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Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en av de snabbast växande sjukdomarna globalt, en av fem 

drabbas under en livstid. Sjukdomen är komplex och progressiv, vilket leder till upprepade 

kontakter med vården. Sjuksköterskan behöver ha personlig kännedom om patientens 

erfarenheter av hjärtsvikt för att kunna möta patienten utifrån ett individuellt perspektiv.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur det ur patientperspektivet är att leva med 

kronisk hjärtsvikt. Metod: Litteraturstudie utifrån Polit och Beck (2017) flödesschema i nio 

steg. Åtta artiklar, sju med kvalitativ metod och en med mixad metod, inkluderades efter 

systematisk sökning av databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades 

med hjälp av Polit och Beck (2017) granskningsmallar. Resultat: I resultatet identifierades 

fyra kategorier känslomässig kris, fysisk begränsning, hantera sjukdomen och nya 

livsmönster. Slutsats: Studien visar att kronisk hjärtsvikt skapar en fysisk och känslomässig 

förlust och begränsning av livet. Patienternas strategier för att hantera situationen var olika 

bland annat beroende på kunskapsnivå och socialt stöd. Patienter utan tillräcklig kunskap 

kunde inte bearbeta situationen vilket ledde till negativa konsekvenser.  
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Introduktion 

 

Runt om i världen lider omkring 23 miljoner människor av hjärtsvikt och det är en av de 

snabbast växande sjukdomarna (WHO 2014). Prevalensen i Sverige beräknas till 2–3 % av 

befolkningen och ökar påtagligt med åldern. I 80-årsåldern beräknas ca 10 % av befolkningen 

leva med hjärtsvikt (Socialstyrelsen 2015). Enligt Bui et al. (2011) är risken att under en livstid 

drabbas av hjärtsvikt en på fem. Trots förbättrade behandlingsmöjligheter, som har lett till 

förlängd överlevnad efter diagnos av kronisk hjärtsvikt, är 5-årsmortaliteten ca 50 % (Roger et 

al. 2004; Roger 2010). Yach et al. (2004) påvisar att kroniska sjukdomar, innefattande 

kardiovaskulär sjukdom, är den enskilt största orsaken till dödlighet globalt. Olano-Lizzaraga 

et al. (2016) framhåller att sjuksköterskor behöver ha personlig kännedom om patientens 

erfarenheter av hjärtsvikt för att kunna skapa ett klimat som främjar ett utbyte av erfarenheter 

och kunskap mellan vårdare och patient.  

 

Hjärtsvikt  

Hjärtsvikt är inte en enhetlig sjukdom utan ett kliniskt syndrom som kan se olika ut beroende 

på bland annat kön och ålder (Bui et al. 2011). Hjärtsvikt definieras som en avvikelse i 

hjärtfunktionen som leder till att hjärtat inte kan leverera syre i den omfattning som vävnaderna 

behöver trots normala fyllnadstryck vilket leder till att patienterna får typiska symtom som 

andfåddhet, ankelsvullnad och trötthet (Kemp & Conte 2012; Ponikowski et al. 2016). Det finns 

en mängd riskfaktorer som spelar in för vilka som utvecklar hjärtsvikt och hur allvarlig den blir, 

till exempel hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, rökning, övervikt, alkohol och diabetes (Bui et 

al. 2011). Det är viktigt att ta reda på den bakomliggande orsaken till att hjärtsvikten utvecklats 

för att kunna ge rätt behandling. Vanligen är det sjukdom i myokardiet som leder till försämring 

av den systoliska kammarfunktion, andra orsaker kan vara klaffel, onormal hjärtrytm eller 

avvikelser i perikard/endokard vävnad (Kemp & Conte 2012; Ponikowski et al. 2016).  

 

När vänster kammare blivit försvagad, alternativt att hjärtat inte kan fyllas med blod som 

normalt försämras pumpförmågan. Via kompensationsmekanismer sker en frisättning av 

adrenalin och noradrenalin för att få hjärtat att arbeta effektivare.  Sympatiska nervsystemet och 

renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) aktiveras, vilket resulterar i kärlkontraktion, 

högre blodtryck och minskande urinmängder, som resulterar i att slagvolym och 

hjärtminutvolym ökar, vilket genererar ökad puls och ett högre motstånd i kärlen som leder till 

ytterligare påfrestning på hjärtat. Så småningom påverkas genomblödningen av njurarna vilket 

leder till vätskeretention (Kemp & Conte 2012). Svårighetsgraden av hjärtsvikt mäts oftast i 

ejektionsfraktion (EF) vilket via ultraljudkardiografi (UKG) räknas ut genom att slagvolymen 

divideras med slutdiastoliska volymen. Tre undergrupper av hjärtsvikt har definierats. Nedsatt 

EF ≤ 40 % med systolisk dysfunktion drabbar 50–80% av patienterna, bevarad EF ≥ 50 % med 

diastolisk dysfunktion samt en grupp med förändrad pumpförmåga med EF mellan 40–49 % 

som förefaller ha tecken på både systolisk och diastolisk dysfunktion (Ponikowski et al. 2016). 

Kronisk hjärtsvikt är progressiv med perioder av försämrat hälsotillstånd, vilket leder till 

upprepade kontakter med vården (Mejhert et al. 2013). 

 

Symtom och diagnos 

Patienter med hjärtsvikt upplever enligt Conley et al. (2015) och Olano-Lizzaraga et al. (2016) 

en rad olika symtom inkluderande andnöd, ödem, trötthet, smärta, illamående, förstoppning, 

sömnsvårigheter, ångest och depression. Symtomen är ofta de första diagnostiska ledtrådarna 
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eftersom syndromet hjärtsvikt vanligen har en smygande inledning. Symtombördan ökar i takt 

med att hjärtfunktionen försämras. Hälsostatus hos patienter med hjärtsvikt kan variera plötsligt 

inom några timmar och det är frekvent förekommande i det dagliga livet (Granger et al. 2006). 

Förutom förlust av fysiska funktioner beskriver Olano-Lizzaraga et al. (2016) dessutom 

känslomässig påverkan och förändring av kognitiva funktioner. Symtom som andfåddhet och 

trötthet har visat sig vara markörer för sjukdomens svårighetsgrad och progression (Ekman et 

al. 2005; Granger et al. 2006). 

 

Hjärtsviktens svårighetsgrad brukar ofta graderas efter funktion och symtomatologi, enligt New 

York Heart Association [NYHA] (American Heart Association [AHA] 2017) (Se tabell 1). 

NYHA-klassificeringen är viktig såtillvida att det finns ett klart samband mellan symtomens 

svårighetsgrad och överlevnad, patienter med högst NYHA-klass har sämst prognos. 

Klassificeringen kan användas som utgångspunkt för behandlingsinsatser. Ändå är det enligt 

Ponikowski et al. (2016) viktigt att inte förbise att patienter med lindrigare symtom också kan 

ha en ökad risk för sjukhusinläggning och död. Diagnosen hjärtsvikt kan inte ställas enbart 

utifrån symtom eftersom symtombilden kan variera över tid, diagnos ställs efter noggrann 

genomgång av patientens medicinska historia, fysisk examination, laboratoriska analyser samt 

elektriskt kardiogram (EKG) och UKG.  

 

 

Tabell 1: NYHA-klassificering enligt AHA (2017). 

Grad Klinisk bild 

NYHA I  Nedsatt vänsterkammarfunktion utan symtom. 

NYHA II  Symtom vid mer än måttlig ansträngning. 

NYHA III Symtom vid lätt till måttlig ansträngning (från 

gång i lätt uppförsbacke till av- och påkläd-

ning). 

NYHA IV Symtom i vila. Ökande symtom vid minsta 

aktivitet. Individer i denna funktionsgrupp är 

sängliggande större delen av tiden. 

 
 

Behandling 

Ponikowski et al. (2016) med uppdrag av European Society of Cardiology [ESC] anger 

riktlinjer för diagnos och behandling av akut och kronisk hjärtsvikt. Målet för behandlingen är 

att förbättra patientens hälsotillstånd, funktionella kapacitet samt livskvalitet, förhindra 

sjukhusinläggningar och minska mortaliteten. Behandlingen innefattar bland annat 

farmakologisk behandling med till exempel diuretika och ACE-hämmare och i förekommande 

fall, kirurgisk intervention genom till exempel sviktpacemaker, dessutom fysisk träning samt 

psykosocialt stöd och ett strukturerat omhändertagande genom hela vårdkedjan (Ponikowski et 

al. 2016).  

 

Patienter som lever med hjärtsvikt behöver förhålla sig till olika komplicerade medicinska 

behandlingsregimer, till exempel att dagligen ta multipla läkemedel enligt instruktion och att 

hålla reda på och ta sig till besök och undersökningar vid olika vårdnivåer i hälso- och 

sjukvårdssystemet. Patienter som upplever att deras behandlingsplan är komplicerad blir 

mindre benägen att följa den (Gallacher et al. 2011). Socialstyrelsen rekommenderar fysisk 



  

6 

 

träning för patienter med kronisk hjärtsvikt. Kontinuerlig och anpassad fysisk träning har visat 

sig ge en ökad arbetskapacitet, muskelstyrka och förlängd gångsträcka vilket i förlängningen 

gett möjlighet till ett mer självständigt liv och en förbättrad livskvalitet (Socialstyrelsen 2015). 

 

 

Omvårdnad vid hjärtsvikt  

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar att bedöma patientens hälsotillstånd och 

omvårdnadsbehov, planera och utföra omvårdnadsåtgärder och regelbundet utvärdera 

hälsotillståndet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2017a).  Kronisk hjärtsvikt är ett 

komplext syndrom (Roger 2010), vilket innebär att varje patient behöver mötas utifrån ett 

individuellt perspektiv och få hjälp från sjuksköterskan för att kunna justera/omforma sin 

livssituation till sin aktuella förmåga (Nordgren et al. 2007).  Vid kronisk hjärtsvikt behöver 

sjuksköterskan bland annat bedöma vitala funktioner, tecken på försämring i tillståndet till 

exempel tilltagande ödem och viktuppgång eller viktnedgång relaterat till försämrat 

näringsintag, att observera grad av törst, andfåddhet, fatigue och eliminationsbesvär såsom 

urinträngningar eller förstoppning.  Registrering och uppföljning av vikt, andningsfrekvens, 

puls och blodtryck är viktiga parametrar för att upptäcka förändringar av hälsostatus men det är 

också nödvändigt att uppmärksamma känslomässiga reaktioner, nedstämdhet eller kognitiv 

svikt samt sociala förhållanden (Ponikowski et al. 2016; Ehrenberg et al. 2004). Olano-

Lizzaraga et al. (2016) visar att påverkan och förändring av kognitiva funktioner, liksom 

känslomässiga, sociala och ekonomiska faktorer riskerar att försämra patientens livskvalitet. 

Planering av omvårdnadsåtgärder kan därför inte enbart baseras på sjukdomstecken och 

symtom. Strukturerad dokumentation av hälsotillståndet, patientens personliga förutsättningar 

och sociala situation tillsammans med uppföljning och utvärdering av planerade och utförda 

åtgärder är av största vikt för att i tid kunna upptäcka och om möjligt förebygga försämring och 

sjukhusinläggning (SSF 2017a). Azzolin et al. (2013) visar effektiviteten av strukturerade 

omvårdnadsåtgärder gällande bland annat hälsoundervisning, näringsrådgivning, 

energibesparande åtgärder, undervisning angående sjukdomsprocessen och föreskriven 

farmaka utifrån standardiserade omvårdnadsdiagnoser för patienter med hjärtsvikt i hemmiljö. 

 
Personcentrerad vård har enligt Ekman et al. (2011) visat sig vara till fördel när det gäller vården 

av patienter med kroniska sjukdomar på flera sätt, både när det gäller patientnöjdhet, hälsoutfall 

och kontakt mellan sjuksköterska och patient. Personcentrerad vård innebär att patientens 

uppfattning/upplevelse av sin livssituation är odiskutabel och alltid ska vara i fokus av vården. 

Patientens egen berättelse om sin situation får vara startpunkten för ett partnerskap i vården, 

genom ett sådant arbetssätt skiftar fokus från sjukdomen i sig till personen bakom sjukdomen 

med individens behov och resurser som utgångspunkt (Ekman et al. 2011). Sjuksköterskan har 

genom sin profession möjlighet att bidra till att minska patientens symtombörda via ett 

holistiskt förhållningssätt, ge anpassade egenvårdsråd, motivera till efterföljande av 

behandlingsplaner och vara ett emotionellt stöd för patient och närstående (Ekman et al. 2017; 

Case et al. 2010). Bristande överenskommelser mellan förskrivare och patient om 

behandlingsmålen, patientens oförmåga att följa givna ordinationer och/eller ouppfyllda 

förväntningar ökar risken för försämrad följsamhet till medicinsk behandling (Ekman et al. 

2017). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård från 2015 har uppföljning 

på sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning hög prioritet eftersom forskning visat att vården 

leder till minskad sjuklighet och död, bland annat relaterat till ökad följsamhet till behandling. 

Patienterna har visat sig bli mer motiverade vilket lett till förbättrad egenvård och livskvalitet 

(Socialstyrelsen 2015). Sjuksköterskan kan genom förbättrad kommunikation och lyhördhet till 

patientens önskningar och personliga förutsättningar bidra till ökad följsamhet till behandling. 
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Sjuksköterskan har genom professionen möjlighet att se kopplingen mellan följsamhet till 

medicinsk behandling och den minskande förekomsten av skov i sjukdomen och på det sättet 

hjälpa patienten att se fördelar med god egenvård (Ekman et al. 2017; Granger et al. 2006).   

 

 

Problemformulering  

Kronisk hjärtsvikt är ett syndrom som drabbar en stor del av befolkningen. Det är ett tillstånd 

som ger betydande symtom som leder till behov av emellanåt avancerad vård och behandling, 

upprepade sjukvårdskontakter samt hög dödlighet. Patienter med kronisk hjärtsvikt söker och 

får vård vid de flesta vårdnivåer, inte bara vid specialiserade hjärtsviktsmottagningar. För att 

kunna möta patientens individuella behov är det därför av stor vikt att sjuksköterskor har inblick 

i hur det är att leva med kronisk hjärtsvikt. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur det ur ett patientperspektiv är att leva med 

kronisk hjärtsvikt.  
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Metod 

Att göra en litteraturstudie innebär att söka fram och väga samman data från tidigare studier för 

att generera en så sann bild som möjligt av aktuell forskning inom området, i syfte att finna 

kunskapsluckor eller inkonsekvenser (Polit & Beck 2017; Forsberg & Wengström 2013). 

Litteraturstudien har genomförts systematiskt utifrån ett syfte, där vetenskapliga artiklar sökts 

fram enligt Polit och Beck (2017) flödesschema i nio steg, fritt översatt, (se figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Polit & Beck (2017) flödesschema i nio steg (fritt översatt). 
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Litteratursökning 

Enligt steg 1 i Polit och Becks (2017) flödesschema formulerades ett syfte. Som steg 2 

formulerades sökstrategi, sökord, val av databaser samt inklusions- respektive 

exklusionskriterier. Sökorden heart failure, life experiences, lived experience och patient 

perspective valdes ut. Databaserna Cinahl och PubMed valdes, Cinahl är specialiserad på 

omvårdnadsforskning medan PubMed täcker både medicin och omvårdnad. I Cinahl och 

PubMed finns möjlighet att söka artiklar utifrån ämnesord, i Cinahl kallas dessa major heading 

(MH) och i PubMed Medical Subject Heading (MeSH). Ämnesorden är avsedda att sätta fokus 

på specifikt område i syfte att få relevant material. I denna litteraturstudie har även 

fritextsökning använts. Enligt steg 3 i Polit och Beck (2017) flödesschema genomfördes 

databassökningen som finns dokumenterad i tabell 2 och 3.  

 

Sökningen inleddes i Cinahl med sökordet heart failure som ämnesord (MH). Heart failure gav 

enligt ovan 1656 träffar. Därefter söktes efter life experiences (MH), som gav 816 träffar. 

Sökning fortsatte sedan med ”live* experienc*” men som fritextsökning eftersom det inte fanns 

som Cinahl heading, där användes citationstecken runt båda orden och trunkering med asterisk 

(*) efter live och experienc för att få med båda orden och olika skrivningar av orden (Forsberg 

& Wengström 2013). Sökordet ”live* experienc*” gav 551 träffar. På samma sätt fristextsöktes 

på ”patient* perspectiv*” vilket gav 400 träffar. Sökningen heart failure(MH) och life 

experiences(MH) kopplades ihop med booleska operatorn AND, vilket ger ett smalare, mer 

riktat resultat (Forsberg & Wengström 2013). Det resulterade i två artiklar. Vidare 

kombinerades sökningen ”live* experienc*” AND heart failure(MH) som resulterade i tre 

artiklar. Slutligen kombinerades ”patient* perspectiv*” AND heart failure (MH) som i sin tur 

gav nio artiklar. Se tabell 2. 

 

Sökningen fortsatte sedan i Pub Med på samma sätt som ovan nämnda. Heart failure som 

ämnesord (MeSH) gav här 11022 artiklar medan ”life* experienc*” inte fanns som ämnesord, 

fritextsökning gav 18473 artiklar. Sökordet ”live* experienc*” även det som fritextsökning 

resulterade i 8482 artiklar. ”Patient* perspectiv*” frisöktes och gav 9299 artiklar. Sökningarna 

heart failure(MeSH) och ”life* experienc*” kopplades ihop med AND vilket resulterade i 210 

artiklar. Heart failure (MESH) AND ”live* experienc*” gav 53 artiklar. Fritextsökningen 

”patient* perspectiv*” kopplades ihop med heart failure (MESH) med AND vilket resulterade 

i 145 artiklar.  Se tabell 3. 

 

 

Inklusionskriterier  

Alla artiklarna skulle inkludera både män och kvinnor över 18 år med diagnostiserad hjärtsvikt. 

Artiklarna skulle utgå från patientperspektivet, vara publicerade inom tidsperioden 2013-01-

01-2017-12-31 och vetenskapligt granskade (peer reviewed). 

 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar på andra språk än engelska exkluderades, samt re-viewartiklar. Så även artiklar som 

fokuserade på att leva med hjärtsvikt vid livets slut. 
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Tabell 2: Databassökning och urval i Cinahl 180321 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl S1 Heart failure (MH) 

 

1656    

Cinahl S2 Life experiences (MH) 816    

Cinahl S3 “Live* experienc*”(fritext) 551    

Cinahl S4 “Patient* perspectiv*” (fritext) 400 

 

   

Cinahl S5 Heart failure(MH) AND Life 

experiences(MH) 

2 0   

Cinahl S6 Heart failure(MH) AND “live* 

experienc*” 

3 0   

Cinahl S7 

 

Heart failure (MH) AND 

“patient* perspectiv*” 

9 4 0  

Totalt   4 0 0 
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Tabell 3. Databassökning och urval i PubMed 180321 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed 

S1 

Heart failure (MeSH) 11022    

PubMed 

S2 

“Life* experienc*”(fritext) 18473    

PubMed 

S3 

“Live* experienc*”(fritext) 8482    

PubMed 

S4 

“Patient* perspectiv*” (fritext) 

 

9299    

PubMed 

S5 

Heart failure (MeSH) AND 

“life* experienc*” 

210 

 

28 8 8 

PubMed 

S6 

Heart failure (MeSH) AND 

“live* experienc*” 

53 2        ((4)) 0  

PubMed 

S7 

Heart failure (MeSH) AND 

“patient* perspectiv*” 

145 8  (1)  ((2)) 0  

Totalt   38   8  8 

 

( )= antal externa dubbletter (( ))= antal interna dubbletter  

 

Urval 1  

Enligt steg 4 (Polit & Beck 2017) granskades 422 artiklar från de kombinerade sökningarna i 

Cinahl och Pub Med avseende titel och abstrakt, 380 artiklar valdes bort eftersom de inte mötte 

syfte, inklusions- eller exklusionskriterier eller var dubbletter med redan valda. Resultatet av 

urval 1 blev 42 artiklar. Se tabell 2 och 3. 

 

Urval 2  

Enligt steg 5 och 6 i Polit och Beck (2017) flödesschema granskades artiklarna från urval 1 i 

sin helhet. Artiklar som innefattade olika undersökningsgrupper, där patientens upplevelse av 

att leva med hjärtsvikt inte kunde särskiljas exkluderades. Artiklar som fokuserade på 

utvecklande eller utvärdering av olika verktyg för att mäta patientens upplevelser samt när 

antingen enbart kvinnor eller enbart män var undersökningsgrupp exkluderades. Likaså 

exkluderades artiklar där fokus var att undersöka upplevelse av att leva med hjärtsvikt vid livets 

slut enligt exklusionskriterierna. Urval 2 resulterade i åtta artiklar, (se tabell 2 och 3). 
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Urval 3  

I steg 7 från Polit och Beck (2017) flödesschema kvalitetsgranskades de åtta artiklarna kritiskt 

enligt mallarna från Polit och Beck (2017) ” Guide to an Overall Critique of a Qualitative 

Research Report” samt” Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. 

Ingen artikel behövde exkluderas av kvalitetsskäl (se bilaga 1 artikelmatris). 

 

Databearbetning 

Enligt steg 8 i Polit och Becks (2017) flödesschema bearbetades artiklarna gentemot syftet. 

Artiklarna sorterades efter titel och numrerades för att lättare särskiljas. Efter upprepade 

genomläsningar bearbetades artiklarna, likheter och skillnader noterades, nyckelord 

identifierades, orden markerades med understrykningar i olika färger och fördes över till post-

itlappar för tydligare översikt. Orden analyserades induktivt. Ett induktivt analysförfarande 

innefattar att tolka, analysera och sammanföra ord och uttryck i materialet (Forsberg & 

Wengström 2013). Genom analysen kunde mönster urskiljas, orden sammanfördes därefter till 

kategorier. Det bearbetade materialet sammanställdes enligt Polit och Becks (2017) steg 9 till 

resultatet genom en skriftlig sammanfattning. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Före och under litteraturstudiens gång gjordes etiska överväganden. Samtliga artiklar vars 

resultat använts i litteraturstudien var godkända av etisk kommitté. Studiedeltagarna hade 

informerats om respektive studie, deltagit frivilligt och gett sitt samtycke. Artiklarna var 

vetenskapligt granskade (peer reviewed). Artiklarna kvalitetsgranskades kritiskt utifrån mallar 

av Polit och Beck (2017). Resultaten av studierna var välgrundade och alla resultat redovisades 

(Forsberg & Wengström 2013).   

 

Forskning bör utföras med ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet, oberoende samt en öppen 

kommunikation (Vetenskapsrådet 2017). Sykepleiernes samarbeid i Norden [SSN] skriver ”I 

all forskning är det forskarens plikt att värna om deltagarens liv, hälsa, privatliv och värdighet. 

Detta går före forskningsintressena” (SSN etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden 

2003, s.11). International Council of Nursing [ICN] etiska riktlinjer föreskriver att 

sjuksköterskan aktivt ska ta ställning mot oetiska förhållningssätt och arbeta för att 

evidensbaserad kunskap implementeras och används (SSF 2017b).   

 

Författaren har vinnlagt sig om att all data som samlats in till studien redovisats genom löpande 

text, matriser och referenslista med noggrann referenshantering, att en systematisk och kritisk 

analys av resultatet utförts på ett så objektivt sätt som möjligt, att egen förförståelse lagts åt 

sidan, felkällor identifierats och diskuterats samt att rimliga slutsatser dragits. Artiklarna är 

skrivna på engelska, översättning till svenska har skett med hjälp av lexikon och ordbok för att 

öka förståelsen och få så korrekt innebörd som möjligt. 

  



  

13 

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva hur det ur ett patientperspektiv är att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Litteraturstudiens resultat utgår från åtta artiklar, sju kvalitativa och en med mixad 

metod. Artiklarna redovisas i en artikelmatris, (se bilaga 1). 

 

Genom databearbetningen framkom fyra kategorier, känslomässig kris, fysisk begränsning, 

hantera sjukdomen och nya livsmönster.  

 

 
 

     

Figur 2. Kategorier över patientens perspektiv av att leva med kronisk hjärtsvikt. 

 

Känslomässig kris 

I resultatet framkommer olika känslor och reaktioner som patienter som diagnostiserats med 

hjärtsvikt beskriver. Dessa har sammanförts under kategorin känslomässig kris. 

 

Vid besked om diagnos upplevde patienterna åtskillig känslomässig stress, några beskrev 

känslan av att livet var över, andra upplevde både chock, ilska och panik över tanken på en 

försvagande sjukdom utan bot. Många patienter beskrev känslorna ilska och resignation, ilskan 

beskrevs framförallt i samband med diagnos, resignation upplevdes efter en inre process mot 

acceptans. Patienterna upplevde att deras förväntningar på framtiden förändrades totalt, några 

kunde inte tänka på annat än sin sjukdom (Walthall et al. 2016; Paturzo et al. 2016). Två 

patienters egna utsagor; ” You live with this big question mark.” (Paturzo et al. 2016 s. 268) 

samt” Who knows how many days I have to live?” (Paturzo et al. 2016 s.268). Patienterna 

uttryckte återkommande ångest, rädsla, ilska och förlust sammankopplat till hjärtsvikt, de 

upplevde en osäkerhet om framtiden (Seah et al. 2016). Flera upplevde sig beroende av 

närstående med en rädsla för att bli, eller skuld över att ha blivit, en börda för dem (Paturzo et 

al. 2016; Seah et al. 2016; Östman et al. 2015a). Patienterna beskrev upplevelser av en hotad 

jag-bild. Att inte kunna utföra det man tidigare kunnat ledde till förändrade roller, en förändrad 

identitet och självbild som i sin tur resulterade i osäkerhet, utanförskap, isolering och känslor 

av att inte vara behövd. Hjärtsvikten orsakade ett begränsat socialt liv vilket av patienterna 

Känslomässig kris Fysisk begränsning

Hantera sjukdomen Nya livsmönster
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upplevdes som en förlust, de upplevde alla i någon mån depressiva tankar, många kände rädsla 

för döden (Östman et al. 2015a; Chiaranai 2014; Paturzo et al. 2016). Viljan att upprätthålla en 

fasad av normalitet beskrevs av patienterna, vilket kunde ske av olika orsaker, till exempel att 

inte orsaka oro eller ovilja att visa svaghet (Östman et al. 2015a; Mangolian sharbabaki et al. 

2017; Norberg et al. 2014).  En del patienter upplevde förvirring, sorg och desperation när de 

fick symtom och okunskap ledde till att de inte sökte vård vilket försenade diagnos och 

behandling. Några patienter upplevde ett behov av att någon eller något måste ställas ansvarigt 

för deras sjukdom, andra skuldbelade sig själva (Mangolian sharbabaki et al. 2017).  

 

Fysisk begränsning 

I resultatet ses olika symtom, manifestationer, fysisk påverkan och begränsning av att leva med 

kronisk hjärtsvikt, dessa har sammanförts i kategorin fysisk begränsning.  

 

Resultatet visar att patienterna på olika nivåer upplevde fysiska begränsningar relaterat till 

andfåddhet, kraftlöshet och trötthet som resulterade i att de inte längre kunde utföra dagliga 

aktiviteter som tidigare. En patient uttryckte” I just can´t do the things I used to be able to do.” 

(Sacco et al. 2014 s. 216). Ordet begränsning beskrevs återkommande. Detta uttrycktes också 

med emfas av en man i 50 årsåldern: 

 
Before this heart attacked me, I could work outside all day and not feel tired at all. I walked and 

ran fast. I could lift or push heavy stuff without any problem. Climbing the stairs? Not a problem 

at all. I enjoyed my life outdoors very much. Now, only walking from room to room around the 

office makes me tired. I don’t have the energy to do the things I used to do. I can only do paperwork 

at the office. Yes, working on light duty. I wish I was my own self 8 years ago. (Chiaranai 2014 s. 

E11) 

 

Patienterna beskrev att symtom som andfåddhet, trötthet, yrsel och bröstsmärtor påverkade 

deras liv i vardagen (Seah et al. 2016). Upplevelsen av att leva med andfåddhet och andnöd 

beskrevs i termer från obehagligt och tröttande till upplevelser av att kvävas eller drunkna 

(Walthall et al. 2016). Patienterna beskrev också att andfåddheten begränsade möjligheten att 

fysiskt kunna fungera som vanligt i sitt hem, till exempel att utföra dammsugning eller 

trädgårdsarbete. Energilöshet ledde till begränsning av aktiviteter och brist på tilltro till den 

egna kroppens förmågor, kroppen upplevdes som främmande (Paturzo et al. 2016).   Fysisk och 

mental trötthet och kraftlöshet begränsade dagliga aktiviteter, särskilt eftersom tröttheten kunde 

slå till utan förvarning vilket resulterade i att patienterna ibland inte vågade påbörja en aktivitet 

som kanske inte kunde fullföljas (Norberg et al. 2014; Östman et al. 2015a; Walthall et al. 

2016). Patienterna beskrev ett inrutat liv, i form av nödvändiga rutiner kring mat och dryck och 

regelbunden medicinering. Att behöva hjälp med, i normala fall enkla saker, som att resa sig 

upp eller ta på byxorna efter toabesök ledde till frustration till följd av den minskande 

prestationsförmågan (Paturzo et al. 2016).  Framförallt patienter av manligt kön uttryckte också 

att de fysiska begräsningarna påverkade möjligheten till intimt/sexuellt umgänge (Seah et al. 

2016). 

 

Hantera sjukdomen 

I resultatet synliggörs hur patienterna på olika sätt hanterade sjukdomen och dess konsekvenser. 

Dessa har sammanförts i kategorin hantera sjukdomen. 

 

Många patienter uttryckte att de hade tillräcklig kunskap angående hur de skulle hantera sin 

hjärtsvikt, men några kände att informationen var otillräcklig, andra kände brist på motivation 

till att ta reda på mer (Seah et al. 2016). Patienterna utvecklade en förståelse för sambandet 
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mellan ökad andfåddhet och vätskeretention. Några sökte råd från hälsovårdsteam medan andra 

själva tog beslut om extra diuretika (Walthall et al. 2016). Patienterna uttryckte betydelsen av 

hälsovårdsteamet, de flesta kände förtroende för sitt team och tillit till att de skulle identifiera 

sjukdomen och problemen som följde med den. 

 
I believe they will know how to solve the problem, the doctor will know how to solve. Because 

you see they come in, they scan and they will locate where is the problem, detect, where is the 

problem you have. Immediately they can solve it. It´s very fast, you don´t have to worry. (Seah et 

al 2016 s. 396) 

 

Mangolian sharbabaki et al. (2017) beskriver att patienterna saknade information och kunskap 

och därför sökte flera vårdgivare på grund av att de tvivlade på diagnosen och på vårdgivarens 

kompetens. Kvinna 80 år;” All I did was going from one doctor to another.” (Mangolian 

sharbabaki et al. 2017 s. 3602). Man 53 år; “No one recognized the disease or clearly told me 

what is happening to me, so I didn´t know that my heart had failed.” (Mangolian sharbabaki et 

al. 2017 s. 3602). 

 

Patienterna uttryckte att socialt stöd från vänner, familj och vårdpersonal var en viktig källa till 

mening i livet, kontakten med släkt och vänner var betydelsefull. Det var viktigt att vara behövd 

och efterfrågad, att vara del av ett sammanhang. Tidigare invanda roller förändrades signifikant 

vilket skapade frustration och en osäkerhet kring identitet (Sacco et al. 2014; Paturzo et al. 

2016; Walthall et al. 2016). Men resultatet visar också att genom att interagera med andra, 

familj, vänner eller genom olika sociala nätverk, försökte patienterna i möjligaste mån bevara 

självbild och identitet. Det sociala sammanhangets stöd blev ett sammanhållande kitt genom 

den förändring som sjukdomen skapat (Östman et al. 2015a). 

 

Religion och spiritualitet var viktiga redskap i hanteringen av sjukdomssituationen, och var 

relaterade till större tillfredställelse med livet och färre depressiva symtom (Sacco et al. 2014). 

Gudstron gav patienterna frid och inre styrka trots besvärliga omständigheter (Sacco et al. 2014; 

Paturzo et al. 2016).  Patienterna i en av studierna var av thailändsk härkomst och med 

buddistisk livssyn vilket påverkade hur de såg på sin sjukdom. Fenomenet karma, som innebär 

att människan ses som ansvarig för sin egen lycka/olycka, ledde i vissa fall till att patienter 

ansåg att de själva genom tidigare handlingar hade orsakat sin egen sjukdom, andra fann frid 

genom utövande av tron. Att skapa god karma gav tröst och hopp inför livet efter detta 

(Chiaranai 2014). 

 

Patienterna beskrev hur de dagligen fick balansera mellan att kunna eller inte kunna utföra en 

planerad aktivitet, alternativt att aktiviteten upptog mycket längre tid än beräknat relaterat till 

hälsotillståndets snabba skiftningar (Seah et al. 2016; Östman et al. 2015a).  Patienterna beskrev 

vikten av tekniska hjälpmedel i vardagen, som elektriska hushållsmaskiner eller 

trädgårdsverktyg. När vardagsbestyren inte längre kunde utföras anlitades hemtjänst. 

Transporthjälpmedel som färdtjänst användes flitigt. Telefon och internet användes för att 

underlätta kontakt med släkt och vänner. Användningen av rullator/rullstol upplevdes till en 

början som förödmjukande, men underlättade förflyttning både inom- och utomhus (Norberg 

et al. 2014).   
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Nya livsmönster 

Studien visade att patienterna genomgick en process mot omställning både vad det gäller hur 

de såg på sjukdomen och sina liv vilket sammanförts under kategorin nya livsmönster. 

 

Patienterna lärde sig till viss del acceptera de fysiska begränsningarna, detta skedde bland 

annat genom att ersätta något man inte längre kunde göra med något man kunde utföra. De 

tillät sig själva att lämna uppgifter oavslutade eller att låta uppgifter ta längre tid i anspråk. 

Patienterna utförde förändringar i sina hem som anpassning till de fysiska begränsningarna, 

till exempel genom att flytta sovrummet till nedre plan. De planerade och rationaliserade sina 

aktiviteter utifrån ork och dagsform, använde teknologi och anpassade närmiljön. De 

samordnade aktiviteter de visste var ansträngande till exempel shopping, eller gång i trappa 

som gjordes så sällan som möjligt. De beskrev att eftersom kroppen fungerade olika från dag 

till dag på ett oförutsägbart sätt var det viktigt att lyssna på kroppen och anpassa aktiviteten 

utifrån den aktuella förmågan (Chiaranai 2014; Norberg et al. 2014).  

 

I resultatet framkom att patienterna gradvis förändrade sin livsstil bland annat gällande 

dryckesvanor inklusive alkoholkonsumtion, kost och aktiviteter av olika slag. En förändring 

av livsmönster mot acceptans av situationen, mot ett återtagande av kontrollen över sina liv. 

Flera av patienterna var beslutna att övervinna hindren och leva ett så rikt liv som möjligt. De 

flesta hade förlikat sig med insikten att de behövde hjälp av andra, medan några valde att 

fortsatt lita till sin egen förmåga. I resultatet beskrivs en något motsägelsefull bild av att 

patienter både visade acceptans för det förändrade livet, men också försökte kämpa emot 

genom att till exempel inte vilja flytta till ett mer anpassat boende trots att partnern ville det 

(Norberg et al. 2014). Några patienter såg tillbaka på sina liv och kände sig tillfreds med vad 

de hittills åstadkommit vilket hjälpte dem att i någon mån kunna känna att livet varit rikt 

(Walthall et al. 2016; Seah et al. 2016). När patienterna på djupet insåg att livet framöver 

skulle bli begränsat blev det lättare att inse skillnaden mellan det man önskade och hoppades 

och vad som var den faktiska verkligheten, uttryckt av kvinna 64 år: 

 
I may just say that you simply have to readjust, and live in a completely different way, you have to 

constantly keep in mind that you can´t do too much and you always have to adapt yourself in 

relation to time. You simply have to readjust and rethink life. (Östman et al. 2015a s. 8) 

 

I resultatet synliggjordes frågan om inställningen till livet och döden. Patienterna uttryckte 

tacksamhet för en ny dag, den togs inte förgiven, flera patienter gav uttryck för att deras tro och 

utövandet av den gav tröst och lindring inför det som låg framför, flera uttryckte en medvetenhet 

och ett slags förlikande med att de kvarvarande dagarna i livet var räknade (Paturzo et al. 2016; 

Sacco et al. 2014; Seah et al. 2016).   

 

I resultatet utmärkte sig berättelserna från patienterna i en av studierna jämfört med övriga 

studier angående processen mot omställning. Patienterna uttryckte att de inte sökt hjälp i tid 

eftersom de saknat information om sjukdomsförloppet och inte haft kunskap nog för att sköta 

sin egenvård. De fick större symtombörda innan de sökte vård. Patienterna uttryckte i större 

mån rädsla och hopplöshet jämfört med patienterna i övriga studier (Mangolian sharbabaki et 

al. 2017). 
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Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur det ur patientens perspektiv är att leva med 

kronisk hjärtsvikt. Genom analysen av resultatet från artiklarna identifierades fyra kategorier, 

känslomässig kris, fysisk begränsning, hantera sjukdomen och nya livsmönster. 

 

Resultatdiskussion 

Sammantaget gav resultatet av studien en bild av kronisk hjärtsvikt som ett syndrom som skapar 

en förlust av en normalitet som inte längre existerar, som ett oönskat avbrott och förändring av 

livet. Känslor som frustration, ilska, uppgivenhet, desperation, nedstämdhet och sorg varierade 

genom sjukdomsprocessen beroende på aktuell hälsosituation, men beskrevs återkommande av 

patienterna. Resultatet visade att många patienter hade depressiva tankar. Det kan jämföras med 

Moser et al. (2010) som visar att depression och ångest är betydligt vanligare hos äldre patienter 

med hjärtsvikt jämfört med friska äldre vilket i sin tur innebär en stor risk för försämrad 

livskvalitet, ökad sjuklighet och mortalitet. Känel et al. (2009) visar ett signifikant samband 

mellan ökad ångest och lägre livskvalitet, och en förlängd tid för återhämtning av pulsen efter 

ansträngning, heart rate recovery (HRR) som kan förklara en ökad risk för morbiditet och 

mortalitet hos patienter med hjärtsvikt. Chapa et al. (2014) skriver att patienter med hjärtsvikt 

som har depression eller ångest riskerar att fastna i en ond spiral där de patofysiologiska 

förändringar som sker vid hjärtsvikt via synergi försämrar det psykiska tillståndet. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor använder modeller för en helhetssyn i omvårdnaden där kropp och 

själ inte skiljs åt (Chapa et al. 2014).  

 

Studiens resultat ger uttryck för att kronisk hjärtsvikt påverkar hela människan på djupet vilket 

är i överensstämmelse med tidigare forskning (Jeon et al. 2010). Fysiska manifestationer av 

kronisk hjärtsvikt, andfåddhet, andnöd, ödem, yrsel, och fatigue resulterade i begränsningar av 

livet på många olika plan, fysiska aktiviteter, livsstil, möjlighet till arbete och social samvaro 

samt intima relationer. Att inte kunna göra saker som tidigare enkelt kunde utföras skapade 

frustration. Kroppen upplevdes som opålitlig och främmande vilket resulterade i osäkerhet. Pihl 

et al. (2011) visar att det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om den osäkerhet 

patienterna känner inför fysiska aktiviteter och i möjligaste mån bidra till att sänka tröskeln för 

att patienten ska kunna våga utföra fysiska aktiviteter efter förmåga.  Ryan och Farrelly (2009) 

understryker betydelsen av att sjuksköterskor hittar vägar till att hjälpa patienten att leva med 

sin hjärtsvikt snarare än att försöka ”bota” deras kroniska sjukdom, att genom ett holistiskt 

förhållningssätt bistå patienten i att finna hälsa trots sjukdom. Målet för vården bör i första hand 

vara inriktat på att patienten subjektivt ska må bättre (Ryan & Farrelly 2009).  

 

I litteraturstudiens resultat fanns en relativt samstämmig beskrivning av känslomässiga 

reaktioner och fysiska konsekvenser av att leva med kronisk hjärtsvikt men det framkom tydligt 

att patienterna hanterade tillståndet på olika sätt relaterat till deras olika förutsättningar, 

personligheter och individuella önskemål. På liknande sätt visade Östman et al. (2015b) 

betydelsen av att stärka patientens självbild genom att stödja och stärka patientens eget 

strategiska tänkande och handlande och betona de funktionella förmågor patienten har istället 

för att påminna om det som inte fungerar. Studiens resultat visade att patienternas strategier för 

att hantera situationen var olika bland annat beroende på kunskapsnivå relaterat till sjukdomen 

samt socialt stöd, de som bäst klarade av att hantera sjukdomen var de som skötte sin egenvård 

på ett aktivt sätt. Resultatet understödjer betydelsen av att nå fram med anpassade råd om 

egenvård. Att hitta enkla egenvårdsmetoder och rutiner som hjälper patienten i vardagen är 

betydelsefullt. Ett exempel är användande av en dagbok där patienten regelbundet noterar 
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symtom och vikt för att få en tydligare bild av aktuellt hälsotillstånd med möjlighet att tidigare 

kunna upptäcka tecken till förändring vilket har visat sig kunna leda till förlängd överlevnad 

(Park et al. 2017). Jeon et al. (2010) belyser att det var viktigt för patienter med kronisk 

hjärtsvikt att känna kontroll, den känslan infann sig när patienten upplevde att de hade möjlighet 

och kapacitet att påverka sitt liv och sin sjukdom.  

 

Studiens resultat visade att trots djupt stressande omständigheter kunde patienterna hitta källor 

till positiva tankar och tacksamhet framförallt på grund av socialt stöd och fungerande hälso- 

och sjukvård. De som hade nära band med familj och vänner visade en större önskan att leva 

vidare. Det verkade vara mycket viktigt att vistas i välkända miljöer interagerande med andra 

för att skapa kontinuitet i livet trots omständigheterna. Detta i jämförelse med Jeon et al. (2010) 

studie som visar att stödgrupper där patienter får dela erfarenheter med varandra ger en känsla 

av bekräftelse och tröst och en möjlighet att bryta social isolering. Alla patienter har inte 

fungerande sociala nätverk, vilket ställer krav på att sjuksköterskan söker vägar att stödja 

patienterna genom ett person-centrerat förhållningssätt, där patientens egen berättelse och 

önskemål om vårdinsatser får vara vägledande. Ekman et al. (2011) beskriver vikten av 

personcentrerad vård vid kroniska sjukdomstillstånd. 

 

Det är viktigt att inte glömma patientens andliga behov och önskemål i omvårdnadsplaneringen. 

Studiens resultat visade att religion och spiritualitet var betydelsefulla redskap i hanteringen av 

sjukdomssituationen, i svårigheterna gav gudstron lindring. Tron på en högre makt gav mening 

och perspektiv i livet, frid och styrka inför slutfasen av livet. Detta styrks av tidigare studier 

som visar att andligt välbefinnande överlag bidrar till god livskvalitet (Strada et al. 2012), om 

de andliga behovens signifikans för patienter med svår hjärtsvikt samt sjuksköterskans 

möjligheter att uppmärksamma även andliga behov och genom det bidra till en holistisk vård 

(Ross & Austin 2015). Omvårdnaden ska enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning vara 

inriktad mot patientens grundläggande behov vilka förutom fysiska, psykosociala och kulturella 

behov även innefattar de andliga behoven (SSF 2017a).  

 

Kategorin nya livsmönster omfattar den process som resultatet av studien beskriver i ordalag 

som acceptans, insikt, förståelse förlikande, resignation, omdefiniering eller återta kontroll. 

Studien visade att de flesta patienterna gradvis förändrade sitt sätt att leva mot en ökad 

acceptans av situationen och ett återtagande av kontrollen över sina liv. I resultatet framkom att 

patienterna både visade acceptans för det förändrade livet, men också försökte kämpa emot 

förändringen i någon form av protest mot att låta sjukdomen ”vinna”, vilket åter visar på att 

patienterna hanterar situationen på olika sätt vilket då följaktligen kräver individuella 

omvårdnadsinsatser. Processen mot omställning och nya livsmönster beskrivs tydligt i resultatet 

förutom när patienterna saknade tillräcklig kunskap och information för att kunna hantera 

situationen, vilket ledde till att de inte skötte sin egenvård optimalt, som i sin tur ledde till ökad 

symtombörda och därtill oro, rädsla och skuldbeläggande både av sig själva och hälso-

sjukvården. Individanpassad information om sjukdomstillståndet och dess möjliga 

konsekvenser är därför helt nödvändig och det är sjuksköterskans ansvar att försäkra sig om att 

patienten förstått den givna informationen (SFS 2014:821). En av sjuksköterskans 

ansvarsuppgifter enligt ICN, s etiska kod är att se till att patienten får information som är både 

anpassad, aktuell och lämplig (SSF 2017b).  Evidensen för att välinformerade patienter 

utvecklar betydande kunskaper i egenvård är övertygande (Ryan & Farrelly 2009). Patienterna 

har rätt att få känna sig trygga med att sjuksköterskan har kunskap om sjukdomen vilket i sin 

tur ger möjlighet till ömsesidigt förtroende. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

föreskriver att svenska sjuksköterskor ska ”tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet 
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och säkerhet”, och är dessutom genom patientlagen (SFS 2014:821) ålagda att främja patientens 

delaktighet och autonomi i vården. 

 

Metoddiskussion  

Litteraturstudien är utförd enligt Polit och Becks (2017) flödesschema i nio steg. Syftet med 

litteraturstudien var att ta reda på hur det ur ett patientperspektiv är att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Författaren ville genom studien få en bred bild av patientens erfarenheter av kronisk 

hjärtsvikt. För att nå syftet genomfördes ett flertal sökningar med olika sökord innan de 

slutgiltigt fastställdes, heart failure, life experiences, lived experience och patient perspective. 

Dessa sökord ansågs svara bäst mot syftet efter databassökningarna och genom att använda 

dessa sökord hittades artiklar som var användbara utifrån syftet. Heart failure och Life 

experiences fanns som major heading (MH) i Cinahl. Heart failure fanns som MeSH- term. 

Övriga sökord fanns inte i MH respektive MeSH-termer utan frassöktes men valdes ändå 

relaterat till det ökande antalet träffar av relevanta artiklar.  Tidsintervallet sattes till fem år 

2013–2017, för att få del av de senaste forskningsrönen. Artiklarna som slutligen ingick i 

resultatet kom från PubMed, ingen från Cinahl.  Artiklarna svarade alla väl mot syftet. 

Författaren anser att det ändå är rimligt med hänsyn till den proportionellt stora skillnaden i 

antal träffar mellan databaserna, flera noggranna databassökningar och genomgångar av 

relevant material föregick den sökning som studien baseras på. Eftersom författaren önskade 

en bred bild av hur det är att leva med kronisk hjärtsvikt, valdes artiklar med patienter i alla 

åldrar från 18 år och uppåt, inkluderande både kvinnor och män från olika geografiska områden 

globalt. Artiklar som avhandlade livets slut valdes bort på grund av att syftet var att få en bild 

av hur det är att leva med hjärtsvikt.  

 

Litteraturstudiens resultat baseras på åtta artiklar, sju kvalitativa och en med mixad metod, 

representerande Sverige (n=2), Thailand (n=1), Iran (n=1), Italien (n=1) USA (n=1), Singapore 

(n=1) och Storbritannien (n=1). Författaren menar att det är en styrka att det är flest kvalitativa 

artiklar relaterat till att syftet var att ta reda på den levda erfarenheten, den kvalitativa 

forskningen ger stort utrymme för patientens egen beskrivning, uppfattning och upplevelse 

(Forsberg & Wengström 2013). Studien med mixad metod använde sig av både kvalitativt och 

kvantitativt utformade frågeformulär. I den kvalitativa enkäten hade följdfrågor i vissa fall 

behövts för att förtydliga vad patienten egentligen avsett med respektive svar, detta kunde inte 

ske i efterhand, vilket får anses vara en begränsning av resultatet. Artiklarna representerar flera 

olika länder och kulturer vilket författaren menar är en fördel både med tanke på tillförlitlighet 

relaterat till ett huvudsakligen samstämmigt globalt resultat, och överförbarhet av resultatet i 

och med att allt fler svenskar och därmed patienter har sitt ursprung från andra länder och/eller 

kulturer. I en av studierna var det en ojämn fördelning av informanter relaterat till kön vilket 

skulle kunna påverka resultatet utifrån det önskade breda perspektivet. I en av studierna var 

syftet att söka reda på även anhöriga och vårdares perspektiv av kronisk hjärtsvikt, men i 

resultatet har perspektiven särskilts från patientperspektivet vilket gjorde att författaren valde 

att behålla artikeln.  

 

En möjlig påverkan på litteraturstudiens resultat är att författaren ensam granskat och tolkat 

artiklarna och deras respektive resultat, andra perspektiv och tolkningar hade varit möjliga med 

fler granskare. Författaren har vinnlagt sig om att granska artiklarna förutsättningslöst.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket inte är författarens modersmål, lexikon och 

ordbok har använts kontinuerligt för att säkra en god översättning. 
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Klinisk betydelse 

Sjuksköterskor kan genom resultatet av studien få ökad kunskap och förståelse för patienternas 

komplexa vardag vilket kan användas i kliniskt arbete. Resultatet kan leda till att sjuksköterskor 

i utökad omfattning får en vidare bild av patientperspektivet och betydelsen av att använda ett 

person-centrerat förhållningssätt vid omvårdnadsplanering/åtgärder. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat visar en samstämmighet kring de olika svårigheter och begränsningar 

som patienter med kronisk hjärtsvikt upplever under olika faser av sjukdomen men också att 

patienterna hanterar tillståndet olika. Det finns många studier kring både hjärtsvikt och 

personcentrerad vård men författaren har inte hittat så mycket forskning kring personcentrerad 

vård av patienter med hjärtsvikt på ett mer konkret plan. Författaren anser att fler studier behövs 

för att kunna vidareutveckla evidensbaserade, strukturerade och praktiska omvårdnadsmodeller 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för patienter med kronisk sjukdom, som kan 

implementeras och fungera i dagens hälso- och sjukvård. 

 

Slutsats 

Litteraturstudien visade att kronisk hjärtsvikt är ett syndrom som på djupet skapar en förlust, 

ett oönskat avbrott och en begränsning av livet. Symtom som andfåddhet, trötthet, yrsel och 

bröstsmärtor påverkade patienternas liv i vardagen, att inte kunna utföra det man tidigare kunnat 

ledde till förändrade roller och en förändrad självbild som i sin tur resulterade i utanförskap, 

och känslor av att inte vara behövd.  Patienternas strategier för att hantera situationen var olika 

bland annat beroende på kunskapsnivå och socialt stöd. Studien visade att fungerande sociala 

nätverk och förtroende för hälso- och sjukvårdsteamen är viktiga. Resultatet visade också att 

när patienterna saknade information om sjukdomsförloppet resulterade det i bristande egenvård 

vilket i sin tur ledde till en ökad symtombörda. Dessa patienter uttryckte i större mån rädsla och 

hopplöshet jämfört med välinformerade patienter. Sjuksköterskan kan genom sin unika roll ge 

individanpassad information om sjukdomstillståndet och dess möjliga konsekvenser, anpassade 

egenvårdsråd, motivera till följsamhet av behandlingsplaner och vara ett emotionellt stöd. 
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