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Abstrakt  

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som kan påverka hälsa och välbefinnande. Att 

leva med kronisk sjukdom innebär att livet förändras men upplevelsen skiljer sig 

mellan individer. Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers 

upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt. Studien baserades på 16 

vetenskapliga artiklar och analys genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Detta resulterade i fem kategorier; att känna en begränsning i 

livet, att känna misslyckande och att vara en börda, att relationer förändrats, att 

känna oro och osäkerhet samt att känna god livskvalité trots hjärtsvikt. Personer 

med hjärtsvikt upplevde att den nya situationen medförde anpassning i livet, 

förlust av självkänsla och att sjukdomen påverkade deras sociala liv. Stöd visade 

sig vara viktigt och personer upplevde osäkerhet när livet inte kunde kontrolleras. 

Vissa personer upplevde hälsa och kunde trots tillståndet känna mening med livet. 

Resultatet i studien gav ökad förståelse för hur personer med hjärtsvikt upplevde 

att leva med sjukdom. En slutsats som kan dras från denna litteraturstudie är att 

genom ökad förståelse kan sjuksköterskor få möjlighet att ge individuell 

omvårdnad vilket kan främja hälsa och stärka välbefinnande trots sjukdom. 

 

Nyckelord: Hjärtsvikt, upplevelse, begränsning, inifrånperspektiv, kvalitativ 

innehållsanalys  
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Kronisk sjukdom är ett tillstånd med långvarig och ofta långsam progression. Det är den 

vanligaste orsaken till dödsfall och funktionsnedsättning i hela världen (Kristofferzon, 

Lindqvist & Nilsson, 2011). En kronisk sjukdom innebär att livet ständigt förändras och nya 

situationer uppstår. Upplevelsen är olika från individ till individ, det finns inget specifikt 

mönster för upplevelse av att drabbas av och leva med en viss sjukdom (Kralik & Van Loon, 

2009).  

 

Kronisk hjärtsvikt är en global sjukdom som i huvudsak drabbar den åldrande befolkningen 

(Yu, Lee, Kwong, Thompson & Woo, 2008) och uppskattningsvis lider 15 miljoner 

människor i världen av sjukdomen (Oguz & Enç, 2008). I Sverige uppskattas cirka 200 000 

personer leva med hjärtsvikt som ger symtom och enligt patientregistret vårdades cirka 21 800 

patienter år 2007 för sjukdomen inom slutenvården, ungefär lika många män som kvinnor. 

Förekomsten av hjärtsvikt är cirka 1% hos personer i 50 års åldern och 10%  hos personer i 70 

års åldern och antalet patienter kommer sannolikt att öka i framtiden, detta på grund av att 

andelen äldre i befolkningen ökar (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Hjärtsvikt är inte en sjukdom i sig, utan resultatet av en sjukdomsprocess (Butler, 2012). 

Kronisk hjärtsvikt är ett patologiskt tillstånd som inträffar när hjärtat inte orkar pumpa runt 

tillräckligt med blod för att tillgodose de metaboliska behov som hjärtat har (Oguz & Enç, 

2008). Sjukdomen uppstår till följd av en strukturell eller funktionell hjärtpåverkan som 

försämrar hjärtats pumpförmåga på grund av avbruten blodtillförsel, skador på 

hjärtmuskelceller eller ökad arbetsbelastning (Butler, 2012). Vänstersidig hjärtsvikt ger 

symtom som dyspné vid ansträngning, trötthet, hosta, förvirring samt minnesnedsättning. 

Högersidig hjärtsvikt ger symtom som ödem, viktökning, ansamling av fri vätska i buken och 

näsblod (While & Kiek, 2009).  

 

De vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av kronisk hjärtsvikt är kranskärlsjukdom, högt 

blodtryck, diabetes, förmaksflimmer, klaffsjukdom och hög ålder (Owens & Jessup, 2012). 

Livsstilsfaktorer som hög alkolkonsumtion, rökning och fetma anses även utgöra en risk för 

att drabbas av sjukdomen. Det är viktigt att säkerställa en korrekt diagnos vid hjärtsvikt för att 

i ett tidigt skede åtgärda eventuella bakomliggande orsaker. Diagnostisering sker med hjälp av 

en detaljerad anamnes från patienten, symtom samt en klinisk undersökning (Butler, 2012). 

Hjärtsvikt går inte att bota, tillståndet är mycket allvarligt och kräver livslång behandling 

(Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 2010), enligt Butler (2012) är det viktigt att behandling 
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sätts in så snart diagnos är ställd. Behandlingen är farmakologisk som vätskedrivande- och 

blodtryckssänkande läkemedel och icke-farmakologisk bestående av utbildning och 

livsstilsförändringar. Syftet med behandlingen vid kronisk hjärtsvikt är att lindra symtom, 

förbättra livskvalitet, öka livslängden hos de drabbade (Butler, 2012) samt minska onödig 

sjukhusvistelse (Jeon et al., 2010). 

 

Öhman och Söderberg (2004) beskriver att när en person drabbas av allvarlig kronisk 

sjukdom drabbas även anhöriga. Sjukdomen påverkar den närmsta familjen, de anhöriga har 

inte bara bekymmer om personen som är sjuk utan även de konsekvenser som det innebär för 

deras eget liv. De anhöriga kan känna ett tillstånd av maktlöshet med känslor av ångest, 

begränsningar och en känsla av utanförskap. Löfvenmark, Saboonchi, Edner, Billing och 

Mattiasson (2013) beskriver att som anhörig till en person som lever med hjärtsvikt kan det 

medföra begränsningar i det dagliga livet, mycket på grund av de symtom som förekommer 

hos den drabbade. Det har även visat sig att familjemedlemmar känner sig skyldiga att ta mer 

ansvar kring praktiska frågor och aktiviteter, vilket beror på minskad fysisk förmåga hos 

personen med hjärtsvikt. Ytterligare svårigheter hos familjemedlemmar som vårdar anhöriga 

med hjärtsvikt är att de sociala relationerna och framtidsplanerna blir mer begränsade.  

 

Det är viktigt att personer som drabbas av kronisk sjukdom får en vård av hög kvalité där 

individen sätts i fokus. Aspekter som kan bidra till detta är att vårdpersonalen har en god 

förståelse och kunskap om individens behov och sjukdomsupplevelser (Wagner et al., 2005). 

International Council of Nurses (ICN, 2007) förtydligar att sjuksköterskor har fyra 

grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 

samt lindra lidande. Enligt Bagheri, Yaghmaeri, Ashktorab och Zayeri (2012) upplever 

hjärtsviktspatienter ibland att vårdpersonalen är ouppmärksam på deras behov och att de 

känner sig bortglömda. Detta kan leda till en känsla av minskad värdighet samt att utsattheten 

och andra problem blir mer tydliga. Vårdpersonal har ett etiskt ansvar att upprätthålla och 

främja patienters värdighet. Genom att vårdpersonal kan identifiera och stärka hjärtsvikts-

patienters självkänsla kan detta öka patienters förtroende och tillfredsställelse, förbättra 

omvårdnaden, minska längden på sjukhusvistelse och förbättra vården. Sjuksköterskor ska ha 

förmåga att tillgodose patienters omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005) och de har ett 

ansvar att uppmärksamma och möta patienters sjukdomsupplevelser samt lidande och så långt 

som möjligt lindra detta genom lämpliga och individanpassade åtgärder.  



5 

 

Eftersom antalet äldre med hjärtsvikt ökar, föreslås det behövas mer kunskap hos 

sjukvårdspersonal om hur människor med detta tillstånd upplever sin sjukdom (Hopp, 

Thornton & Martin, 2010). Många sjuksköterskor kommer att möta patienter som drabbats av 

hjärtsvikt, därför är kunskapen om patienters upplevelser av att leva med sjukdomen viktig för 

att kunna utforma en god omvårdnad. Denna litteraturstudies avsikt är att öka kunskapen om 

personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt och detta kan förhoppningsvis bidra 

till en ökad förståelse hos sjuksköterskor och därmed leda till en god omvårdnad för dessa 

personer. 

 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie utgick från en kvalitativ metod med induktiv ansats. Vid kvalitativ 

metod ligger fokus på människors upplevelser och erfarenheter. Syftet med den kvalitativa 

metoden är att få en djupare förståelse för det fenomen som studeras (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 3). 

 

Litteratursökning  

För att undersöka om det fanns tillräckligt med material till litteraturstudien gjordes en 

pilotsökning som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 55) är nödvändig för att 

förvissa sig om att det finns vetenskaplig litteratur inom det valda området.  Databaser som 

använts i denna litteraturstudie är de bibliografiska referensdatabaserna CINAHL och 

PubMed, vilket Polit och Beck (2008, s. 111) beskriver är lämpliga databaser vid 

omvårdnadsforskning. Willman et al. (2006, s. 70) beskriver att litteratursökning kan 

fokuseras med hjälp av en sökstrategi och kriterier för inkludering, detta för att få en 

hanterbar mängd relevanta artiklar och studier som är lämpliga för granskning. Före 

litteratursökning bör inklusionskriterierna vara preciserade eftersom ändring av kriterierna i 

efterhand kan påverka sökningens validitet. De inklusionskriterier som använts vid sökning i 

denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara kvalitativa, skrivna på engelska och 

publicerade mellan år 2000-2013.  

 

MeSH-termer togs fram genom Swedish MeSH för att finna relevanta sökord, även 

fritextsökning har använts. De sökord som användes i litteratursökningen var heart failure, 
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life experiences, experience, experiences, quality of life, perception, self-concept, life changes 

events, qualitative studies och narratives. Vidare har Booleska sökoperatorerna AND samt 

OR använts vid sökningen. Willman et al. (2006, s. 66) förklarar att Booleska sökoperatorer 

är ord som kombinerar söktermer på olika sätt. Rätt kombinerade sökoperatorer hjälper 

forskargruppen ringa in så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen samtidigt som 

sökningen riktas till ett avgränsat område. Därefter lästes abstrakten igenom i de funna 

artiklarna och utifrån det har artiklar som svarat på syftet valts ut. Litteratursökningen 

redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, MSH- MeSH termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning.   

 

Syftet med sökning: Att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk hjärtsvikt    

CINAHL 2013 02 06                                             

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 CH Heart failure 15853  

2 CH Self concept 13006  

3 FT Experience 58159  

4 CH Life experiences 8772  

5 FT Experiences 49288  

6 CH Quality of life 36252  

7 CH Life change events 3045  

8 CH Perception 9618  

9 CH Narratives 7007  

10 CH Qualitative studies 43408  

11  2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 

7 OR 8  

151751  

12  9 OR 10 48032  

13  1 AND 11 AND 12 65 10 

14  1 AND 2 12 1 

PubMed 2013 02 06 

Söknr  *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Heart failure 58632  

2  FT  Experience 403866  

3 MSH Quality of life 45992  

4 MSH Perception 173482  

5 MSH  Life change events 8014  

6 FT Life experiences  33163  

7 FT Narratives  8352  

8  FT Qualitative studies  83773  

9  2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 638294  

10  7 OR 8 90558  

11  1 AND 9 AND 10 59 5 
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Kvalitetsgranskning  

De artiklar som valts ut har kvalitetsgranskats av båda författarna var för sig enligt ett 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod av Willman et al. (2006, s. 

156). Kvalitetsgranskningen får större tyngd om den utförs av minst två granskare vilka är 

oberoende av varandra, därefter jämförs bedömningarna (Willman et al., 2006, s. 83). Utifrån 

protokollet har artiklarna poängsatts, ett poäng per positivt svar samt noll poäng för ett 

inadekvat eller negativt svar. Den slutliga poängsumman räknades sedan om i procent av den 

möjliga poängsumman. Vid kvalitetsgranskningen har studierna kontrollerats om de haft ett 

tydligt beskrivet syfte, urval, metod, huvudfynd samt etiskt resonemang. Därefter graderades 

kvaliteten i studierna med hjälp av tre grader: hög (80-100%), medel (70-79 %) och låg 

(<69%) (jmf Willman et al., 2006, s. 94-96). Studier av låg kvalitet har exkluderas för att få 

hög trovärdighet i litteraturstudien. En översikt av de artiklar som ingår i analysen redovisas i 

tabell 2. 

 

Analys 

En analys av kvalitativ data är en aktiv och interaktiv process där forskarna läser data om och 

om igen och söker efter en mening och djupare förståelse (Polit & Beck, 2008, s. 508). 

Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur data analyseras med en kvalitativ 

manifest innehållsanalys har legat till grund för analysen i denna litteraturstudie. Manifest 

innehållsanalys innebär att den uppenbara innebörden i data analyseras utan att tolkas av 

författarna.  Analysen har skett genom att de artiklar som valts ut har lästs igenom ett flertal 

gånger för att få en känsla för helheten. Därefter har totalt 229 textenheter extraherats som 

svarade mot studiens syfte. Artiklarna märktes genom att de tilldelades varsin bokstav, 

därefter fick varje textenhet ett nummer. Textenheterna har översatts från engelska till 

svenska och i samma process kondenserades dem, vilket enligt Granheim och Lundman 

(2004) innebär att textenheten förkortas. Det är dock viktigt att kärnan i den ursprungliga 

texten bevaras vid kondenseringen för att inte förlora budskapet i textenheten. De 

kondenserade textenheterna har därefter kategoriserats i flera steg. Granheim och Lundman 

(2004) förklarar att skapandet av kategorier är ett viktigt inslag i en kvalitativ innehållsanalys. 

En kategori definieras som en grupp av begrepp och idéer som delar ett gemensamt innehåll. 

Inga textenheter bör falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori. En kategori 

är främst på en beskrivande nivå och kan ses som ett uttryck av innehållet i texten. De slutliga 

kategorierna presenteras som resultat i löpande text och illustreras av citat från 

originaltexterna.  
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Tabell 2 Artiklar som ingår i analysen (n=16) 

 

 

 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Bosworth et 

al.  

(2004) 

USA 

 

Kvalitativ 15  Intervjuer i 

fokusgrupp/ 

Grounded theory 

Deltagarna upplevde oro för 

familjen, osäkerhet gällande 

prognosen samt rollförlust. 

 

Hög 

 

Burström et al. 
(2012) 

Sverige 

 

 

Kvalitativ  8  Semistrukturerade 
intervjuer i 

fokusgrupp/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Deltagarna i studien upplevde en 
känsla av otrygghet, dåligt 

samvete för att de var sjuka, 

rädsla för att leva, ökad oro och 

en känsla av att vara beroende av 

andra.  

 

Hög 

Cortis & 

Williams 

(2007) 

Storbritannien 

Kvalitativ  10  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Konstant jämförande 

analys 

Deltagarna upplevde flera 

symtom som andfåddhet, ödem 

och trötthet. Att hantera symtom 

ledde till rädsla och frustration. 

 

Hög 

 

 

 

 
Dekker et al. 

(2009) 

USA 

Kvalitativ  10  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Induktiv 

innehållsanalys  

Deltagarna beskrev både 

emotionella och somatiska 

symtom av depression. 

Stressfaktorer kring sjukdomen 

förvärrade symtomen. 

 

Medel 

Europé & 

Tyni-Lenné 

(2004) 

Sverige 

 
 

Kvalitativ 20  Intervjuer med 

öppna frågor/ 

Kvalitativ induktiv 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde att de var 

tvungna att anpassa sig till 

följderna av sjukdomen så som 

ändrad livsstil. Den fysiska, 

kognitiva och sociala förmågan 
förändrades. 

 

Hög 

Heo et al. 

(2009) 

USA 

Kvalitativ 20  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Deltagarna upplevde att 

hjärtsvikt hade en allvarlig 

påverkan på livskvalitén. 

 

Hög 

Hopp et al. 

(2012) 

USA 

Kvalitativ 35  Intervjuer i 

fokusgrupp, 

individuella 

intervjuer/ 

Tematisk analys  

Deltagarna upplevde begränsad 

aktivitet, rädsla och att de 

ställdes inför många utmaningar 

när det gällde att hantera sin 

sjukdom. 
 

Hög 

Horne & 

Payne 

(2004) 

Storbritannien 

Kvalitativ 20  Öppna 

semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory 

Deltagarna upplevde svårighet att 

hantera dagliga aktiviteter, känsla 

av att vara en börda för familj 

och vänner.  

 

Hög 

 

 

 

 

Jones et al. 
(2012) 

USA 

Kvalitativ             
 

         

26  Djup-
semistrukturerade 

intervjuer/ 

Induktiv metod  

Deltagarna upplevde trötthet vid 
hjärtsvikt, vilket påverkade deras 

identitet, kroppsuppfattning och 

relationer med andra.  

 

Hög 
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Resultat  

Analysen resulterade i fem kategorier som beskriver personers upplevelser av att leva med 

kronisk hjärtsvikt. Se tabell 3 för översikt av kategorier.   

 

Forts. Tabell 2 Utvalda artiklar (n=16) 

Författare 

(År) 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Nordgren et al.  

(2007) 
Sverige 

Kvalitativ 7  Individuella 

intervjuer/ 
Fenomenologisk 

analys 

 

Deltagarna upplevde förändrad 

kropp och självbild, att livet 
ständigt var hotat.  

 

Hög 

Pihl et al. 

(2011) 

Sverige 

Kvalitativ 15  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenografisk 

tradition  

Deltagarna upplevde att 

hjärtsvikten påverkade olika 

aspekter i det dagliga livet som 

förväntningar för framtiden, tron 

på den egna förmågan och förlust 

av social roll.  

 

Hög 

Rhodes & 

Bowles 
(2002) 

USA 

 

Kvalitativ  5  Semistrukturerade 

intervjuer/ 
Colaizzis analyssteg  

Deltagarna upplevde en känsla av 

förlust, förändring och 
anpassning i livet. 

 

Hög 

 

Rodriguez et 

al. 

(2008) 

USA 

 

Kvalitativ 25  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory  

Deltagarna upplevde symtom 

som dyspné, svullnad, trötthet 

och svaghet. 

Hög 

 

 

 

 

Thornhill et al. 

(2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 21  Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer/ 
Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde förändring 

och anpassning till det nya livet, 

negativa/positiva känslomässiga 
reaktioner och begränsning i 

livet.  

 

Hög 

Waterworth & 

Jorgensen 

(2010) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 25  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Grounded theory 

Deltagarnas rädsla var att 

uppleva försämring, känna sig 

som en börda och att bli mer 

beroende av andra.   

 

Hög 

 

 

 

 

Zambroski 

(2003) 

USA 

Kvalitativ  11  Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Konstant 

jämförande analys 

Deltagarna 

upplevde att sjukdomen 

medförde turbulens i det dagliga 

livet och svårigheter att finna 
trygghet.  

 

Hög  
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Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategori  

Att känna en begränsning i livet  

Att känna misslyckande och att vara en börda 

Att relationer förändrats 

Att känna oro och osäkerhet 

Att känna god livskvalité trots hjärtsvikt  

 

Att känna en begränsning i livet 

I studier (Hopp, Thornton, Martin & Zalenski, 2012; Horne & Payne, 2004; Jones, 

McDermott, Nowels, Matlock & Bekelman, 2012) beskrev personer med hjärtsvikt att de 

upplevde att de förlorat kroppslig kraft, minskad energi och att kroppen inte ville samarbeta 

med sinnet. Muskelsvaghet (Europe & Tyni-Lenné, 2004) och försämrad rörlighet (Thornhill, 

Lyons, Nouwen & Lip, 2008) medförde att de inte kunde genomföra aktiviteter som tidigare. 

Begränsningar ledde till en stor frustration (Cortis & Williams, 2007) och personer upplevde 

att det tog lång tid att utföra vissa uppgifter (Rhodes & Bowles, 2002). Enligt Phil, Fridlund 

och Mårtensson (2011) beskrev personer att de upplevde utmattning i samband med 

aktiviteter. De hade ett ökat behov av att vila och sova (Phil et al., 2011) som ledde till 

begränsning i livet samt att världen blev mindre (Jones et al., 2012).  

 

Since I’ve had my heart problems I just feel so tired all the time and it’s just 

made me so depressed. And I can’t do the things that I used to do, and I know 

I’ve gotten up in age, but…I just feel like I should be able to do more than 

what I’m doing now at 65 (Hopp et al., 2012, s. 159).  

 

De somatiska symtomen vid hjärtsvikt var förknippade med en förändad aptit, 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter (Dekker, Peden, Lennie, Schooler & Moser, 

2009) och ett försämrat minne (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Phil et al., 2011). Symtomen 

påverkade personer med hjärtsvikt vilket ledde till utmaningar (Zambroski, 2003), att de blev 

tvungna att anpassa sig i det dagliga livet (Thornhill et al., 2008) och hade en negativ 

inverkan på livskvalitén (Bosworth et al., 2004; Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009). 

Sjukdomen gjorde att personer upplevde ångest (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 

2012), att livet blev mindre värt (Thornhill et al., 2008) samt att livet kändes overkligt, 

olyckligt och förkrossande (Horne & Payne, 2004). Begränsningar som sjukdomen medfört 

kunde även leda till depression (Europe & Tyni-Lenné, 2004).  
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To live with this illness means living with a lot of agony (Europe & Tyni-

Lenné, 2004, s. 230). 

 

I en studie (Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008) beskrev personer att den 

kroppsliga förändring som sjukdomen medfört gjorde att de blev tvungna att sakta ned och ta 

det lugnt i sitt liv. De kunde enligt Thornhill et al. (2008) känna en förtvivlan över att de 

förlorat intresset för vissa saker och Phil et al. (2011) beskrev att personer upplevde det 

viktigt att planera dagliga aktiviterer och ha god framförhållning. De upplevde en variation av 

konditionen, från att känna sig bra till att känna sig dålig, vilket påverkade den dagliga 

planeringen (Europe & Tyni-Lenné, 2004). Personer beskrev att de inte kunde ta saker för 

givet som tidigare (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012) och att de ville göra 

saker i livet men detta var inte längre möjligt på grund av sjukdomen (Cortis & Williams, 

2007; Phil et al., 2011). Personer med hjärtsvikt upplevde att de inte ville visa sina 

begränsningar för andra (Burström et al., 2012).  

 

I consider it as a limitation. I really think it is, to be so restricted. I used to 

be able to walk everywhere. The worst thing is not being able to go out 

when I want to. It is too much of a strain for me to go to nowadays. It is not 

feasible (Phil et al., 2011, s. 7). 

 

Att känna misslyckande och att vara en börda 

En studie (Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007) beskrev att personer med hjärtsvikt upplevde 

en inre konflikt, personligt misslyckande och en förändrad självbild på grund av 

begränsningen som sjukdomen medfört. De kunde också känna en besvikelse och frustration 

när de blev tvungna att ge upp värdefulla saker som gjorde livet meningsfullt. Europe och 

Tyni-Lenné (2004) beskrev att personer med hjärtsvikt upplevde en bitterhet av att vara sjuk 

och att livet kändes tomt. De kunde enligt Burström et al. (2012) uppleva en känsla av skuld 

och att de fick skylla sig själv för att vara sjuk. Studier (Cortis & Williams, 2007; Horne & 

Payne, 2004) visade att personer upplevde en förändring i livet vilket innebar förlust av 

självförtroende och egenvärde, enligt Thornhill et al. (2008)  kände de sig mindre utåtriktade 

och hade mindre förtroende för att vistas ute i samhället. De upplevde även en förlust av 

värdighet när andra i omgivningen uppmärksammade deras symtom som sjukdomen medfört 

(Nordgren et al., 2007).  
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And other persons look curiously at me.. when I wheeze too much.. it is.. it’s 

is awkward when I’m… I’m at the dentist’s for instance.. when I wheezee 

too much and it is… They look curiously at me... (Nordgren et al., 2007, s. 

7). 

 

I studier (Bosworth et al., 2004; Thornhill et al., 2008) beskrev personer med hjärtsvikt att de 

kände sig mer beroende och att de blev tvungna att förlita sig på andra i sin omgivning. Enligt 

Bosworth et al. (2004) upplevde de också skuldkänsla på grund av att de kände sig som en 

börda för familjen. De blev känslomässigt påverkade av att vara beroende (Horne & Payne, 

2004) och upplevde detta som att vara värdelösa (Thornhill et al., 2008). Personer beskrev en 

stark önskan om att inte behöva känna sig som en börda för släktingar och vänner (Cortis & 

Williams, 2007). De kände att de inte kunde uppfylla andras förväntningar vilket ledde till 

känsla av skuld och svek. Personer kunde också uppleva att de inte var sig själva och att de 

inte kunde upprätthålla sin livsstil vilket gav upphov till känslor av förlust i livet (Nordgren et 

al., 2007). Studier (Dekker et al., 2009; Thornhill et al., 2008) beskrev att personer med 

hjärtsvikt kände sig mindre värdefulla i samhället och de upplevde enligt Thornhill et al. 

(2008) svårigheter att försörja sin familj. De upplevde även skam över att de inte kände sig 

tillräckligt duktiga (Europe & Tyni-Lenné, 2004).  

 

I can’t justify my existence, I have nothing to offer any more, and I’m a 

failure (Dekker et al., 2009, s. 313).  

 

Att relationer förändrats 

Flera studier (Cortis & Williams, 2007; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Phil et al., 2011; 

Waterworth & Jorgensen, 2010) visade att personer med hjärtsvikt upplevde att relationer till 

andra påverkats på grund av den kroppsliga begränsningen och Rhodes och Bowles (2002) 

fann att de upplevde sociala förluster. De upplevde en känsla av isolering och ensamhet på 

grund av sjukdomen (Cortis & Williams, 2007) som förstärktes vid brist på känslomässigt 

stöd (Horne & Payne, 2004). Personer hade en önskan om social kontakt med andra (Cortis & 

Williams, 2007) och de upplevde en förlust av vänner och en känsla av att vara opålitliga 

(Europe & Tyni-Lenné, 2004). En studie (Thornhill et al., 2008) beskrev att personer kände 

sig utestängda från sociala relationer på grund av att andra i omgivningen inte förstod vad de 

gick igenom. Nordgren et al. (2007) beskrev att de upplevde ett hinder i livet på grund av att 

anhöriga kände oro för dem, men enligt Europe och Tyni-Lenné (2004) upplevde en del 

personer en bättre relation till familjen till följd av sjukdomen.  
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Studier (Bosworth et al., 2004; Thornhill et al., 2008) beskrev att personer med hjärtsvikt 

upplevde sorg och frustration över att inte kunna fortsätta med sina normala liv och utgöra en 

aktiv roll i familj och arbetsliv (Thornhill et al., 2008), vilket hade negativ inverkan på 

livskvalitén (Bosworth et al., 2004). De kände svårigheter att upprätthålla sociala roller i 

familjen och i yrket på grund av en begränsad livslängd, vilket upplevdes som en känsla av 

utanförskap (Nordgren et al., 2007). I studier (Europe & Tyni-Lenné, 2004; Phil et al., 2011) 

beskrev personer att de kände svårigheter att hantera krav i det sociala livet. De kunde 

uppleva en förlust av den sociala rollen och det sociala nätverket (Cortis & Williams, 2007; 

Phil et al., 2011; Waterworth & Jorgensen, 2010).  

 

I wish I could still work, that’s what I miss most of all..the money, the 

companionship, the sense of achieving something (Thornhill et al., 2008, s. 

163).  

 

Studier (Bosworth et al., 2004; Cortis & Williams, 2007) visade att personer med hjärtsvikt 

upplevde det viktigt att träffa andra i liknande situation som de själva, de fick styrka av detta 

(Cortis & Williams, 2007) och kände en lättnad när de fick dela sina problem och erfarenheter 

med andra (Bosworth et al., 2004). Personer upplevde även att stödgrupper var viktiga för att 

få hjälp och stöd i sjukdomen (Cortis & Williams, 2007).  

 

I enjoyed hearing the other guys and that helps me see how they are. I get a 

lot from that (Bosworth et al., 2004, s. 88).  

 

Personer upplevde en förbättrad livskvalité genom att delta i sociala aktiviteter och att det var 

viktigt med stöd från närstående (Heo et al., 2009). Vissa personer kände sig gladare över 

vetskapen om att de hade praktiskt stöd och de uppskattade hjälpen de fick (Thornhill et al., 

2008). De upplevde socialt stöd som viktigt för att minska depressiva symtom (Dekker et al., 

2009) och att emotionellt stöd var viktigt för att hantera stress i samband med sjukdomen 

(Bosworth el al., 2004). En del personer upplevde det lättare att acceptera hjälp och stöd från 

familjen än från andra, medan vissa upplevde det svårt att acceptera hjälp (Cortis & Williams, 

2007). De kände att stöd från vänner och familj var positivt (Burström et al., 2012; Thornhill 

et al., 2008), det hjälpte dem att klara av många förändringar (Thornhill et al., 2008) och gav 

dem en känsla av säkerhet (Burström et al., 2012). Vissa personer upplevde sig själva som 

äldre än vad de var när de fick hjälp av andra, vilket inte var uppskattat (Cortis & Williams, 

2007).  
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Att känna oro och osäkerhet  

Studier (Burström et al., 2012; Hopp et al., 2012) beskrev att livet med hjärtsvikt innebar att 

leva med rädsla, personer hade en känsla av ångest och osäkerhet. De kunde uppleva oro när 

förändringar uppstod i deras sociala liv (Rodriguez et al., 2008). Flera studier (Burström et al., 

2012; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Waterworth & Jorgensen, 2010) visade att personer med 

hjärtsvikt upplevde en känsla av att livet gick utför, en förlust av tron på framtiden och enligt 

Waterworth och Jorgensen (2010) upplevde de även en känsla av hopplöshet. De förknippade 

livet med långsiktiga förluster (Hopp et al., 2012) och upplevde att rädsla hade blivit ett 

hinder i livet på grund av att de själv inte visste vad de kunde hantera och klara av (Europe & 

Tyni-Lenné, 2004; Phil et al., 2011).  

 

I don’t think I dare to dig or rake and I don’t really know how much I dare 

to do because of my heart (Phil et al., 2011, s. 7). 

 

Flera studier (Burström et al., 2012; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Hopp et al., 2012; Nordgren 

et al., 2007) beskrev att personer med hjärtsvikt upplevde rädsla och ångest i samband med 

upplevda sjukdomssymtom såsom hjärtklappning och andfåddhet, detta på grund av att 

symtomen förknippades med döden. De beskrev kroppens signaler som svårtolkade och att 

kroppen kändes osäker, vilket enligt Dekker et al. (2009) ledde till känsla av spändhet och 

nervositet. Horne och Payne (2004) beskrev att personer upplevde rädsla på grund av att de 

inte visste vad som skulle ske, detta relaterades till tankar om döden som ledde till 

sömnlöshet.  

 

 I can’t do much of anything.. and ..can’t … breathe.. The breathlessness 

gives you some kind of signal.. yes you think this moment is the last 

(Burström et al., 2012, s. 820). 

 

En studie (Burström et al., 2012) beskrev att personer upplevde oro på grund av att de 

upplevde det svårt att förstå sin sjukdom, de var också enligt Waterworth och Jorgensen 

(2010) oroliga över framtiden och vilken vård de skulle behöva. Studier (Cortis & Williams, 

2007; Rhodes & Bowles, 2002) beskrev att personer upplevde en skrämmande känsla när de 

inte kunde ha kontroll i livet och när deras symtom inte kunde kontrolleras, detta ledde till 

osäkerhet och enligt Rhodes och Bowles (2002) till svårigheter att uppnå lycka. I en studie 

(Nordgren et al., 2007) beskrev personer att de upplevde obehag och att de satte livet i fara 

när de utförde aktiviteter.  De kände en rädsla för att sjukdomen var oförutsägbar (Bosworth 

et al., 2004) och trodde att de plötsligt kunde dö vilket upplevdes skrämmande (Cortis & 
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Williams, 2007). Personer upplevde att den mest ångestfyllda aspekten av att leva med 

hjärtsvikt var frågor om död och att sjukdomen var obotlig (Europe & Tyni-Lenné, 2004; 

Jones et al., 2012). De upplevde oro för själva döden och för familjen samt anhöriga som de 

lämnar efter sig (Horne & Payne, 2004).  

 

I’m not afraid of being dead but I’m worried about dying. I don’t want to 

die and I don´t want to know that I´m dying. I want to die in my sleep 

(Horne & Payne, 2004, s. 293).  

 

Att känna god livskvalité trots hjärtsvikt 

I studier (Nordgren et al., 2007; Thornhill et al., 2008) beskrev personer att de upplevde hälsa 

trots livet med hjärtsvikt. De såg sig själv som lyckliga och friska och menade att det går att 

lära sig leva ett gott liv med kronisk sjukdom. Enligt Thornhill et al. (2008) beskrev personer 

att de hade en positiv syn på livet och de sökte efter sätt att anpassa sig till sjukdomen. De 

beskrev även att de upplevde tillståndet som progressivt men kunde trots detta känna en 

känsla av hopp och mening med livet (Cortis & Williams, 2007).  

 

I mean, one..one can learn to live a good life even though one has o chronic 

illness..as long as you believe it yourself  (Nordgren et al., 2007, s.  9).  

 

En studie (Heo et al., 2009) beskrev att personer upplevde att gott humör, en stödjande miljö 

och arbete var viktigt för att uppnå god livskvalité. De upplevde att promenader gjorde dem 

gladare (Dekker et al., 2009; Nordgren et al., 2007), gav dem en viss självständighet, en 

känsla av hopp och ökat välbefinnande (Horne & Payne, 2004).  

 

….so as long as I am able to take care of myself…that’s good quality of life 

(Heo et al., 2009, s. 103). 

 

Studier (Burström et al., 2012; Horne & Payne, 2004) beskrev att personer upplevde kunskap 

om sjukdomen som betydelsefull, det kunde leda till att en känsla av säkerhet. De kände också 

att en tydlig prognos och att få veta sanningen var viktigt. Studier (Bosworth et al., 2004; Heo 

et al., 2009; Hopp et al., 2012) beskrev att personer med hjärtsvikt upplevde att kristen tro och 

andlighet förbättrade livskvalitén i samband med sjukdomen, att be upplevdes för vissa 

personer betydelsefullt.   
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Diskussion 

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

kronisk hjärtsvikt. Analysen resulterade i fem slutgiltiga kategorier: att känna en begränsning 

i livet, att känna misslyckande och att vara en börda, att relationer förändrats, att känna oro 

och osäkerhet samt att känna god livskvalité trots hjärtsvikt.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med kronisk hjärtsvikt upplevde en 

begränsning i livet vilket medförde att de var tvungna att anpassa sina vardagliga liv. Öhman, 

Söderberg och Lundman (2003) förklarar att personer med kronisk sjukdom upplever sig 

själva som hårt drabbade av sjukdomen, de beskriver en förlust av autonomi i förhållande till 

hur mycket eller hur lite de kan hantera det dagliga livet. Asbring (2001) beskriver att 

personer som levt ett mycket aktivt liv före insjuknande har svårare att anpassa sig till de 

begränsningar som sjukdomen medför. För personer med kronisk sjukdom är det ofta viktigt 

att känna till gränserna för vad kroppen orkar med i förhållande till olika aktiviteter. De kan 

även vara tvungna att söka andra aktiviteter för att ersätta de tidigare. Tillståndet och dess 

konsekvenser innebär att personer med kronisk sjukdom blir tvungna att organisera vardagen 

samt inse behov av andra människor för att kunna utföra vissa aktiviteter. Kristofferzon, 

Lindqvist och Nilsson (2011) förklarar att livet med kronisk sjukdom innebär en anpassning 

till olika aspekter i livet som sjukdomen medfört.  Hur personer hanterar den nya situationen 

är avgörande för möjligheten att uppleva en god livskvalité.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde ett personligt 

misslyckande och en förändrad självbild på grund av sjukdomen. Toombs (1993, s. 93) 

beskriver att personer som drabbas av en allvarlig sjukdom kan känna att han eller hon har 

gjort något för att förtjäna den eller att sjukdomen är ett straff för att de gjort något fel. 

Ahlström (2007) beskriver att det är vanligt att personer med kronisk sjukdom känner en 

förlust av sin självständighet. De kan uppleva en förlorad självkänsla och självförtroende på 

grund av en ökad invaliditet, vilket också kan bekräftas av resultatet i denna litteraturstudie 

där personer med hjärtsvikt upplevde en förlorad självkänsla till följd av sjukdomen. Toombs 

(1993, s. 92-93) beskriver att kroppslig försämring är ett hot mot kroppen men innebär också 

en förlust av den personliga integriteten. Sjukdomsupplevelsen innebär att personer som lever 

med sjukdom blir tvungna att ge upp den personliga oförstörbarheten. Vidare förklarar 

Toombs (1993, s. 92) att det inte är förvånande att störningarna i den levda kroppen, som 
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orsakas av sjukdom, upplevs som ett avbrott i självet. Det är viktigt att notera att förlust av 

helheten på grund av sjukdom inte bara visar sig som ett hot mot kroppen utan också som ett 

konkret hot mot jaget.  

 

Litteraturstudiens resultat beskriver att personer som lever med kronisk hjärtsvikt upplevde att 

sociala relationer förändrats på grund av sjukdomen. Detta kan förstås genom Asbrings (2001) 

förklaring att när en person blir kronisk sjuk kan detta leda till omfattande sociala 

konsekvenser som exempelvis att inte kunna arbeta, få ett begränsat socialt liv och 

familjeproblem. Kronisk sjukdom kan även påverka samspelet med andra vilket leder till ett 

tillbakadragande från det sociala livet. Enligt Hyde, Ward, Horsfall och Winder (1999) är 

social isolering en vanlig, direkt eller indirekt följd av att leva med kronisk sjukdom. 

Tillbakadragande beskrivs av Asbring (2001) som en undvikande strategi på grund av att 

personer med kronisk sjukdom inte klarar av att möta människor eller delta i olika aktiviteter 

på grund av trötthet och dålig hälsa. Att bli tillbakadragen från det sociala livet kan även bero 

på att personer med kronisk sjukdom vill undvika krav och förväntningar från andra, detta är 

en strategi för att undvika att hamna i situationer där de blir tvungna att förklara hur de 

egentligen mår. Olsson, Lexell och Söderberg (2008) förklarar att naturliga kontakter med 

andra minskar till följd av den kroniska sjukdomen och känslor av att undvikas av andra samt 

se att gamla vänner försvinner upplevs som sårande. De upplever att andra ser dem som 

förändrade, men på insidan är de samma person.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde att stöd var 

en viktig del i sjukdomsprocessen. Detta kan förstås i relation till Grace et al. (2002) 

beskrivning om att socialt stöd från både vårdpersonal och familjemedlemmar spelar en viktig 

roll vid sjukdom för att förbättra en fysisk återhämtning samt minska psykisk stress. Godfrey 

och Townsend (2008) beskriver att stöd är en viktig källa till uppmuntran, det bidrar till en 

känsla av att vilja återvinna styrka och funktionsförmåga. Enligt Engström och Söderberg 

(2007) samt Olsson et al. (2008) beskriver personer med kronisk sjukdom att nära släktingar 

ger dem en anledning till att fortsätta kämpa och de ger dem motivation att leva. Personer med 

sjukdom förklarar även att närstående ger dem en känsla av trygghet. Olsson, Skär och 

Söderberg (2010) förklarar att när relationer med familjen kännetecknas av djup förståselse 

och närhet ger det personer med sjukdom styrka och de upplever livskraft från att dela sin 

vardag med familjemedlemmar.  
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I studiens resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde det positivt att träffa 

andra i liknande situation som dem själva. Detta kan förstås i förhållande till Gray och 

Fosseys (2003) beskrivning om att när personer kan acceptera att de lever med sjukdom kan 

de lättare hantera den. Genom att få förståelse för sjukdomen, jämföra erfarenheter med andra 

samt få visshet om att andra personer delar en liknande situation kan det vara en hjälp vid 

hanterandet av sjukdomen. Delmar et al. (2005) beskriver att lära sig leva med en kronisk 

sjukdom kan vara baserat på erfarenheter, om en person uppfattar andra som mer lidande än 

vad hon eller han själv är kan det göra det något lättare att acceptera sin egen situation. Olsson 

et al. (2008) beskriver att när personer som drabbas av kronisk sjukdom kan dela problem 

som uppstår i livet med andra kan de känna en lättnad, de upplever sig inte som annorlunda 

och det framkallar även en medvetenhet om individuella behov. Vidare förklarar Öhman et al. 

(2003) att personer med kronisk sjukdom upplever att ensamheten i sjukdomen kan lindras 

genom gemenskap med andra.  

 

Utifrån ovanstående stycken anser författarna till denna litteraturstudie att en lämplig och 

viktig omvårdnadsintervention för personer som lever med kronisk hjärtsvikt är stöd, detta för 

att hjälpa personer att hantera sin förändrade livssituation. Alley och Foster (1990) beskriver 

att socialt stöd kan vara en viktig och kraftfull omvårdnadsåtgärd vid hanterande av stressfulla 

sjukdomar. Det är viktigt som sjuksköterska bedöma och utvärdera stödet kontinuerligt för att 

ständigt vara öppen för personers individuella behov. Creedon (2011) förklarar att socialt stöd 

är en skyddande faktor som minskar negativa effekter av stressande livshändelser samt ökar 

fysisk och emotionellt välbefinnande för personer mer sjukdom. Det är viktigt att som 

sjuksköterska bedöma patienters sociala nätverk för att kunna utveckla en förståelse för deras 

situation och kunna involvera socialt stöd och familj i omvårdnaden. 

 

Sahlsten, Larsson, Lindencrona och Plos (2005) beskriver att det är viktigt att som 

sjuksköterska bekräfta patienter genom att lyssna, visa acceptans och uttrycka en förståelse 

för deras tankar och känslor. I mötet med patienter är det viktigt att sjuksköterskor använder 

strategier som bygger på trygghet, empati, professionell distans samt visar en god 

självkännedom. Genom att använda sig av dessa strategier visar sjuksköterskor ett intresse för 

patienter och detta kan bidra till att de lättare kan stödja dem. Enligt McCabe (2004) kan 

sjuksköterskor genom dessa strategier bekräfta deras jag vilket anses vara patientfokuserad 

omvårdnad och resulterar i att patienter känner sig trygga och lugna. Strömberg (2005) 

beskriver att sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt genom att ge individualiserad 
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och evidensbaserad utbildning. Denna utbildning kan ske på sjukhus, polikliniskt, inom 

primärvården eller i patienters egna hem. Den kan utföras både muntligt och skriftligt i form 

av böcker, häfte, nyhetsbrev, video och datorbaserade program. Strömberg (2005) menar att 

skriftlig information ökar patienters kunskap. Genom god kunskap om hjärtsvikt och en 

stödjande relation med vårdpersonal kan sjukdomen och dess symtom bli mer begripliga och 

underlätta anpassning till den kroniska sjukdomen vilket kan stärka deras självförtroende. 

McCabe (2004) beskriver att om sjuksköterskor tar sig tid att prata med patienter kan det 

resultera i att de upplever att sjuksköterskor regelbundet har uppsikt över deras fysiska, 

psykiska och emotionella välbefinnande. Patienter värderar en icke-verbal kommunikation 

som ett tecken på pålitlighet eftersom de upplever att sjuksköterskor visar känslomässigt stöd 

och respekt för dem som individer. Humor kan förbättra patienternas självkänsla och när 

sjuksköterskor använder humor upplever patienter att sjuksköterskor är mer tillgängliga för 

just dem. Price (2011) förklarar att om sjuksköterskor använder sig av en utarbetad modell 

kan det hjälpa vid bedömning av vilket behov av stöd patienter med kronisk sjukdom har för 

att minska ångest och uppnå lycka. Om patienters sociala nätverk är dåligt eller svagt kan 

sjuksköterskor uppmärksamma deras upplevda sårbarhet och därmed börja arbeta tidigt att 

ansluta dem till stödgrupper, välgörenhetsorganisationer i samband med en sjukdom eller att 

uppmärksamma omsorgsverksamheter av deras eventuella behov. På grund av tidsbrist och att 

patienter är i behov av fysisk vård kan sjuksköterskor ibland distraheras från att samla 

ytterligare information som kan förbättra samarbetet mellan dem och på så sätt identifiera 

olika källor till långsiktigt stöd.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde sin situation som 

osäker, de upplevde oro i vardagen och för framtiden på grund av sjukdomen. Kronisk 

sjukdom kan leda till osäkerhet som kan framkalla en känsla att vara oförmögen att kunna 

hantera situationen (Ahlström, 2007). Författarna till denna studie anser att det är viktigt att 

personer med hjärtsvikt kan känna en känsla av sammanhang för att minska den upplevda 

osäkerheten, vilket framkom i litteraturstudiens resultat. Enligt Antonovsky (2005, s. 43) 

består känsla av sammanhang, KASAM, av tre centrala komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att en människa förväntar sig att de 

situationer som uppstår i framtiden är förutsägbara eller att när situationer uppstår som en 

överraskning går de att ordna och förklara (Antonovsky, 2005, s. 44). Hanterbarhet definieras 

som vilka resurser människan har när krav ställs och hur de kan påverka dessa. Genom att ha 

en hög känsla av hanterbarhet känner sig inte personen som ett offer för omständigheterna 
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eller att livet behandlar honom eller henne orättvist (Antonovsky, 2005, s. 45). Meningsfullhet 

innebär i vilken utsträckning livet har en känslomässig innebörd. Personer känner att problem 

och krav som uppstår är värda att lägga ned energi och tid på. Om något olycklig inträffar så 

vill personer söka en mening med situationen och göra sitt bästa för att komma igenom den 

med värdigheten i behåll (Antonovsky, 2005, s. 46). En ökad känsla av sammanhang kan 

förbättra personers livskvalité (Kristofferzon et al., 2011).  

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att personer med hjärtsvikt upplevde att livet var 

positivt trots att de levde med kronisk sjukdom. Delmar et al. (2005) beskriver att hur en 

person med kronisk sjukdom mår beror på hur han eller hon förhåller sig till sig själva, till 

sjukdomen och livet. Att vara i harmoni med sig själv kan handla om att lära sig eller vänja 

sig vid att leva med en ny situation. Vänja sig innebär att erkänna tillståndet och sjukdomen 

som en del av sig själv. Enligt Kralik, Visentin och Van Loon (2006) genomgår människor en 

inre process, transition, för att samordna olika förändringar som uppstår i livet. Transition 

uppstår när en persons nuvarande verklighet störs genom en påtvingad eller vald förändring 

som leder till behov av att bygga upp en ny verklighet. Detta kan bara inträffa om personen i 

fråga är medveten om de förändringar som uppstår. Medvetenheten följs av engagemang där 

personen exempelvis söker information eller stöd och hittar nya sätt att leva och vara. 

Bristande medvetenhet kan innebära att en individ inte är redo för övergången. Transitionen 

kan ses som en process där lidande kan reduceras eller lindras. Det är viktigt att personen 

bekräftar att något sker i livet för att göra det möjligt att förstå vad som händer och 

omorganisera livet samt att få ett nytt sätt att leva och vara i världen. Vidare förklarar Kralik 

et al. (2006) att det är viktigt att sjukvårdspersonal förstår övergångsprocessen för att kunna 

hjälpa personer genom processer av anpassning. Författarna till denna litteraturstudie anser 

därför att det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om vad transitions-processen 

innebär och hur det kan påverka individer för att kunna sätta sig in i varje persons situation 

samt ge god och individanpassad vård.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personer med kronisk hjärtsvikt kände ett 

välbefinnande trots sjukdom. Öhman et al. (2003) beskriver att personer med sjukdom 

upplever hälsa när de kan arbeta och göra saker som de tidigare gjort innan sjukdomen. 

Personer med kronisk sjukdom upplever det viktigt att inte ge upp livet, de behöver all sin 

styrka och envishet för att inte ge upp kampen mot sjukdomen. Genom att undvika situationer 

som skulle kunna förvärra sjukdomen känner personer att de gradvis kan lära sig leva med 
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den, vilket ger dem en möjlighet att känna välbefinnande. Olsson et al. (2008) menar att när 

personer med kronisk sjukdom fokuserar på saker som är möjligt i livet kan de se en 

möjlighet att leva med sjukdomen. De försöker se och göra saker som de själv anser är viktiga 

för dem.  

 

Metoddiskussion 

Vid kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet (Polit & Beck, 2008, s. 196). 

 

Granheim och Lundman (2004) beskriver att en viktig del i att uppnå tillförlitlighet i en studie 

är att välja textenheter som är mest lämpliga utifrån studiens syfte. Storleken på textenheter 

har betydelse i analysprocessen och där kan författarnas bristande erfarenhet ha påverkat 

analysarbete. Eftersom textenheterna varit på engelska och författarnas modersmål är svenska 

kan aspekter gått förlorade vid översättning av textenheter och missuppfattningar kan ha 

uppstått. Tillförlitlighet inom kvalitativ forskning innebär även hur väl kategorisering har 

täckt den data som samlats in. Det är viktigt att ingen relevant data av misstag eller 

systematiskt har uteslutits eller att betydelselösa uppgifter har ingått i resultatet (Granheim & 

Lundman, 2004). I denna studie har författarna fokuserat på att vara så textnära som möjligt 

vid analysarbetet. Handledare och studiekamrater har under seminarium granskat och gett 

synpunkter på analysprocessen vilket författarna anser kan stärka analysarbetet och resultatets 

innehåll. Granheim och Lundman (2004) förklarar att studiens tillförlitlighet kan stärkas om 

citat från originaltexten används i resultatet. I denna studie har författarna valt att presentera 

resultatet i löpande text samt att förstärka det centrala i varje kategori med citat för att få en så 

hög tillförlitlighet och trovärdighet som möjligt.  

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) beskriver att pålitlighet innebär att läsaren kan 

förstå forskarens tillvägagångssätt och att studiens resultat ska kunna upprepas av andra 

forskare. För att få en stark pålitlighet i denna studie så har metod för datainsamling och 

dataanalys beskrivit både i löpande text samt tabeller. Vidare har kvalitetsgranskning 

förklarats och de funna studierna har kvalitetsgranskats utifrån protokoll (Willman et al., 

2008). Författarna har granskat artiklarna var för sig, de har även valt att använda studier av 

hög och medel kvalité för att resultatet skulle uppnå så hög trovärdighet som möjligt. 

För att underlätta överförbarheten är det viktigt att ge en klar och tydlig beskrivning av kultur, 

sammanhang, urval och egenskaper hos deltagarna i studien (Granheim & Lundman, 2004). 
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Författarna i denna studie har tydligt redovisat de studier som ingått i resultatet. Polit och 

Beck (2008, s. 539) beskriver att överförbarhet handlar om i vilken utsträckning en studie kan 

överföras i andra sammanhang. I denna litteraturstudie har författarna valt att använda artiklar 

som publicerats under 2000-talet eftersom målet var att få så tidsenligt material som möjligt. 

Genom detta så kan förhoppningsvis resultatet från studien överföras till dagens vård och 

förbättra förståelsen för personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Författarna i denna 

studie anser att överförbarheten stärks av att de ingående studierna är från olika delar av 

världen och har visat liknande resultat, vilket även stärker studiens trovärdighet. 

 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) förklarar att bekräftbarhet kan uppnås då läsaren har 

möjlighet att spåra den data som använts i studien till dess originalkälla och om studiens syfte 

besvarats av forskaren. För att läsare till denna litteraturstudie ska kunna spåra originalkällan 

till de artiklar som använts i studien har författarna använt en konsekvent och korrekt 

referensteknik. Författarna har vid genomgång av textenheter haft ett objektivt synsätt och 

undvikt egna tolkningar. En styrka i denna studie anses vara de seminarier där författarna fått 

konstruktiv kritik kring delar av arbetet, kunnat ställa frågor samt fått chans att reflektera över 

arbetet, vilket kan stärka trovärdigheten i studien.  

 

Slutsats  

Denna litteraturstudie ger en ökad kunskap om personers upplevelser av att leva med kronisk 

hjärtsvikt. Att drabbas av kronisk hjärtsvikt innebär en stor förändring i livet. Personer med 

hjärtsvikt upplever att livet förändrats på grund av sjukdomen, de tvingas anpassa sig till en 

ny situation och därmed inse vissa begränsningar som uppstått för dem. Deras personlighet 

förändras också på grund av sjukdomen, detta genom att de upplever sig mer beroende av 

andra vilket påverkar deras självförtroende och självkänsla. Personer med hjärtsvikt upplever 

att socialt stöd är en viktig del för dem i hanterandet av sjukdomen, vilket innebär olika 

aspekter av stöd så som att dela erfarenheter med andra eller känna stöd av anhöriga. I och 

med sjukdomen upplever personer en oro och osäkerhet för vad framtiden innebär samt för 

sjukdomen i sig och dess symtom. Vidare upplever personer att de kan uppskatta livet och att 

de upplever hälsa och kan trots sjukdomens progressiva tillstånd känna hopp och mening med 

livet. Utifrån resultatet kan författarna se vikten av att sjuksköterskor har en god förståelse för 

hur personer med kronisk hjärtsvikt kan uppleva sin situation. Eftersom varje person har 

individuella erfarenheter, upplevelser och behov är det viktigt att som sjuksköterska ge en 
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individanpassad vård och tillgodose de olika behov av stöd som personer har för att främja 

hälsa. Författarna till denna litteraturstudie anser därför att en viktig omvårdnadsintervention 

är stöd i form av individualiserad och evidensbaserad utbildning, både muntligt och skriftligt.  

Genom stöd kan personer med hjärtsvikt få hjälp att hantera sin förändrade livssituation. 

Fortsatt forskning inom detta ämne bör göras för att få fördjupad förståelse för hur 

sjuksköterskor kan ge bra stöd och förbättra hälsa och välbefinnande för personer som lever 

med kronisk hjärtsvikt. 
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