nytta. Att leva med kronisk hjärtsvikt innebär att vara 

beroende av vård och behandling, vilket är en hjälp i det dagliga livet och innebär ofta att 

planera sin dag (Europe et al. 2001; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Nordgren et al. 2007). 

Hjärtsviktsbehandling är inte botande utan lindrar och underlättar endast hjärtats arbete. 

Därför är compliance viktigt, d.v.s. individens följsamhet i behandling. Deltagare som var 

rädda för att dö tyckte att det var viktigt att följa medicinska råd och hade då hög compliance 

(Falk et al. 2006). Vid avsaknad av symtom kunde det råda låg compliance och vissa 

upphörde då med sin medicinering, vilket medförde att symtomen återkom och de fick börja 

med sin behandling igen. Det var lätt att detta kunde utvecklas till en ond cirkel (Rodriguez et 

al. 2008). 

Medicineringen håller individerna vid liv, men håller dem även beroende och begränsar deras 

liv. Känslor av tvivel över behandlingen fanns ofta. Individen kände ofta en önskan att ta 

medicinerna men även en önskan att vara självständig (Nordgren et al. 2007).   

 

7.6 Att leva ett annorlunda liv 

Diagnosen visade sig medföra krav på livsstilsförändringar och för att göra dessa förändringar 

krävdes det att individen först accepterade sin sjukdom, för att kunna känna att livet var 

meningsfullt (Falk et al. 2006; Rhodes & Bowles, 2002).  

Falk et al. (2006) beskriver att acceptans inte alltid infann sig hos individen och att denne då 

hade svårt att acceptera sin sjukdom.  

Det visade sig vara svårare för de individer som tidigare trott att de var friska att acceptera sin 

diagnos (Thornhill et al. 2008). Trots att många individer accepterade sin sjukdom fanns 

fortfarande ett hopp om att erhålla bättre fysisk kapacitet och en tro på att detta skulle uppnås 

genom träning eller medicinering fanns (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Att kunna acceptera 

sin diagnos underlättades om individen förändrade sin mentala inställning och på det viset 

förändrade sina känslor. Detta kunde ske genom att fokusera på det positiva, att inte oroa sig 

utan vara tacksam och på det viset motivera sig själv (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Falk et al. 

2006; Nordgren et al. 2007; Rhodes & Bowles, 2002; Thornhill et al. 2008). Att fokusera på 
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det positiva kunde göra att negativa tankar och känslor blev bortstötta för att individen skulle 

ha en möjlighet att relatera till sin situation (Nordgren et al. 2007).  

I denna litteraturstudie framkom det att de förändringar som följer sjukdomen påverkar 

individen både fysiskt och psykiskt. Sjukdomen har en omfattande inverkan på individens 

vardagliga liv.  

 

En av de största förändringarna individer gjorde var att tillåta uppgifter dröja och hastigheten 

på aktiviteter tilläts bli långsammare Allt tog längre tid och krävde mer energi. På grund av 

detta övergav ibland individer vissa krävande aktiviteter (Europe et al. 2001; Falk et al. 2006; 

Nordgren et al. 2007; Rhodes & Bowles, 2002; Thornhill et al. 2008). Om inte aktiviteterna 

gavs upp valdes ofta nya vägar i de dagliga rutinerna som var mindre energikrävande. 

Individen fortsatte även ibland med sina intressen fast på andra sätt, genom exempelvis sport 

på teve, genom omgivningen etc. En viktig del var att lära sig överlåta uppgifter åt andra och 

planera mer i förväg än vad de gjort innan (Falk et al. 2006; Nordgren et al. 2007; Rhodes & 

Bowles, 2002). Falk et al. (2006) beskriver att individer hade det svårare att planera aktiviteter 

pga. sin hjärtsvikt.  

Individen fick ofta planera om under dagen med hänsyn till sin nuvarande styrka och energi 

för att få ut så mycket som möjligt av dagen (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Ett annat sätt att 

anpassa sig hos vissa individer var också att försöka leva som innan sjukdomen och ha samma 

fysiska nivå som innan. Trots detta gick det inte helt att bortse från de fysiska förändringarna 

(Europe et al. 2001; Thornhill et al. 2008). 

 

Hur individer upplever sin diagnos varierar, en del ansåg att diagnosen inte var så allvarlig, 

för en del innebar den en stor förändring på deras framtid och livsstil. Vissa ansåg att livet 

även kunde förbättras i samband med sjukdomen då den sågs som en utlösande faktor till 

livsstilsförändring och kunde då medföra självförverkligande (Thornhill et al. 2008).  

Kronisk hjärtsvikt är en sjukdom där egenvård är en stor förändring i vardagen, där olika 

kontroller är viktiga såsom blodtryck, vikt, vätskemätning mm (Europe & Tyni-Lenné, 2004; 

Falk et al. 2006; Rhodes & Bowles, 2002; Rodriguez et al. 2008). 

Individen ansåg ofta att egenvård och rutiner var viktigt för dennes hälsa (Rodriguez et al. 

2008). Dock visade det sig att alla inte skötte sin egenvård exemplariskt, utan vissa ansåg att 

ett glas vatten mer eller mindre inte hade någon betydelse. För att klara av 

vätskerestriktionerna använde sig vissa individer av mindre glas för att ”lura” bort sin törst. 
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Vissa individer var så vana att vara noga med vätskerestriktionerna, att de automatiskt 

registrerade mängden vätska i huvudet (Falk et al. 2006).  

Andra praktiska livsstilsförändringar visade sig kunna vara att se över sin nutrition, rökning, 

alkohol, fysisk aktivitet, stress och saltintag (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Rhodes & Bowles, 

2002). För att praktiskt klara av förändringarna var kreativitet ibland nödvändigt, t ex att ha 

sovrummet nära toaletten, undvika trappor, bo nära en busshållplats och placera stolar 

strategiskt i huset i fall de behövde vila. Andra sätt var att inte inta måltider och dricka kaffe 

för sent, att ha en behaglig temperatur i boendet, ha fönstren öppna och ha en inställbar säng 

så andningen underlättades nattetid (Broström et al. 2001). 

Ibland kunde det vara svårt att göra livsstilsförändringar och vissa uttryckte frustration över 

att t ex inte kunna följa en diet eller ett träningsprogram. Detta kunde bero på brist på pengar 

eller att de inte kunde gå eller andas tillfredsställande (Rodriguez et al. 2008).  

 

7.7 Att leva med en osäker framtid 

Att få diagnosen kronisk hjärtsvikt innebär ofta att framtiden förändras och vissa hade då en 

känsla av att inte kunna utföra sina livsplaner (Nordgren et al. 2007). 

Att hjärtsvikt kommer att förkorta individens liv sågs ofta som en självklarhet trots att läkaren 

i många fall inte hade tagit upp och diskuterat prognosen. Individen var ofta rädd att fråga hur 

dennes framtid såg ut. Kombinationen av att läkaren inte förklarar och individens rädsla för 

att fråga förhindrade ofta en konversation dem emellan (Dougherty, Pyper, Au, Levy & 

Sullivan, 2007; Rodriguez et al. 2008). En del ansåg att läkarna lämnade dem förvirrade över 

sin framtid och trodde ibland inte på läkarnas skattning vad gällde överlevnad, utan ville 

bevisa att de hade fel och leva längre än förväntat (Dougherty et al. 2007). 

 

Eftersom prognosen ofta är dålig innefattar synen på framtiden ofta en syn på döden 

(Dougherty et al. 2007; Europe & Tyni-Lenné, 2004). Trots att många inte hade fått det 

bekräftat så antog de att hjärtsvikten förr eller senare skulle avsluta deras liv och de befarade 

ofta att deras liv skulle ta slut inom en snar framtid (Dougherty et al. 2007). Framtiden sågs 

som osäker och präglades av en oro (Dougherty et al. 2007; Europe et al. 2001; Falk et al. 

2006; Nordgren et al. 2007). Synen på framtiden dominerades av en osäkerhet av hur mycket 

tid som fanns kvar och de kände ofta en oförmåga att planera. Planer gjordes därför inte på 

samma sätt längre, utan numera togs planerna en dag i taget för att undvika långsiktig 

planering och därmed besvikelse (Dougherty et al. 2007; Europe et al. 2001; Falk et al. 2006; 
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Nordgren et al. 2007). Blandat med denna osäkerhet fanns det även drömmar och hopp om en 

annorlunda situation, att det endast skulle vara tillfälligt, om en bättre framtid och om att få ett 

meningsfullt liv (Nordgren et al. 2007).  

Hopp som vissa individer kände kunde vara; att vara stabil i sin sjukdom, ha kontakt med 

familj och vänner, bot mot deras hjärtsvikt, förbättring av symtom och längre tid att leva. 

Hopp om att fysisk styrka skulle bli bättre nämndes även, exempelvis att kunna köra bil igen, 

spendera tid utanför hemmet eller att delta i aktiviteter som de fått ge upp pga. sjukdomen. 

Individen insåg att det inte fanns några garantier och att hälsan kunde ändras drastiskt, även 

till döden (Dougherty et al. 2007). 

 

De flesta kände att de hade liten inverkan på sin framtid. De hoppades på de bästa och tog en 

dag i sänder. Individer ville ha tid för sin familj för att kunna känna att de lämnar familjen 

med goda minnen (Dougherty et al. 2007; Nordgren et al. 2007). 

Då individen drabbas av allvarliga sjukdomar finns ofta ett sätt att se på orsakerna till 

tillståndet. Hos individer med kronisk hjärtsvikt kunde vissa få en fördjupad relation med sin 

gud och ansträngde sig då för att demonstrera sin tro genom att behandla andra väl och vara 

mer öppen att utforska nya andliga frågor. Tillståndet kunde även ses som ett straff eller som 

en konsekvens av individens livsstil (Nordgren et al. 2007; Rhodes & Bowles 2002). 

 

”HF has only firmed my belief that God’s in charge” (Rhodes & Bowles 2002 sid 

446). 

 

Trots att inte många pratade om döden hade många tankar väckts sedan de fått diagnosen. Att 

konversera med familjen om döden upplevdes ofta som svårt. Individen och 

familjemedlemmar uppskattade när läkarna var känslomässiga när de nämnde döden. 

Majoriteten föredrog att läkarna inte fokuserade på döden, utan på det positiva för att utnyttja 

tiden som var kvar. Att fatta beslut angående behandling och vård vid livets slutskede 

upplevdes vara svårt för individen. Rädslor inför döden kunde vara smärta, att dö för ung och 

rädsla att bli så desperata att de godkände behandling som de egentligen inte ville ha. En del 

var oroliga att andra skulle bestämma sig för att göra allt för att rädda deras liv och att de 

själva inte skulle vara kapabla att säga ifrån. De flesta individer ville inte bli hållna vid liv, 

ville inte ligga kopplad till maskin eller sängbunden och vara beroende av andra (Dougherty 

et al. 2007). 



 
 

 

22 
 

8.1 Diskussion 

8.2 Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod som fokuserar på att skapa mening, 

förståelse och betonar människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Denna metod 

valdes med hänsyn till litteraturstudiens syfte. Forsbergs  och Wengströms (2008) 

granskningsmall användes pga. att vi ansåg att den var mer relevant och mer utvecklad än 

övriga granskningsmallar i kurslitteraturen. 

Svagheter i denna studie skulle kunna vara det stora bortfallet av artiklar, då det är tänkbart att 

viktiga upplevelser förbisågs. Att en artikel exkluderades p.g.a. ej kontaktbara författare kan 

ses som en svaghet. Bortfallet kan tänkas inte ha avgörande betydelse på resultatet, med tanke 

på att syftet var att beskriva upplevelser och inte att generalisera dem. En annan svaghet kan 

vara att endast fyra artiklar var av hög kvalité och fem artiklar av medel. Tolkningsfel kan ha 

uppstått då åtta artiklar var på engelska och det finns även risk för felförståelse då tolkningen 

är avgörande. Denna risk strävade vi efter att reducera genom att granska och analysera var 

och en för sig och sedan tillsammans.  

 

Databaserna valdes för att dessa berör omvårdnad och för att enligt vår förundersökning fanns 

det information som svarade mot vårt syfte. Vi gjorde systematiska sökningar på respektive 

databas för att inte gå miste om relevanta artiklar. Tidsbegränsningen 2001-2009 gjordes för 

att få så ny forskning som möjligt, men ändå få ett brett utbud på artiklar inom området. 

Vår förförståelse om att leva med hjärtsvikt var att det var en allvarlig sjukdom och att den 

medförde mycket trötthet. Att upplevelserna var så omfattande och att individens dagliga liv 

påverkades så allvarligt var något som vi inte tänkt oss innan det påbörjade resultatet. Innan 

studiens början tänkte vi oss dock inte sjukdomen som osynlig, utan relaterade sjukdomen till 

en individ med typiska hjärtsviktssymtom, som trötthet, ödem mm. 

Denna systematiska litteraturstudie har ökad trovärdig då metoden är beskriven på ett tydligt 

sätt, vi har haft gott om tid för datainsamling, resultaten har granskats individuellt och vår 

förförståelse är presenterad.  

Resultatet i denna studie kan vara överförbart till sammanhang där mötet med individer med 

hjärtsvikt är centralt. Detta kan exempelvis ske i vårdsammanhang men även i samhället. 

Resultatet kan tänkas vara överförbart till andra kulturella sammanhang då upplevelser är 

unika. Artiklarna styrker detta pga. att de är utförda i olika länder, då ca hälften är utförda i 

Sverige och resterande utomlands.   
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8.3 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Studien resulterade i sex teman; Att leva med en oönskad kropp, Att leva med 

emotionella svårigheter, Att leva med sociala begränsningar, Att leva med ett beroende, Att 

leva ett annorlunda liv och Att leva med en osäker framtid. Det visade sig att individer med 

kronisk hjärtsvikt ofta inte känner sig sedda eller förstådda av omgivningen eller i mötet med 

sjukvården. Kroppen har förändrats vilket gör att livssituationen också förändrats, individen 

känner inte igen sig själv, självbilden har förändrats och individen kan känna sig fången i en 

annan kropp. I sociala sammanhang upplevdes ofta en svårighet att vara sig själv, vilket 

innebar att rollerna förändrades.  

Mahoney (2001) beskriver en förenande relation med de allra närmaste och att individen 

kunde uppleva stödet som både en börda och lättnad, vilket vårt resultat styrker då familjen 

blev det primära stödet. Detta kände individen tacksamhet inför men kände sig även 

otillräcklig.  

 

Det är viktigt att vårdpersonal ser individen och inte blir för upptagen av dennes diagnos. 

Särskilt viktigt är detta för individer med dålig självkänsla, som behöver bli sedda för att 

känna sig värdefulla. Det centrala i bemötandet är att individen bakom diagnosen får 

uppmärksamhet. Vårdpersonalens uppgift är att förstå patientens situation, bidra med 

yrkeskunskap och vara öppen för att komma individen så nära som möjligt. Som vårdpersonal 

är det viktigt att observera, lyssna, bekräfta, att se, sätta ord på känslor och att stödja individen 

för att stärka dennes självbild (Solvoll, 2005). 

Vi anser att detta är viktigt i mötet med individer med hjärtsvikt inom vården, för att denne 

ska känna sig värdefull och för att förhindra lidande. Vad gäller behandling vid kronisk 

hjärtsvikt så är egenvård och kunskap viktiga faktorer och även här anser vi att det är viktigt 

att varje individ upplever sig sedd, då det är tänkbart att detta kan leda till ökad compliance 

för att förbättra individens hälsa. Att individen har hög compliance är en god förutsättning för 

god hälsa, dock viktigt att komma ihåg att en låg compliance inte alltid måste bero på brist på 

kunskap. En låg compliance kan också vara ett medvetet val som individen har gjort. Då anser 

vi att det är viktigt som vårdpersonal att utforska vad detta kan bero på, men viktigast är att 

respektera individens beslut. 
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Resultatet visar att kroppen upplevdes som oönskad hos individen, denne kände att han/hon 

inte kunde vara den person som de önskade vara. Kristoffersen och Breievne (2005) beskriver 

också att kroppsliga förändringar gör det svårt för individen att acceptera en ny livssituation. 

När vårdpersonal bekräftar individen i vården anser vi att det är viktigt att förstå skillnaden 

mellan individens nuvarande jag och dess förlorade funktioner. Vi anser att det är viktigt att 

fokusera på det positiva och inte vad individen har förlorat. Trots detta är det viktigt att 

observera tecken på ohälsa och inte ignorera dessa då individen upplever t ex sorg. Detta 

anser vi då kunna bidra till ett vårdlidande, som i stället kan undvikas.  

Hägglund (2007) beskriver att det är viktigt att som vårdpersonal kunna skilja på olika sorters 

sorg hos dessa individer och försöka undvika att dra egna förhastade slutsatser. Vid förändrad 

funktion förändrades kroppsbilden och påminde individen om dennes begränsningar.  

Bjork och Breievne (2006) menar att kroppslig nedsättning också kan vara en påminnelse om 

livets slut och innebär en rädsla för ensamhet. Genom kroppen uttrycker individen sin 

identitet. 

 

Då kroppen är ett viktigt instrument för identiteten och den sociala rollen, finner vi det troligt 

att den kroppsliga nedsättningen vid kronisk hjärtsvikt påverkar individens liv och självbild. 

Då självbilden påverkas förstår vi därför att det är svårt att leva upp till sin sociala roll.  

Kristoffersen och Breievne (2005) beskriver att ensamhet ofta är ett dolt problem som 

individen vill hålla för själv. Det upplevs ofta som pinsamt. Ensamhet påverkar individens 

självuppfattning och livskvalitet. Att vara ensam kan leda till ohälsa och kan vara en 

konsekvens av ohälsan som uppstår.  

 

I denna litteraturstudie upplevde individerna ensamhet som en konsekvens av sjukdomen. 

Denna ensamhet kan då i sig leda till ytterligare ohälsa för dessa individer. Detta tror vi kan 

bli en ond cirkel då individer spenderar mycket tid ensamma.  

Resultatet visar att ha kronisk hjärtsvikt innebär ett beroende av andra och minskad 

självständighet. Sjukdomen innebar behov av mycket hjälp. Att gå från självständig till 

beroende upplevdes svårt men de kunde även känna en tacksamhet för hjälpen. Detta 

upplevdes som ett misslyckande och en känsla av otillräcklighet. Detta nämner även Solvoll 

(2005) att inte klara sig själv påverkar individen negativt och kan leda till förlorad 

självrespekt samt respekt från andra. När omgivningen erbjuder hjälp och stöttning kan detta 

upplevas som en påminnelse om den förlorade självständigheten. Att ta emot hjälp från andra 
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är en omsorg som kan uppskattas och kan bidra till att knyta relationer. Skillnaden mellan att 

vara beroende av andra och uppleva att individen är till besvär är liten. Att förlora 

självständigheten kan upplevas som kränkande och kan uppleva att de fråntagits möjligheten 

att ta ansvar för sitt liv (Solvoll, 2005).  

Som vårdpersonal anser vi att förståelse för individen ska visas för att inte inkräkta på dennes 

integritet och frånta individens autonomi. Vi anser att det är viktigt att stärka det friska och 

individen som person.  

Vår förförståelse visade sig stämma delvis med tanke på tröttheten. Att sjukdomen påverkade 

individen så mycket socialt och känslomässigt var inte väntat. Detta anser vi är viktigt att ha 

kunskap om i vården, då individer med hjärtsvikt återfinns i alla vårdinstanser. 

 

8.4 Slutsats 

Att få diagnosen hjärtsvikt innebar en enorm trötthet och minskad fysisk kapacitet, vilket ofta 

ledde till psykisk påverkan som t.ex. nedstämdhet. De fysiska och psykiska upplevelserna 

påverkade individen dagligen, vilket ofta upplevdes som en påtvingad förändring av 

livssituationen.   

I möte med sjukvården upplevde sig ibland individen inte sedd. Detta är av betydelse för den 

kliniska verksamheten för att kvalitetssäkra vården och främja hälsa. Då denna litteraturstudie 

inte var ämnad att beskriva upplevelser av endast mötet med sjukvården är detta ett förslag på 

vidare forskning.  
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Bilaga 1. Litteratursökning 

Nr Databas Söktermer Antal  
träffar 

Lästa  
titlar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa  
i fulltext 

Antal artiklar till  
kvalitetsgranskning 

Inkluderade  
artiklar 

 Cinahl        
1 20090211 Heart failure, congestive 7717      
2 20090213 Heart failure, congestive AND experience 192 192 19 13 12 7 
3 20090211 Heart failure, congestive AND experiences 641      
4 20090213 Heart failure, congestive AND quality of life + quality of life 176 176 14 11 1 1 
5 20090213 Heart failure, congestive AND daily life 17 17 5 4 1 1 

 Svemed+        
1 20090211 Heart failure 587      
2 20090213 Heart failure AND experience 3 3 2 2 1  
3 20090213 Heart failure AND experience$ 10 10 2 2   
4 20090213 Heart failure AND quality of life 28 28 2 1 1  
5 20090213 Heart failure AND quality$ 36 36 2 1   
6 20090212 Heart failure AND daily life 2 2 1 1   
7 20090213 Heart failure AND daily$ 4 4 1 1   

 Psyc-INFO        
1 20090211 Heart disorders 1888      
2 20090211 Heart disorders AND experience 395      
3 20090213 Heart disorders AND experiences 232 232 4 3 1  
4 20090211 Heart disorders AND quality of life 564      
5 20090213 Heart disorders AND daily life 50 50 0    

 Elin         
1 20090211 Heart failure 29707      
2 20090211 Heart failure, congestive 5355      
3 20090211 Heart failure AND experience 909      
4 20090213 Heart failure AND experiences 108 108 5 4 2  
5 20090211 Heart failure AND quality of life 1015      
6 20090213 Heart failure AND daily life 121 121 6 5   

 PubMed        
1 20090212 Heart failure   11233      
2 20090212 Heart failure, congestive   11233      
3 20090212 Heart failure AND experience       422      
4 20090216 Heart failure AND experiences 202 202 8 6 1  
5 20090216 Heart failure AND quality of life        791      
6 20090216 Heart failure AND daily life         77 77 6    
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Bilaga 2 Artikelmatris 

(n=9) 

Titel/ 
Författare/År 

Syfte Urval/Metod/ 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Patients with 
congestive 
heart failure 
and their 
conceptions of 
their sleep 
situations. 
 
Broström et al. 
(2001). 
 
Sverige 
 

Att beskriva, ur ett 
omvårdnadsperspektiv, 
hur patienter med 
kronisk hjärtsvikt 
uppfattar sin 
sömnsituation. 

Strategiskt 
urval. (n=20, 
13 män, ålder 
38-82, 7 
kvinnor, ålder 
55-85). 
Bandinspelade 
och 
transkriberade 
halvstrukturera
de intervjuer.  
Analys genom 
en 
fenomenogra-
fisk metod. 

Resultatet visar att 
sömnen 
påverkades av de 
dagliga 
aktiviteterna, 
sjukdomen och 
symtom från 
hjärtat. 
Sömnsvårigheterna 
medförde trötthet, 
koncentrationssvår
igheter och dåligt 
temperament. På 
grund av detta 
behövdes vila, stöd 
och information. 

Hög 

Drifting in a 
shrinking 
future. 
Living with 
advanced heart 
failure. 
 
Dougherty et 
al.  
 
(2007). 
 
USA 

Att beskriva hur 
patienter ser och 
planerar för sin 
framtid. 

Strategiskt 
urval (n=24). 
Telefoninspela
de och 
transkriberade 
semistrukturera
de intervjuer. 
Analys med 
Grounded 
Theory metod. 

Resultatet visar att 
patienter med 
avancerad 
hjärtsvikt inte 
planerade väl för 
deras slut i livet 
och vården inför 
detta. De tenderade 
att hoppas på det 
bästa. 

 

Hög 

Qualitative 
analysis of the 
male 
experience of 
heart failure. 
 
Europé et al. 
(2004). 
 
Sverige 

Att få inblick i hur det 
är att leva med måttlig 
kronisk hjärtsvikt, ur 
ett patientperspektiv. 

(n=20 män) 
Bandinspelade 
och nedskrivna 
strukturerade 
intervjuer med  
öppna frågor. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visar en 
stor påverkan på 
mäns dagliga liv. 
Konsekvenserna 
var fysiska, 
emotionella, 
kognitiva, sociala, 
yrkesinriktad och 
även tankar kring 
döden. Sjukdomen 
innebar förändring 
av livsstil, att vara 
medveten om 
fysiska förmågor 
och oförmågor. 
Sjukdomen innebar 

Medel 
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också att utveckla 
psykiska strategier 
och anpassa sig till 
medicinering.   

Om upplevelse 
av sjukdom 
och 
livssituation 
hos kvinnor 
med kronisk 
hjärtsvikt.  
 
Europé et al.  
 
(2001). 
 
Sverige 

Att beskriva kvinnor 
med kronisk hjärtsvikt 
och deras upplevelser 
av att bli sjuka och att 
vara sjuka. Även 
beskriva hur de 
anpassar sig i den nya 
livssituationen. 

(n=16 kvinnor) 
Strategiskt 
urval. 
Bandinspelade 
och 
transkriberade 
semistrukturera
de intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Kvinnor beskrev 
sina sjukdoms-
upplevelser på 
olika sätt. De 
beskrev att det 
innebar förluster 
och nedsatta 
förmågor i deras 
dagliga liv.  

Medel 

Keeping the 
maintenance of 
daily life in 
spite of chronic 
heart failure. A 
qualitative 
study. 
 
Falk et al.  
 
(2006). 
 
Sverige 

Att beskriva hur 
individer som lever 
med kronisk hjärtsvikt, 
uppfattar bevarande av 
deras dagliga liv. 

Strategiskt 
urval. (n=17, 5 
kvinnor och 12 
män. Ålder 55-
83). 
Bandinspelade 
och 
transkriberade, 
semistrukturera
de intervjuer. 
Analys med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjukdomssymtome
n visade sig 
påverka vardagen 
betydligt. Det 
visade sig vara av 
betydelse att 
värden skulle 
finnas kvar i livet 
trots förändringar. 
Ingen av 
patienterna visade 
någon tendens att 
ge upp.   

Medel 

Living with 
moderate-
severe chronic 
heart failure as 
a middle -aged 
person. 
 
Nordgren et al.  
 
(2009). 
 
Sverige 

Att utforska och 
beskriva vad det 
innebär att leva med 
måttlig till svår kronisk 
hjärtsvikt hos 
medelålders individ. 

Strategiskt 
urval (n=7, 4 
män, 3 kvinnor. 
Ålder 38-65). 
Bandinspelade 
och 
transkriberade  
ostrukturerade 
intervjuer.  
Analyserad 
med 
fenomenologis
k metod. 
 

Resultatet visar att 
medelålders 
individer med 
hjärtsvikt lever ett 
begränsat liv. När 
individens liv 
påverkas på detta 
sätt, behövdes 
hjälp av anhöriga 
med att anpassa sig 
till sin nya 
livssituation. 

Hög 

Heart failure 
and its impact 
on older 
women´s lives. 
 
Rhodes et al.  

Att utforska och 
beskriva upplevelserna 
av att leva med 
hjärtsvikt, ur fem 
kvinnors perspektiv, 
som lever med HF II. 

Strategiskt 
urval. (n=5, 
kvinnor, ålder 
60-90). 
Bandinspelade 
och 

Resultatet visar att 
hjärtsvikt hade 
inverkan på alla 
delar av 
kvinnornas liv. 
Sjukdomen leder 

Medel 
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(2002). 
 
USA. 

transkriberade 
semistrukturera
nde intervjuer. 
Analys genom 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

till förluster och 
medför stora 
förändringar i 
deras dagliga liv. 
De fann vägar att 
finna meningsfullt 
liv och 
meningsfulla 
relationer. 

They 
diagnosed bad 
heart: A 
qualitative 
exploration of 
patients´knowl
edge about and 
experiences 
with heart 
failure. 
 
Rodriguez et 
al.  
 
(2008). 
 
USA 

Att utforska individers 
kunskap om hjärtsvikt 
och deras förståelse för 
vårdgivares 
behandlingsrekommen
dationer och deras syn 
på prognos samt hur 
hjärtsvikt påverkar 
deras dagliga liv. 

Strategiskt 
urval. (n=25), 
ålder: 53-87. 24 
män och 1 
kvinna. 
Telefoninspela
de 
semistrukturera
de intervjuer. 
Analys med 
Grounded 
Theory metod. 

Resultatet visar att 
individer är i 
behov av en god 
kommunikation 
med deras 
vårdgivare. Är i 
behov av mycket 
information om 
deras medicinska 
tillstånd samt om 
deras prognos.  

Medel 

Experiences of 
living with 
congestive 
heart failure: A 
qualitative 
study. 
 
Thornhill et al.  
 
(2008). 
 
UK. 

Att utforska 
människors upplevelser 
av att få diagnosen och 
att leva med kronisk 
hjärtsvikt. 

Strategiskt 
urval. (n=25, 
ålder 35-83. 21 
män och 4 
kvinnor). 
Bandinspelade 
och 
transkriberade 
semistrukturera
de intervjuer.  
Analys med 
fenomenologis
k metod. 

Resultatet visar att 
deltagare kände sig 
begränsade i sitt 
dagliga liv och att 
sjukomen hade stor 
inverkan på deras 
kondition. 
Deltagarnas sociala 
liv visade sig vara 
viktigt i arbetet att 
anpassa sig till 
sjukdomen.  
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