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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och cirka 2% av den svenska 

befolkningen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär antingen att hjärtats 

tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats kammare inte fylls på 

som de ska, diastolisk dysfunktion. Egenvård i form av kost och vätskerestriktion, 

eventuell viktnedgång och minskat alkoholintag är av stor betydelse för sjukdomens 

utveckling. Syfte: Syftet med studien var att undersöka personers upplevelser av att leva 

med hjärtsvikt.  Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på tio artiklar, varav en 

artikel med kvantitativ ansats, åtta artiklar med kvalitativ ansats samt en artikel av mixad 

metod. Huvudresultatet: Det framkom att personer med hjärtsvikt upplevde depression, 

oro och rädsla över att ha drabbats av en obotlig sjukdom. Att utföra aktiviteter och arbete 

var mer påfrestande än tidigare innan sjukdomen eftersom de inte längre hade samma 

fysiska möjlighet. Personerna med hjärtsvikt tog hjälp av egenvård och olika 

hanteringsstrategier för att förbättra hälsotillståndet och undvika försämring både vad de 

gällde fysiska och psykiska aspekter. Slutsats: Personerna med hjärtsvikt upplevde 

försämrad psykisk hälsa och fysisk förmåga, vilket gav upphov till en känsla av isolation 

och ensamhet. Egenvård ansågs vara viktigt för att undvika försämring av sjukdomen.  

En ökad förståelse av personers upplevelser av hjärtsvikt bland sjuksköterskor kan 

förbättra stödet för personer med hjärtsvikt i deras egenvård och kan således ge en 

förbättrad livskvalité för den specifika patientgruppen.  

 

Nyckelord: Egenvård, Hjärtsvikt, Känslor, Upplevelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

  

Background: Heart failure is a progressive disease, and in Sweden around 2% of the 

population have been medically diagnosed with heart failure. The condition weakens the 

heart, and its capacity to function normally, making it unable to supply the cells with 

enough oxygen-rich blood. There are different types of heart failure, where the two 

most common is diastolic heart failure, which hinder the heart’s ability to fill up with 

blood properly, and systolic heart failure, which refers to the heart's inability to pump 

after filling with blood. While there is usually no cure for heart failure, many lifestyle 

changes like regular exercise, maintaining a healthy body weight, and giving up 

smoking can slow down its progression. Purpose: The purpose of this study was to 

investigate different people’s perspective of living with CHF. Main Results: The study 

indicated that people with heart failure experienced depression, anxiety and worry after 

being diagnosed with an incurable condition. It also showed that daily activities and 

work became more strenuous for sufferers after developing the condition because they 

no longer had the same physical capacity. Many diagnosed with heart failure utilized 

different coping strategies to improve their general health in order to avoid physical or 

mental deterioration. Method:  A descriptive literature review of ten articles, one article 

with a quantitative approach, eight with a qualitative approach and one with a mixed 

method approach.  Conclusion: Those diagnosed with heart failure experienced a 

decline in both their mental health and physical capacity, which left them feeling 

isolated and lonely. Self-care was highlighted as an important aspect to avoid the 

condition getting worse. An improved understanding of patients experiences with heart 

failure among nurses can lead to improved care and quality of life for the specific 

patient group. 

 

Keywords: Emotions, Experiences, Heart failure, Self-care.  
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1. Bakgrund 

1.1.1 Etiologi 

I Sverige har cirka 250,000 personer diagnoserats med hjärtsvikt vilket utgör ungefär 2% 

av befolkningen. Prevalensen hos personer över 80 år är hög, då sjukdomen förekommer 

hos ca 10% (Socialstyrelsen 2019). 

1.1.2 Patofysiologi 

Hjärtsvikt uppstår oftast efter en ischemisk hjärtsjukdom och i samband med högt 

blodtryck. Även arytmier, klaffsjukdomar samt andra belastande tillstånd för hjärtat som 

till exempel infektioner, diabetes och alkohol, kan orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär 

antingen att hjärtats tömningsförmåga är nedsatt, systolisk dysfunktion, eller att hjärtats 

kammare inte fylls på som de ska, diastolisk dysfunktion. Detta leder till att hjärtat inte 

klarar av att försörja kroppens vävnader med tillräcklig mängd blod vilket bidrar till ett 

ökat tryck i kamrarna, som då får svårt att dilatera och relaxera (Ericson & Ericson 2012). 

Symtomen på hjärtsvikt kan vara olika, vilket ofta gör de svårtolkade, de kan även 

debutera akut eller komma smygande (Strömberg 2014). 

José et al. (2017) skriver i deras studie hur personer med hjärtsvikt kan påvisa en högre 

grad kroppslig smärta samt att den fysiska funktionen, förmågan att klara av vardagliga 

aktiviteter var sämre än hos personer utan hjärtsvikt, detta var oavsett ålder och kön. 

1.1.3 Symtom 

Symtom vid hjärtsvikt kan visa sig olika från person till person. Trötthet och andfåddhet 

är vanliga symtom.  Utförandet av vardagliga aktiviteter blir ofta mer ansträngande, och 

symtomen blir mer tydliga och besvärliga ju mer sjukdomen utvecklas. Allt eftersom 

symtomen ökar så blir oftast även livet mer påverkat. De kan få sömnproblem, hög puls, 

vätskeretention och ödem, nattlig hosta, ökad urinmängd nattetid, illamående och 

undernäring vilket kan leda till viktminskning samt psykiska besvär som depression och 

ångest (Eikeland, Haugland och Stubberud 2011; Ericson och Ericson 2012). 

1.1.4 Diagnos 

För att kunna ställa diagnosen hjärtsvikt görs en rad olika kontroller och utredningar. Som 

sjuksköterska kan man vara den första att upptäcka symtom och misstänka sjukdom hos 

patienten. Den kliniska bilden är därför en viktig del för fastställandet. En annan viktig 

kontroll för diagnostiken är ekokardiografi, då hjärtsvikt ofta beror på ischemiska 



 

 

 

förändringar i hjärtat. Övriga kontroller som ingår är auskultation samt röntgen av lungor, 

viktkontroller, blodprover, bland annat BNP för att bedöma hjärtsvikt och ett ultraljud av 

hjärtat (Eikeland, Haugland och Stubberud 2011; Ericson och Ericson 2012).  

1.1.5 Behandling 

Behandlingen av hjärtsvikt har lite olika inriktningar. Dels syftar den på att minska 

hjärtats arbete för att inte överbelasta hjärtat, undvika försämringar av svikten, 

försämringar som kan leda till lungödem, samt att ge bra information till patienten, både 

om sjukdomen och dess symtom. Detta är särskilt viktigt för att patienten själv ska kunna 

fortsätta leva ett bra liv med hjälp av egenvård, kost och motion. Vad gäller den 

medicinska behandlingen används oftast ACE-hämmare, som avlastar hjärtat genom att 

sänka blodtrycket, vidgar blodkärlen och ökar diuresen. Denna läkemedelsgrupp är 

grunden i den farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt. För att avlasta hjärtat ännu mer 

används också diuretikaläkemedel, som till exempel Furosemid. Det ökar njurarnas 

utsöndring av natrium och vatten vilket minskar risken för vätskeretention och ödem 

(Eikeland, Haugland och Stubberud 2011; Ericson och Ericson 2012). 

 

1.1.6 Omvårdnad och sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en stor och viktig roll vad gäller omvårdnaden hos en patient med 

hjärtsvikt. Det är sjuksköterskans ansvar att planera, genomföra och sedan utvärdera 

omvårdnaden kring patienten. Men lika viktigt att observera och identifiera olika tecken 

på en försämring av hjärtsvikten. Vikten av att kunna tillgodose patientens behov är stor 

samt att förebygga eventuella komplikationer som kan uppkomma (Eikeland, Haugland 

och Stubberud 2011).  

 

Omvårdnaden är sjuksköterskans primära yrkeskompetens, där både den vetenskapliga 

kunskapen och det patientnära arbetet ska ha en humanistisk människosyn. 

Sjuksköterskan ska ha eget ansvar för kliniska beslut som hjälper vårdtagare att återfå, 

bibehålla eller förbättra hälsa genom att hantera sjukdom, hälsoproblem eller 

funktionsnedsättning för att uppnå den bästa möjliga livskvalité fram till döden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans roll och egenvårdsutbildning vid 

hjärtsvikt är viktig på många olika sätt då egenvård har lika stor betydelse för sjukdomen 

som evidensbaserade läkemedel. Kost och vätskerestriktion, eventuell viktnedgång samt 

alkohol och tobakspåverkan har en stor inverkan på sjukdomens utveckling (Abete et al 



 

 

 

2013). Sjuksköterskan kan även utbilda i medicinhantering och hur patienten kan 

upptäcka och förstå symtom, samt hur personen kan hantera den psykosociala effekten 

utav sjukdomen (Coen och Curry 2016). Gheorghiu och Barkley (2017) skriver att 

patienter ofta har svårt att känna igen tidiga tecken och symptom vid försämring vilket 

många gånger beror på bristande egenvård. Detta kan leda till många besök och 

köbildningar på sjukhuset, därför är det viktigt att patienterna får egenvårdsutbildning i 

tid och med hjälp av sjuksköterskan sätta realistiska mål och ha en fungerande vårdplan. 

 

 

2. Teoretisk referensram 

Egenvårdsteorin grundad av Dorothea Orem beskrivs som en egenvårdskapacitet som är 

en förvärvad förmåga som påverkas av faktorer och förhållanden i vår miljö.  Av Orem 

själv så definieras egenvård som aktivitetet av vad en person gör själv för att upprätthålla 

hälsa, välbefinnande och liv. De finns två ideér om teorin om egenvård, där det dels ses 

som ett inlärt beteende men även som en medveten handling. De grundläggande 

antaganden för egenvårdsteorin är att det är en aktivitet som utgörs av människan själv, 

där det lärs in i samspel med omgivningen  samt genom kommunikation i större sociala 

grupper. Men egenvårds åtgärderna kan även variera beroende på individens sociala och 

kulturella erfarenheter. Enligt Orem skall sjuksköterskan vägleda, stödja, undervisa och 

skapa en utvecklande miljö för patienten (Violeta Berbiliga och Banfield 2014). Segan, 

Nanayakkara, Mak och Kaye (2018) skriver att hjärtsvikt är en snabbt stigande sjukdom 

i takt med att befolkningen blir äldre och överlevnaden högre och  därför är utbildning 

och engagemang vad gäller egenvård viktigt för att uppnå långsiktig stabilitet och hälsa. 

 

2.1 Problemformulering 

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre har förmåga att försörja kroppens vävnader med 

tillräcklig mängd blod, vilket vanligen beror på en ischemisk sjukdom. Hjärtsvikt räknas 

som en folksjukdom och utgör hög prevalens i Sverige, vilket medför att man som 

sjuksköterska kan komma att träffa på dessa patienter oavsett vårdavdelning. Det är som 

sjuksköterska viktigt att ha god kunskap kring sjukdomen, då de skall vägleda, stödja och 

undervisa för egenvård.  Egenvård är  betydande för att upptäcka tidiga symtom och 

försämring.  Tidigare forskning kring hjärtsvikt finns men det är viktigt att ha en 

uppdaterad kunskap vilket kan fås genom utökad ny forskning av hjärtsvikt. Nyare 



 

 

 

forskning kan leda till förbättrad omvårdnad och förståelse för personers upplevelser av 

sjukdomen.   

 

2.2 Syfte 

Att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. 

 

2.3 Frågeställning 
●  Hur upplever personer att det är att leva med hjärtsvikt? 

 

 

 

3. Metod 
 

 

3.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie, som enligt Polit och Beck (2017) syftar till att 

observera och beskriva olika aspekter av en situation.   

 

3.2 Sökstrategi 

I sökstrategin användes databasen PubMed, för att det är en bred litteraturbas som täcker 

över 5000 medicin, omvårdnad - och hälsojournaler som är publicerade i cirka 70 länder. 

Sökord som användes  var “heart failure”,  “Emotions”, “Patients”, “Living with heart 

failure”, och “Experiences”. För att underlätta sökningen användes booeliska 

sökoperatoren “AND” vilket kan användas för att smalna av eller bredda en sökning (Polit 

och Beck 2017). I sökningen användes även MeSH-termer,  vilket är en  kontrollerad 

ordlista vars syfte är att samla söktermer under samma ord, som förenklar sökningen och 

avgränsar sökaren från irrelevanta artiklar (Polit och Beck 2017). Begränsningar som 

användes i denna studie var endast engelskspråkiga artiklar och att dem fick vara högst 

fem år gamla.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabell 1.  

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

Antal möjliga 

artiklar:  

Utvalda 

Artiklar:  

PubMed,   5 år, engelska  

  190131 

“Heart Failure” [MeSH] 

AND “Emotions” 

[MeSH]  

  116   2 

PubMed,   5 år, engelska  

  190131 

“Heart Failure” [Mesh] 

AND “Patients” [Mesh] 

AND “Experiences” [fri 

text] 

   20   4 

PubMed   5 år, engelska  

  190124 

“Emotions” [Mesh] AND 

“Living with heart 

failure” [Fri text] 

   22   1 

PubMed  5 år, engelska 

 190131 

"Heart Failure" [Mesh] 

AND “Experiences” [Fri 

text] AND “Living with 

heart failure” [Fri text]  

 72  3 

   = 230 stycken = 10 stycken 

 

 

3.3 Urvalskriterier 

I studien har inklusionskriterier och exklusionskriterier använts då de  

enligt Polit och Beck (2017) ska användas för att lättare kunna utesluta artiklar som inte 

överensstämmer med de syfte föreliggande studie har.  Inklusionskriterier för studien var 

att artiklarna skulle svara på föreliggande studies syfte samt att de enbart fick vara 

baserade på empiriska studier som är uppbyggda enligt IMRaD, då Polit och Beck (2012) 

förordnar primärkällor. De valda artiklarna var relevanta för studiens syfte och 

frågeställning. De har inte funnits någon geografisk begränsning, vilket betyder att 

studierna kommer i från olika delar av världen.  De exklusionskriterer som användes var: 



 

 

 

irrelevanta rubriker, artiklar vars syfte och resultat ej stämt överens med föreliggande 

studies syfte samt artiklar som inte var av primärkälla. Review artiklar eller dubbletter 

har inte använts i studien.  

 

3.4 Urvalsprocessen 

230 titlar lästes och utifrån dessa så föll 210 artiklar bort på grund av att de inte hade de 

inklusionskriterier som krävdes, det vill säga: de bevarade ej föreliggande studies syfte, 

artiklar som ej var av primärkälla och artiklar utan åtkomst för fulltext. Därefter återstod 

de 20  artiklar som bearbetades genom att läsa artiklarnas abstrakt och resultat. Utifrån 

dessa 20 var det tio artiklar som exkluderades på grund av att de inte besvarade syftet 

tillräckligt väl. De återstående tio artiklarna inkluderades i studien. Artiklarna har 

kvalitetsgranskat utifrån riktlinjer på högskolan i Gävle. Urvalets flödesschema redovisas 

i figur 1.  

 

 

  

  

 

Figur 1. 



 

 

 

3.5 Dataanalys  

Syftet med dataanalyser är att kunna strukturera, organisera och få fram betydelse från 

insamlad data. Sökandet efter viktiga teman och begrepp påbörjas redan när 

datainsamlingen pågår. Det finns inga universella regler för dataanalyser, men många 

skapar teman genom att transkribera, bilda ett kodningsschema eller koda filer för att ge 

struktur (Polit och Beck 2017). 

För att få en djupare inblick och förståelse har de tio artiklarna först lästs av var och en 

för att sedan diskuteras. I studien ingår sju kvalitativa artiklar, två kvantitativa samt en 

artikel av en mixad metod. Resultatet bygger enbart på primärkällor. De valda artiklarna 

presenteras i bilaga ett och två. Innehållet i artiklarna har bearbetats och analyserats 

genom att de har struktureras upp utifrån likheter och olikheter.  I dataanalysen har 

kontrastprincipen och likhetsprincipen använts som analysmetod vilket enligt Polit och 

Beck (2017) innebär att information i artiklar med liknande innehåll och/eller betydelse 

jämförs för att finna likheter men även olikheter. Genom att använda denna typ av analys 

finner man bäst lämpade artiklar för ens eget syfte. Därefter har resultatet delats in i fem 

huvudkategorier samt elva underkategorier, dessa presenteras i resultatet. 

3.6 Etiska överväganden 

Arbetet har självständigt och med hjälp av handledare blivit etiskt bearbetat genom att 

materialet har objektivt tolkats och sedan sammanställts sanningsenligt. Fabrikation, 

plagiering eller falsifiering har inte använts i arbetet då de i Polit och Beck (2017) är 

beskrivet som oetiskt och missledande. Studien upprätthåller ett objektivt 

förhållningssätt.  

 

4. Resultat 

Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar. Kategorier och underkategorier 

presenteras i fem olika rubriker med tio underrubriker. Huvudrubriker är: “Fysik 

förändring” med underrubrikerna “Symtom” och “fysisk begränsning”, “Förändringar i 

sinnesstämningen” med underrubrikerna: “Upplevelser av depression, rädslor och 

stress”, “Skam” samt “Hopp och viljestyrka”. “Förändringar i det sociala nätverket”, med 

underrubrikerna: “familj och vänner” samt “Sociala aktiviteter”. “Upplevelser av 

sjukvård och medicinering” samt “Hanteringsstrategier” med underrubrikerna: “Andlig 



 

 

 

vägledning”, “Kost”, “Egenvård och fysiska mål”. Kategorisering av rubriker och 

underrubriker redovisas i figur 2.             

    

 Rubriker                                                Underrubrik  

 

 

                                                                                                                            Figur 2.  

4.1 Fysisk förändring 

4.1.1 Symtom 

Personerna upplevde att hjärtsvikten har flera olika symtom, där andnöd, trötthet, ödem 

och hosta bara är några exempel (Kimani, Murray och Grant 2018; Seah, Tan, Gan och 

Wang 2016; Walsh, Kitko och Hupcey 2018). De vanligaste symtomen angavs som 

andfåddhet och andnödskänsla. Dessa symtom upplevdes också som de mest psykiskt 



 

 

 

påfrestande, eftersom de triggade känslan av ångest och behovet av att söka vård (Abshire 

et al. 2015; Kimani, Murray och Grant 2018 och Walthall, Jenkinson och Boulton 2016). 

I Abshire et al. (2015) studie framkom det att deltagarna ansåg att ett symtom kan förvärra 

andra symtom eller framkalla nya symtom, såsom försämrad sömnkvalité eller ett 

generellobehag under rörelse. Deltagarna i Walthall, Jenkinson och Boulton (2016) studie 

ansåg att det var viktigt att ha god kunskap om symtom för att tidigt kunna upptäcka och 

förhindra försämring.  

4.1.2 Fysiska begränsningar 

Andfåddhet och andnöd var det som begränsade personerna allra mest i det dagliga livet. 

Dem upplevde också en begränsning att utföra vardagsaktiviteter såsom att sova, äta, gå 

och prata var betydligt mer påfrestande än tidigare. I en av studierna så beskrev 

personerna det som svårt att utföra hushållssysslor, till exempel städning, trädgårdsarbete 

och att gå upp för trappor Walthall, Jenkinson och Boulton (2016).  

Flera av personerna i Leeming, Murray och Kendall 2014; Paturzo et al 2016; Walthall, 

Jenkinson och Boulton 2016 studier menade på att det fysiska måendet för dagen spelar 

en stor roll i huruvida de kan utföra aktiviteter eller ej. Är det fysiska måendet sämre en 

dag, med exempelvis påtaglig andfåddhet eller svullna ben kan aktiviteter eller dylikt vara 

begränsade, vilket ledde till att de kände ensamhet eller isolering. I studierna av 

(Chiaranai 2014; Kimani, Murray och Grand 2018) upplevde flera av personerna stress 

och rädsla över det ekonomiska läget, eftersom att sjukdomen orsakade sämre förmåga 

till att kunna arbeta lika mycket som tidigare. Detta ledde till en försämrad inkomst, något 

som kunde påverka tidigare levnadsstandard.  

Seah, Tan, Gan och Wang (2016); Walsh, Kitko & Hupcey (2018) skrev att personerna i 

studierna upplevde en förlust av kontroll över sin kropp och sitt liv på grund av 

hjärtsvikten. De jämförde sig ofta med sitt yngre jag och skillnaden på kroppens fysiska 

förmåga, vilket ledde till att de fick ett sämre självförtroende.  

4.2 Förändringar i sinnesstämningen 

4.2.1 Upplevelser av depression, rädslor och stress 

Personerna med hjärtsvikt uppgav att de känt depression och rädsla för att dö. De 

upplevde även en svårighet att känna glädje igen men också känslan av att vara en börda 



 

 

 

för familj och vänner, att behöva be om hjälp och inte klara av lika mycket som tidigare 

(Chiaranai 2014; Abshire et al 2015).  

I (Seah, Tan, Gan & Wang 2016; Walsh, Kitko & Hupcey 2018) studier upplevde många 

personer ångest, oro och depression i samband med sin hjärtsvikt. Flera personer med 

nydiagnostiserad hjärtsvikt kände en oro över att de har tappat kontrollen över sina liv, 

jämfört med deltagare som levt med sjukdom under flera år och som lärt sig ta tillbaka 

kontrollen. I Nesbitt et al (2014) artikel framkom det att deltagare som upplevde osäkerhet 

kring sig själva i förhållande till sjukdomen upplevde sämre livskvalité jämfört med 

deltagare som upplevde att de kunde kontrollera sjukdomen. Walthall, Jenkinson och 

Boulton (2016) beskrev att personers syn på framtiden hade förändrats på grund av en 

rädsla för sjukdomen, där minskad motivation, försämrad viljestyrka och depression gav 

upphov till känslan av att livet var över. En del kände också ilska och panik över sin 

livssituation, att behöva leva med en progressiv obotlig sjukdom resten av livet.  

4.2.2 Skam 

Många personer med hjärtsvikt kände skam och i (Walsh, Kitko och Hupcey 2018; 

Walthall, Jenkinson & Bulton 2016) studier framkom de att personer som levde ensamma 

kände sig odugliga och oönskade hos andra, medan deltagare med partner kände 

skuldkänslor, exempelvis till barnlöshet, då de kanske inte skulle ha orkat med de fysiska 

påfrestningarna som kommer med att få barn. Många kände en skam över att ha fått 

diagnosen i ung ålder, de menar på att de hade varit mer acceptabelt och förståeligt om 

det varit äldre, då sjukdomen förknippas med hög ålder. Personer med hjärtsvikt kände 

skam över att inte kunna andas ordentligt inför andra människor och att hostan bidrog till 

ofrivillig uppmärksamhet och rädsla för vad andra skulle tycka. 

4.2.3 Hopp och viljestyrka 

Sacco, Park, Suresh & Bliss (2014) visade i deras studie på att en del personer upplevde 

hopp om livet och en acceptans av sin kroniska hjärtsjukdom. Viljan att inte ge upp utan 

att leva varje dag och göra det bästa ut av det. En del av personerna i studien kände en 

positiv känsla, där de fanns tid att reflektera och uppskatta livet. Medan andra personer 

kände en negativitet om sjukdomen, att känna sig begränsad i sitt liv och att det är svårt 

att vakna upp varje morgon och inse sin sjukdom. 



 

 

 

Chiaranai (2014); Walthall, Jenkinson & Boulton (2016) beskrev att personerna i 

studierna hittade nya sätt att finna glädje i livet, nya aktiviteter som passar bättre till deras 

nedsatta fysiska förmåga och en acceptans av dessa begränsningar. De belyste vikten av 

att få tillbaka kontrollen över sitt liv igen, där de menar på att vara noga med att 

strukturera upp och planera mer i vardagen, vilket kan ge ett mer rofyllt liv.  

4.3 Förändringar i det sociala nätverket 

4.3.1 Familj och vänner 

Enligt en studie av Paturzo et al (2016) upplevde personer som drabbats av hjärtsvikt 

stora förändringar i livet, där arbete, livsstil och inte minst familj påverkats.  

I (Leeming, Murray & Kendall 2014; Paturzo et al. 2016) resultat påvisades att 

personernas sociala roll inom familjen många gånger förändrades i samband med 

hjärtsvikten. Den ändrade familjestrukturen kunde påverka den dynamik som tidigare 

funnits mellan familjemedlemmarna, vilket i sig kunde innebära att den hjärtsviktssjuke 

upplevde förlust av sin identitet. I Paturzo et al. (2016); Seah, Kan, Gan och Wang (2016) 

resultat beskrevs det att personerna ofta fick skuldkänslor och kände sig otillräckliga, 

eftersom de inte längre hade möjlighet att bidra till sin familjs välmående i form av till 

exempel hushållssysslor eller ekonomi. 

Resultatet från tre artiklar visade på att social support var viktigt, speciellt från familj och 

vänner. Detta sociala stöd gjorde att personerna kunde få möjlighet att dela med sig av 

känslor och ångest kring sjukdomen, vilket gav dem möjlighet att fortsätta att ha en 

positiv inställning. De upplevde då tacksamhet gentemot livet och ökad motivation för att 

tampas med sjukdomen (Paturzo et al. 2016; Sacco, Park, Suresh & Bliss 2014; Kimani, 

Murray & Grands 2018).  

4.3.2 Sociala aktiviteter 

I (Leeming, Murray & Kendall 2014; Walthall, Jenkinson & Boulton 2016) framkom det 

att social isolering och bristande självständighet var vanligt förekommande, då det var 

svårt för personer med hjärtsvikt att planera in sociala events och aktiviteter, på grund av 

att de inte vet hur symtomen på sjukdomen kommer att vara just den dagen.  

Deltagarna i (Paturzo et al 2016; Leeming, Murray & Kendall 2014) studier, upplevde 

social isolering i och med att de inte hade samma möjligheter att medverka vid aktiviteter 



 

 

 

eller resor, vilket resulterade i ensamhet och ångest. I  andra studier av (Walsh, Kitko och 

Hupcey 2018; Seah, Kan, Gan och Wang 2016) framkom de att  hjärtsviktssjuka ofta 

upplevde sig som bördor för sina nära och kära, eftersom sjukdomen hindrade deras 

möjligheter att självständigt utöva aktiviteter och hobbys. Detta beroende av andras goda 

viljor framkallade skuldkänslor. I en studie framkom det att mat- och 

vätskerestriktionerna upplevdes som socialt begränsande i och med att sjukdomen 

inkräktade på möjligheten att välja fritt bland mat och dryck på till exempel restaurang 

(Chiranani, 2014). 

4.4 Upplevelser av sjukvård och medicinering 

Personerna upplevde att bra medicinering samt god kontakt med sjukvårdspersonal fick 

de att må bättre och fungera på ett bra sätt i deras dagliga liv. Personerna upplevde hopp 

när de fick hjälp. De fick ett bra stöd från sjukvården vilket var viktigt för den psykiska 

hälsan (Kimani, Murray och Grant 2018; Sacco, Park och Bliss 2014). I studien av Seah, 

Kan, Gan och Wang (2016) ansåg deltagarna ha ett stort stöd och ett förtroende för 

sjukvården. De litade på att sjukvården kunde identifiera problem såsom tidiga symtom 

på försämring, för att då sätta in hjälpande resurser tidigt i förloppet, vilket blev en 

trygghet för deltagarna.  

Walsh, Kitko och Hupcey (2018) kom i deras studie fram till att personerna upplevde 

negativa effekter av läkemedlen, att de tappat lusten till ett sexuellt samliv, vilket de ansåg 

var en viktig del för ett psykiskt välmående. De upplevde även att medicineringen hade 

ett flertal biverkningar som påverkade dem negativt.  

4.5 Hanteringsstrategier 

4.5.1 Andlig vägledning 

(Paturzo et al 2016; Sacco, Park, Suresh & Bliss 2014; Leeming, Murray & Kendall 2014) 

kom fram till att personerna med hjärtsvikt tog hjälp av en tro för att hitta en vilja att leva 

vidare. Många hittade en inre styrka och acceptans när de tog till tron i deras liv. De 

menade att gud hjälpte dem att finna tro, vilja och en styrka för att fortsätta livet med 

sjukdomen. Tron hjälpte dem att se framåt och hitta sitt sätt att leva på. Tron har gett dem 

lycka och glädje vilket lett till minskad oro och ångest.  



 

 

 

Chiaranai (2014) och Abshire et al (2015) påvisade i deras studier att den religiösa tron 

var viktig för flera av personerna med hjärtsvikt, då tron lärde dem att leva i nuet samt att 

acceptera döden som något naturligt. Vissa personer upplevde ingen dödsångest, då de 

känner att tron både vägledde och hjälpte dem under livets gång.  

4.5.2 Kost 

I studien av Seah, Kan, Gan och Wang (2016) var det många personer som fått ändra en 

del levnadsvanor såsom kost, rökning och alkoholkonsumtion efter att ha fått sin 

hjärtsviktsdiagnos. Detta nämndes även i studien av Paturzo et al (2016) där personerna 

beskrev sin personliga livsstil som förändrad. Att tänka mer på kosten, saltintaget och 

alkoholkonsumtionen. Att dagligen mäta vikt är av god betydelse enligt Patuzo et al 

(2016) för att kunna identifiera eventuella vätskeansamlingar.  

4.5.3 Egenvård och fysiska mål 

Walthall, Jenkinson och Boulton (2016) och Chiaranai (2014) beskrev att personerna satte 

upp olika mål i vardagen, vilket gjorde dem mer motiverade att kämpa för dessa och 

tacksamheten samt självförtroendet ökade stort när målen uppfylldes. Ett mål var 

exempelvis att ta trapporna istället för hissen, för att utmana sig själv och ta kontrollen 

över sin rädsla av andfåddhet. Många personer använde sig också av egenvård vad gäller 

andningen, exempelvis andningsövningar. De planerade aktiviteter, tog vilopauser där det 

behövdes och tog hjälp av olika hjälpmedel som till exempel rollator för att orka med 

längre sträckor. Chiaranai (2014) beskrev även att personerna i studien använde sig av 

fler kuddar bakom ryggen för att underlätta andningen och på så sätt få en bättre 

sömnkvalitet. Vissa gjorde förändringar i sina hem för att underlätta vardagen, till 

exempel att möblera om eller installera ett mer tillgängligt badrum. Det handlade om att 

återfå kontrollen över sitt liv igen, och för att uppfylla det krävdes beslutsamhet, vilja och 

mental styrka.   

Personerna i studien av Sacco, Park och Bliss (2014) upplevde att träning och aktivitet 

hade en större inverkan i deras liv mot tidigare, innan sjukdomen. De kände en stor 

tacksamhet om de hade förmågan att utföra vissa aktiviteter, då de skattade träning högt 

för att kunna må bättre. Förmågan att utföra någon sport, vandring eller trädgårdsarbete 

var låg men glädjen var desto större om dem lyckades. Ett stort mål för flera av personerna 

var att kunna gå och prata samtidigt. 



 

 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde depression, 

oro och rädsla över att ha drabbats av en obotlig sjukdom. Flera kände att de tappat 

kontrollen över sina liv, både fysiskt och psykiskt och en del var rädda för döden. Flera 

personer med hjärtsvikt kände även skam över att ha fått diagnosen. Det fanns också 

fysiska begränsningar som påverkade personerna. Att utföra vardagsaktiviteter och arbete 

var betydligt mer påfrestande än tidigare. I och med dessa begränsningar kunde 

personerna uppleva ensamhet och isolering eftersom att de inte hade möjlighet att delta i 

vissa aktiviteter. Personer med hjärtsvikt behövde oftast ändra sin personliga livsstil, där 

egenvård i form av kost, vätskerestriktioner samt träning låg till grund för att undvika 

eventuell försämring av hjärtsvikten. Även andra hälsofrämjande aspekter såsom minskad 

alkohol och tobakskonsumtion var av stor vikt. Stödet från familj och vänner var viktigt 

i hanteringen av sjukdomen, att få dela erfarenheter och känslor med andra människor 

visade positiva resultat på självkänslan och livsglädjen. Även den andliga tron var en 

viktig del i hanteringsstrategin, där flera av deltagarna tog till tron som hjälp.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I fem av artiklarna (Abshire et al 2016; Chiaranai 2014; Walsh, Kitko och Hupcey 2018; 

Seah, Tan, Gan och Wang 2016; Walthall, Jenkinson och Boulton 2016) framkom det att 

personer med hjärtsvikt ofta upplevde någon form av depression eller rädsla av att leva 

med sjukdomen. Flera av personerna som deltagit i de nämnda studierna upplevde förlust 

av kontroll och rädsla för att dö. Diagnostiken av sjukdomen gav upphov till ångest på 

grund utav att det är en progressiv och obotlig sjukdom. Dessa resultat överensstämmer 

med vad andra studier av (Jeon, Kraus, Jowsey och Glasgow 2015; Lockhart, Foreman, 

Mase och Heisler 2014; Olano, Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo och Saracibar-

Razquin 2016; Seth, Tan och Wang 2015) påvisat, där personerna med hjärtsvikt 

upplevde känslor som depression, ångest och rädsla i samband med sin sjukdom. 

Personerna beskriver det som en chock att få diagnosen hjärtsvikt, och de upplevde även 

förlust av kontroll. De kände ensamhet och isolering i samband med sjukdomen på grund 



 

 

 

av de begränsningar som hjärtsvikten orsakade, vilket i sin tur ledde till många negativa 

tankar och depression.  

I föreliggande studies resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde skuld 

och skamkänslor i samband med sjukdomen. De upplevde sig vara en börda för familj 

och vänner eftersom att de inte längre hade samma möjlighet att bidra med hushållssysslor 

och ekonomi eller förmågan att delta i vissa aktiviteter som tidigare (Chiaranai 2014; 

Abshire et al 2015). Detta överensstämmer med andra studier då (Olano, 

Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo och Saracibar-Razquin 2016; Jeon, Kraus, Jowsey 

och Glasgow 2015) kom fram till att personerna med hjärtsvikt upplevde skam inför 

anhöriga. De kände sig också som en börda för familj och vänner, att vara otillräcklig och 

inte ha samma fysiska förmåga som tidigare.  

I föreliggande studies resultat framkom de att personer som lever med hjärtsvikt upplevde 

flera olika symtom, bland annat trötthet och andfåddhet, men även sömnstörningar. Dessa 

symtom begränsade personerna i det dagliga livet, som innebar att vardagsaktiviteter blev 

påverkade negativt och det var svårt att utföra hushållssysslor. Hjärtsvikten orsakade även 

en sämre förmåga till att kunna arbeta lika mycket som tidigare, vilket gav ekonomiska 

besvär. På grund av de fysiska begränsningarna kände deltagarna ensamhet och isolering, 

vilket försämrade självkänslan och de psykiska måendet (Kimani, Murray och Grant 

2018; Walsh, Kitko och Hupcey 2018; Walthall, Jenkinson och Boulton 2016; Seah, Tan, 

Gan och Wang 2016). Resultaten från föreliggande studie tas även upp i tidigare 

forskningsresultat vad gäller symtom och begränsningar då (Dekker 2014; Olano, 

Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo och Saracibar-Razquin 2016; Seth, Tan och Wang 

2015) kom fram till att personerna med hjärtsvikt beskrev trötthet, andfåddhet samt 

sömnstörningar som de allra vanligaste symtomen i sjukdomen. Dessa symtom 

begränsade deras liv och gav en känsla ensamhet hos deltagarna vilket ledde till isolering.  

Många negativa känslor var förknippade med dessa begränsningar. Personerna beskrev 

att dem inte kunde aktivera sig lika mycket som tidigare vilket gjorde att de förlorade 

mycket i det sociala livet, med vänner och familj. De nämnde också att arbetet blev 

påverkat negativt på grund av de fysiska begränsningarna vilket ledde till ekonomiska 

svårigheter.  

I föreliggande studies framkom det att flera av personerna med hjärtsvikt upplevde att 

egenvård är grundläggande för ett bättre välmående. Bland annat så upplevde personerna 



 

 

 

att träning och andningsövningar gav god effekt och förbättrade måendet (Chiarani 2014; 

Sacco, Park & Bliss 2014; Walthall, Jenkinson & Boulton 2016). Två av studierna visade 

på att personerna med hjärtsvikt upplevde att förändrade levnadsvanor i form av kost, 

exempelvis saltrestriktioner,  vätskerestriktioner, alkoholkonsumtion och eventuellt 

rökstopp var viktigt. Även att mäta daglig vikt var av god betydelse för att kunna 

identifiera eventuella vätskeansamlingar (Paturzo et al 2016; Seah, Tan, Gan & Wang 

2016). Detta betonas även i tidigare studie av (Lockheart, Foreman, Mase och Heisler 

2014) där daglig vikt och vätskerestriktioner var en viktig del för att förhindra eventuella 

ödem. Även i andra studier av (Jeon, Kraus, Jowsey och Glasgow 2015; Olano, 

Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo och Saracibar-Razquin 2016; Seth, Tan och Wang 

2015) har beskrivit att förändringen av livsstilen var viktig för behandlingen av hjärtsvikt. 

Både genom kost och motion, men även genom minskad tobak och alkoholkonsumtion. 

Strömberg (2014) menar att personer med hjärtsvikt kan ha svårigheter att bedriva 

egenvård för att livsförändringarna kan både vara svåra och påfrestande för personen att 

genomföra. För att bedriva egenvård krävs det att personerna har en tillräcklig psykisk 

och fysisk förmåga, kunskap och motivation för att vidta egenvårdsåtgärder. Även 

Dorothea Orem belyste vikten av egenvård, där egenvårdsteorin är ett mänskligt 

handlingssystem som personer måste utföra medvetet och kontinuerligt för att 

upprätthålla hälsa, liv, välbefinnande och utveckling.  De mänskliga kraven av egenvård 

är förknippade av personens olika stadier av utveckling, hälsotillstånd, energiförbrukning 

och miljöfaktorer (Alligood 2014).   

Resultatet från föreliggande studie visade på att stödet från familj och vänner var viktigt. 

Det sociala stödet hjälpte personerna med hjärtsvikt att ha en positiv inställningen till 

livet, det hjälpte även att dämpa ångest och oro. Att få dela erfarenheter och känslor med 

andra gav ett positivt resultat på livskvaliteten och de kände en större tacksamhet till livet 

och en vilja att kämpa vidare, med hjälp från det sociala stödet (Paturzo et al. 2016; Sacco, 

Park, Suresh & Bliss 2014; Kimani, Murray & Grands 2018). Detta överensstämmer med 

tidigare studier (Jeon, Kraus, Jowsey och Glasgow 2015; Lockheart, Foreman, Mase och 

Heisler 2014) där personerna med hjärtsvikt hade olika hanteringsstrategier till hjälp. Att 

dela sjukdomsupplevelser med nära och kära visade sig vara ett positivt sätt för att hantera 

och acceptera sjukdomen. Detta gav ett bra stöd för att kämpa vidare. Lockhart, Foreman, 

Mase och Heisler (2014) visade även på att dela erfarenheter med andra hjärtsviktssjuka 

personer var ett viktigt stöd för acceptansen av sjukdomen. De menade på att man drar 



 

 

 

lärdom och utbyter kunskaper med varandra, vilket kan leda till ett bättre självförtroende 

och en tryggare vardag, att inte vara ensam med sin sjukdom är en viktig del för 

självhanteringen.  

I föreliggande studie framkom det att den andliga tron var viktig för en del av personerna 

med hjärtsvikt. De menade på att tron hjälpte dem att finna glädje och lycka i livet. Detta 

var en hanteringsstrategi som deltagarna använde sig av för att finna en acceptans av 

sjukdomen och att vilja leva vidare (Paturzo et al 2016; Sacco, Park, Suresh & Bliss 2014; 

Leeming, Murray & Kendall 2014). Detta belyses även i en annan studie där deltagarna i 

Seth, Tan och Wang (2015) studie upplevde att de fann en större mening med livet när de 

tog till en andlig tro. De menade på att ett andligt stöd gav ett positivt inflytande av 

livskvaliteten. Detta överensstämmer även med  Dorothea Orems egenvårdsteori som är 

en viktig del för att främja hälsan och sitt eget välbefinnande. Att sätta upp olika 

hanteringsstrategier kan ses som egenvårdsfrämjande förändringar, vilket kan förbättra 

hälsan och att personen i fråga kan fungera på ett bättre sätt i vardagen. För att detta skall 

uppfyllas krävs att personen med hjärtsvikt känner till sina egna behov och hur behoven 

skall uppfyllas (Alligood 2014).  

5.3 Metoddiskussion 

Då studien syftade  till att undersöka personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt så 

användes en deskriptiv design, vilket även Polit och Beck (2012) anser som en bra ansats 

då deskriptiva studier lämpar sig till att objektivt beskriva människors omständigheter, 

egenskaper eller upplevelser av en viss situation. En beskrivande litteratur design betyder 

att man sammanställer och beskriver tidigare forskning kring ett visst ämne. I 

eftersökning av relevanta artiklar så användes databasen PubMed som är en känd 

vårdvetenskaplig databas. Mesh-termer användes för att förenkla sökningen och avgränsa 

irrelevanta artiklar, samt två sökningar i fri text. Studiens resultat baseras på tio artiklar, 

varav sju var av kvalitativ ansats, en mixad metod och två var av kvantitativ ansats. Valet 

att använda mestadels kvalitativa artiklar berodde på att dessa är bättre lämpade för att ge 

en mer beskrivande och personlig bild av personers upplevelser jämfört med kvantitativa 

artiklar (Polit och Beck 2012). De tio artiklar som valdes ut var enbart studier som svarade 

på föreliggande studies syfte.  Att enbart använda sig av tio artiklar i studien kan anses 

vara en svaghet då det medför att det inkluderade ett mindre antal upplevelser av 

hjärtsvikt. Det belystes även av  Polit och Beck (2012) som skrev att ett mindre antal 



 

 

 

artiklar ger vanligen ett mindre resultat. Däremot anser författarna till föreliggande studie 

att ett färre antal artiklar gett en tidsmässig möjlighet att ha granskats noggrant, vilket 

minimerat risken för att viktig information gått förlorad. I eftersökningen av artiklar för 

studiens resultat så användes begränsningar, bland annat så begränsades artiklarna till att 

vara högst fem år gamla, vilket gav den mest aktuella forskningen för föreliggandes 

studies resultat. I eftersökningen begränsades språket i artiklarna till enbart 

engelskspråkiga, då författarna till föreliggande studie enbart behärskar det svenska och 

engelska språket. Användning av eventuell translation av språk användes ej, vilket Polit 

och Beck (2012) anser kunna leda till att innehållet kunde bli förändrat och tolkningen 

missvisande. Skulle inte dessa begränsningar ha använts så skulle utfallet av möjliga 

artiklar varit större och gett ett mer brett resultat. Dock förändras kunskapsutvecklingen 

kring sjukdomen vilket kan göra att människors upplevelser och känslor påverkas över 

tid, vilket gör att ny kunskap och forskning ger ett aktuellt resultat.  

De utvalda artiklarna lästes i fulltext flera gånger för att få en god bild utav dess helhet. 

Därefter så kvalitetsgranskades artiklarna enligt riktmall från Högskolan i Gävle, detta  

för att försäkra att de var av god kvalitet och var användbara inför föreliggande studie. 

Artiklarna bearbetades därefter grundligt tillsammans för att upptäcka meningsskillnader 

och eventuella feltolkningar, vilket Polit och Beck (2012) anser var viktigt för att undvika 

att missa betydande information.  Fem kategorier skapades som sedan färgkodades för att 

lättare kunna sammanställa ett resultat. Utifrån de fem kategorierna så skapades tio 

underkategorier. Detta är även enligt Polit och Beck (2012) ett bra sätt att strukturera och 

sammanställa tidigare forskning.  

Artiklarna är objektivt bearbetade. Författarna till föreliggande studie har strävat efter att 

förhålla arbetet fritt från fabrikation, plagiering eller falsifiering, vilket även Polit och 

Beck (2012) anser vara oetiskt och missledande.  

5.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Då föreliggande studies resultat bygger på personers upplevelser av hjärtsvikt, så kan 

studien vara av god betydelse för sjuksköterskans möte med personer med hjärtsvikt. En 

ökad kunskap om personers upplevelser av hjärtsvikt kan ge en bättre förståelse och större 

inblick i deras tankar och känslor, och således ge sjuksköterskan en möjlighet att förse en 

förbättrad omvårdnad.  



 

 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Då hjärtsvikt är en folksjukdom och en vanlig diagnos, så är det inte ovanligt att man som 

sjuksköterska träffar på dessa patienter oavsett vårdavdelning. Därför vore vidare 

forskning kring hjärtsviktssjukas upplevelse av sjukvården vara av intresse. Den typ av 

forskning skulle ge sjukvården tänkbara förbättringsmöjligheter i förhållande till de 

hjärtsviktssjukas vård. Även vidare forskning kring egenvårdsmöjligheter skulle ge mer 

information och skapa flera hanteringsstrategier för att förbättra livskvalitén för att den 

som lever med hjärtsvikt.  

6. Slutsats 

Personer med hjärtsvikt upplevde depression, oro och rädsla. De kände förlust av kontroll 

då de hade fysiska begränsningar som påverkade utförandet av exempelvis 

vardagsaktiviteter. Den fysiska begränsningen gav även upplevelsen av isolation och 

ensamhet. Personer med hjärtsvikt ansåg att egenvård var minst lika viktigt som 

medicinsk behandling för att undvika försämring. Att förbättra kunskapen hos 

sjuksköterskor angående personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt kan ge en ökad 

förståelse för dess känslor. Vilket kan leda till en förbättrad omvårdnad och förmåga att 

öka patienternas livskvalité.  
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Författare Syfte  Resultat  

Abshire, M, Xu, J, Himmelfarb, 

C, Davidson, P, Sulmasy, D, 

Kub, J, Hughes, M & Nolan, M.  

Studiens syfte var att förstå hur 

rädsla och symtomatiska 

erfarenheter uppfattas hos 

personer med hjärtsvikt som är i 

slutet av livet.  

Personerna nekade rädsla när de 

ställdes direkt, men hänvisade 

ofta till stunder där de var rädda 

på grund av upplevda symtom. 

Personerna uppgav fler symtom 

i intervjuerna än vad de uppgivit 

på frågeformuläret.  

Chiaranai, C  Syftet med denna studie var att 

få en bättre förståelse för hur 

thailändska personer med 

hjärtsvikt lever med en kronisk 

och försvagande sjukdom.  

Tre olika teman framkom av  

analysen: att identifiera förluster 

eller förändringar i deras liv, att 

acceptera dessa förluster samt att 

återfå vissa kontroller.  

Kimani, K., Murrey, S & Grant, 

L  

Att förstå hur personer upplever 

sin sjukdom samt att undersöka 

hur deras sociala och kulturella 

sammanhang kan ha påverkat 

dem.  

Personerna upplevde fysisk, 

psykologisk, andlig och 

ekonomisk nöd. De hade även 

ouppfyllda behov av information 

om sin sjukdom, hur den skulle 

påverka dem samt hur de kunde 

bli bättre.  



 

 

 

Leeming, A, Murray, S & 

Kendall, M.  

Utforska inverkan av hjärtsvikt 

på olika aspekter i personernas 

liv.  

 

De kunde hitta olika teman; 

social isolering, psykologiska 

frågor och coping strategier samt 

existentiell oro.   

Nesbitt, T., Doctorvaladan, S., 

Southard, J., Singh, S., Fekete, 

A., Marie, K., Moser, D., Pelter, 

M., Robinson, S., Wilson, M., 

Cooper, L & Dracup, K  

Att undersöka erfarenheter hos 

personer med hjärtsvikt som är 

bosatta på landsbygden.  

De såg en minskad livskvalitet 

hos dessa personer, speciellt hos 

de yngre männen. De hade en 

lägre kunskapsnivå om hjärtsvikt 

samt en sämre uppfattning om 

symtom. De såg även att äldre 

personer påvisade en högre 

livskvalitet än yngre. Även att 

hjärtsvikten påverkar 

livskvaliteten mer hos män än 

kvinnor.  

Paturzo, M.,  Petruzzo, A., 

Bertò, L., Mottola, A., Cohen, 

M-Z., Alvaro, R & Vellone, E  

Syftet med denna studie var att 

beskriva erfarenheten hos vuxna 

personer med hjärtsvikt.  

Sju teman framkom av analysen: 

viktiga livsförändringar, social 

isolering, ilska, lättnad med 

hjälp av  andlighet och tro, viljan 

att leva, osäkerhet om framtiden 

och de oundvikliga symtomen i 

sjukdomen.  

Seth, A., Tan, K., Gan, J & 

Wang, W  

Syftet med studie var att 

utforska de erfarenheter, behov 

och hanteringsstrategier som 

finns hos personer med 

hjärtsvikt.  

Fyra huvudkategorier 

identifierades, upplevda 

erfarenheter, prognoser, känslor 

och hanteringstillståndet och 

behovet från personal. 

Patienterna upplevde 

erfarenheten av att leva med 

hjärtsvikt som överväldigande, 

då sjukdomen har en påverkan 

på livet och innefattar en 



 

 

 

osäkerhet.  

Sacco, S, Park, C, Suresh, D-P 

& Bliss, D.  

Studiens syfte var att utforska 

personers erfarenhet av att leva 

med svår hjärtsvikt 

Personerna rapporterade många 

psykosociala resurser som var 

positiva, såsom socialt stöd och 

medicinska resurser. Religion 

och spirituell tro var betydande 

för känslan av mindre 

dödsångest, och minskade 

depressiva symtom.  

Walsh, A, Kitko, L & Hupcey, J.  Studiens syfte var att undersöka 

unga vuxna personer (mellan 35-

55 år) erfarenheter av att leva 

med hjärtsvikt. 

Deltagarna i studien 

rapporterades ha försämrad 

livskvalité som var kopplade till 

de sex teman som identifierades 

i studien.  

Walthall, H., Jenkinson, C & 

Boulton, M. 

Att undersöka hur personer med 

kronisk hjärtsvikt beskriver sina 

upplevelser av andfåddhet, 

symtom på andfåddhet samt hur 

vardagen påverkas och hur de 

hanterar dessa symtom.  

Alla deltagare rapporterade att 

de upplevde andfåddhet 

dagligen. Andningsaktiviteten 

beskrevs ofta av deltagarna i två 

steg: först när hjärtsviktssymtom 

började och var mycket akut och 

sedan andra hur andnöden 

påverkade dem i deras dagliga 

liv.  

 


