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Abstrakt 

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett stort växande folkhälsoproblem som människor lider av 
världen över. Sjukdomen är progressiv och kräver livslång medicinsk behandling och 
ofta livsstilsförändringar. Att leva med en långvarig sjukdom som hjärtsvikt är 
komplext och kan innebära stora påfrestningar i det dagliga livet samt påtvingade 
begränsningar både fysiskt, psykiskt och socialt. Sjuksköterskan ansvarar för 
omvårdnaden kring personer med hjärtsvikt, där utbildning i egenvård är avgörande. 
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av begränsningar 
hos personer som lever med hjärtsvikt. Metod: Litteratursökningen utfördes i 
databaserna PubMed och Cinahl. En kvalitativ design användes och elva vetenskapliga 
studier analyserades systematiskt med manifest innehållsanalys, vilket resulterade i fyra 
kategorier. Resultat: Resultatet visade att personers upplevelser av dessa begränsningar 
tar sig olika uttryck, samt påverkade det dagliga livet och livskvalitén i stor 
utsträckning. Slutsats: Denna litteraturstudie kan användas för att fördjupa förståelsen 
för personens upplevelser vilket skapar förutsättningar för sjuksköterskan att arbeta 
personcentrerat. Det finns behov av vidare omvårdnadsforskning med fokus på 
hjärtsviktens svårighetsgrad kopplat till upplevelserna, för att kunna stödja och hjälpa 
personer med individuella, riktade insatser.  

Nyckelord: Hjärtsvikt, upplevelser, begräsningar, kvalitativ innehållsanalys, 
livskvalitet, omvårdnad, personcentrerad vård 
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Långvariga sjukdomar skapar lidande för den drabbade och de har ofta flertalet faktorer som 

påverkar graden av lidande, men påverkar alla samma hälsoaspekter: fysisk, psykisk och 

social hälsa (Cella et al., 2010). Personer som drabbas av långvarig sjukdom har ofta mycket 

gemensamt även då sjukdom och symtom varierar. Många upplever problem som social 

isolering, ekonomiska problem och ansträngda relationer till följd av sjukdomens 

påfrestningar (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Hjärtsvikt är en av många långvariga 

sjukdomar och gemensamt för dessa sjukdomar är att de utvecklas sakta, pågår under lång tid 

och kräver medicinsk behandling. Sjukdomen påverkar hälsan som helhet genom att begränsa 

personens möjlighet att leva väl, sänka funktions-förmågan och graden av effektivitet 

(Megari, 2013). Det finns en komplex balansgång i att vara patient, vilket omfattar förmågan 

att kunna hantera symtomens begränsande effekter, komplexa behandlingar, egenkontroller 

och samtidigt kunna hantera samspelet med vårdgivare och vårdinrättningar (Gately, Rogers, 

Kirk & Mcnally, 2008; Gately, Rogers & Sanders, 2007; Lewis, Stacey & Matlock, 2014). 

 

Närmare trettio miljoner människor lider av hjärtsvikt, som är ett stort och växande globalt 

folkhälsoproblem (Savarese & Lund, 2017). Tillståndet är progressivt och uppstår när hjärtats 

pumpförmåga äventyras i en utsträckning som leder till otillräcklig genomblödning i vävnad-

erna (Schjoedt, Sommer & Bjerrum, 2013). Svikten orsakas bland annat av hypertoni, 

diabetes, hjärtskador och ischemiska hjärtsjukdomar (Sisakian, 2014). Prognosen för sjuk-

domen är sämre än vid många maligna tillstånd och framtiden vanligtvis oviss (McMurray & 

Stewart, 2000). Hälsosituationen försämras gradvis på grund av hjärtats oförmåga att pumpa 

ut blodet, vilket kännetecknas av akuta episoder till följd av detta (Olano-Lizarraga, 

Oroviogoicoechea, Errasti-Ibarrondo & Saracíbar-Razquin, 2016). Hjärtsvikt delas in i fyra så 

kallade funktionsklasser eller svårighetsgrader enligt New York Heart Association, NYHA 

(Tabell 1). Klassificeringen sker utifrån graden av symtom som personen upplever vid vila 

och arbete (Socialstyrelsen 2018). 

 
Tabell 1. Hjärtsviktens svårighetsgrader enligt NYHA 

NYHA I Hjärtsjukdom utan symtom 

NYHA II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid fysisk aktivitet av mer än måttlig grad. 

NYHA III Medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. 

NYHA IV Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila eller minimal ansträngning. Patienten är 
ofta bunden till stol eller säng. 
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Hjärtsvikten kan vara systolisk eller diastolisk, vilket innebär att den påverkar kroppen på 

olika sätt. Den systoliska hjärtsvikten leder till nedsatt pumpförmåga hos vänster kammare, 

som innebär att den inte orkar dra ihop sig och pumpa ut blodet i kroppen på ett effektivt sätt. 

Detta resulterar i att kroppens organ och vävnader inte får tillräckligt med näring och syre, 

vilket yttrar sig som trötthet och andfåddhet. Vid diastolisk hjärtsvikt klarar hjärtat av att 

pumpa ut blodet, men kammarväggen är inte tillräckligt elastisk för en god återfyllnad, vilket 

ger en dålig cirkulation och syreförsörjning i organ och vävnader. De flesta har någon grad av 

båda svikttyperna. Den medicinska behandlingen är avgörande för att den drabbade personen 

skall kunna hantera sina symtom (Linde, 2019).  

 

Omvårdnaden kring en person med hjärtsvikt är komplex och betydelsen av att lyssna till 

personens subjektiva upplevelser av symtom och besvär är central för att kunna utföra 

adekvata åtgärder (Kaasalainen et al., 2013). Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att 

upptäcka hjärtsviktspatienter och har sedan som uppgift att övervaka deras tillstånd vid besök 

för uppföljning med provtagning och utvärdering, samt vid inläggning när försämring av 

sjukdomen kräver (Martinen & Freundl, 2004). Insatta åtgärder skall kontinuerligt utvärderas 

och behov omvärderas, då sjukdomen varierar och personens individuella behov med den 

(Klindtworth et al., 2015; Kaasalainen et al., 2013). Personcentrerad vård används på svenska 

sjukhus och har blivit ett begrepp som används brett. Vården planeras med personen i fokus, 

med hänsyn till dennes upplevelser, erfarenheter och önskningar, jämsides med den 

medicinska behandlingen. Personcentrerad vårdplan uppges minska längden på 

sjukhusvistelser vid hjärtsvikt, samt minska oro och ångest hos patienterna (Ekman, Hedman, 

Swedberg & Wallengren 2015). Grange (2005) beskriver att en strukturerad vård vid 

hjärtsvikt har en stor betydelse för personens upplevda livskvalitet. 

 

Subjektiva beskrivningar av begränsningar för personer som lever med hjärtsvikt visar att det 

påverkar deras livskvalitet. För den enskilde ges innebörd beroende av subjektiva 

uppfattningar, värderingar och levnadssätt, medan det inom hälso- och sjukvården används 

som ett mer generellt mått på hälsa och funktion (Statens offentliga utredningar, 2015). 

Långvarig sjukdom orsakar ofta besvärande hälsoproblem för den drabbade, problem som 

kvarstår över tid. Dessa inkluderar den fysiska hälsan med bland annat störande symtom och 

fysisk funktionsnedsättning, den mentala hälsan med exempelvis emotionell nöd, ångest och 

depression, samt den sociala hälsan med social funktionsnedsättning (Cella et al., 2010). I en 

studie av Heo, Lennie, Okoli och Moser et al. (2009) har personer med hjärtsvikt beskrivit hur 
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sjukdomen hindrar och påverkar dem negativt i deras dagliga liv, vilket uppfattades ha en 

allvarlig inverkan på livskvalitén. Att utbilda både patient och anhöriga i sjukdomshantering, 

för att de ska kunna utföra egenvård och upptäcka förvärrande symtom samt utföra 

egenkontroller på ett korrekt sätt, hör till sjuksköterskans uppgifter (Martinen & Freundl, 

2004). Det finns studier som har visat att ett bra samarbete mellan personen med hjärtsvikt 

och dennes partner kan leda till positiva utslag för båda parter, såsom förbättrad livskvalitet 

(Pressler et al., 2013) och minskad börda (Luttik, Jaarsma et al., 2007; Hwang, Fleischmann, 

Howie-Esquivel, Stotts & Dracup, 2011). Sjuksköterskor som avsätter tid för konsultation 

med både patient och dennes anhöriga får bättre engagemang från dessa i den sjukes 

omvårdnad enligt Gusdal, Josefsson, Thors Adolfsson och Martin (2017).  

 

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och beskrivs enligt Världshälsoorganisationen, 

WHO (2019) som totalt fysiskt, psykiskt och socialt välmående, och inte endast som frånvaro 

av sjukdom. Att drabbas av sjukdom kan innebära att personen förlorar sitt normala liv, vad 

förlusten innebär är dock individuellt men kan handla om arbetsroll, sociala och fysiska 

nedsättningar (Öhman et al., 2003). De negativa effekterna på livskvalitén som hjärtsvikt 

orsakar leder till begränsningar i vardagslivet som påverkar samtliga livsområden. Att ha 

kunskap om och förståelse för personers upplevelser ökar förutsättningarna för en god 

omvårdnad. Det finns många studier med fokus på upplevelsen av att leva med hjärtsvikt, 

men få med fokus på personers upplevelser av de begränsningar som sjukdomen orsakar, 

vilket har motiverat författarna att genomföra denna litteraturstudie.   

 

Syftet var att beskriva upplevelser av begränsningar hos personer som lever med hjärtsvikt. 

 

 

Metod  

För att kunna beskriva personers upplevelser valde författarna att göra en kvalitativ 

litteraturstudie. Som analysmetod användes kvalitativ manifest innehållsanalys med en 

induktiv ansats i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

 

Litteratursökning 

PubMed och Cinahl har använts vid litteratursökningen för att hitta relevant vetenskaplig 

litteratur, eftersom dessa är databaser som erbjuder material inom hälsa och omvårdnad 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s.80-81). Under den inledande 
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pilotsökningen provades olika synonymord relaterade till studiens syfte, både som Mesh 

termer och som fritextsökning. Den slutliga sökningen bestod av sökorden: heart failure, 

experience, limitation och qualitative, även den booleska sökoperatorn AND användes. 

Sökningen resulterade i totalt 67 artiklar i PubMed, där författarna utifrån studiernas titlar 

valde ut 29 stycken, abstrakten av dessa lästes och slutligen svarade 10 artiklar mot studiens 

syfte (Tabell 2). I Cinahl användes samma sökord vilket resulterade i totalt 17 artiklar, varav 

några återfanns i sökningen som utförts i PubMed och exkluderades därför, liksom de som 

inte svarade mot studiens syfte. Därefter kvarstod en artikel, sökningen redovisas i tabellform 

(Tabell 3). Inklusionskriterier som användes vid sökningen var artiklar skrivna på engelska, ej 

äldre än tio år samt att de i Cinahls databas skulle vara peer reviewed och i PubMed falla in 

under Best match. 

 
Tabell 2. Översikt av litteratursökning i PubMed 
 
Syftet med sökning: att beskriva upplevelser av begränsningar hos personer som lever med hjärtsvikt. 
 
 
PubMed 2019 09 04, Begränsningar: English language, publications dates 10 years med Best match 
 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  
     
1 FT Heart failure 

 
105954  

2 FT Experience 
 

348677  

3  1 AND 2 
 

4631 
 

 

4 FT Limitation  850633 
 

 

5  3 AND 4 
 

733 
 

 

6 FT Qualitative 
 

154589  

7  5 AND 6  
 

67 10 

     
 
 
Tabell 3. Översikt av litteratursökning i Cinahl 
 
Syftet med sökning: att beskriva upplevelser av begränsningar hos personer som lever med hjärtsvikt  
 
 
CINAHL 2019 09 04, Begränsningar:  English language, publication dates 10 years, peer reviewed 
 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda  
     
1 FT Heart failure 

 
35843  

2 FT Experience 178651  
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3   S1 AND S2 

 
1318  

4 FT Limitation 
 

47146 
 

 

5  S3 AND S4 
 

59 
 

 

6 FT Qualitative 
 

92280  

7  S5 AND S6 
 

17 
 

1 

     
*FT –fritextsökning. 
 
 
 
Kvalitetsgranskning 

För att bedöma om kvalitén var hög, medel eller låg skedde granskningen i enlighet med 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ forskningsmetodik utifrån patientupplevelser 

(SBU, 2014). Författarna kvalitetsgranskade först valda artiklar enskilt, sammanförde därefter 

sina bedömningar och gjorde gemensamt en totalbedömning av studiernas respektive kvalitet 

för att granskningen skulle få större tyngd (Willman et al., 2016, s.91). Resultatet av 

kvalitetsgranskningen redovisas i tabell över artiklar som ingått i analysen (Tabell 4).  

 
 
Tabell 4 Översikt av artiklar som ingått i analysen (n=11) 

Författare/år Titel Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
 

Huvudfynd Kvalitet 

Moshki et al. 
(2019) 

Dark or bright half 
of the moon 

Kvalitativ 
studie 

19 
patienter 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
flertalet av de 
intervjuade 
patienterna hade en 
hög livskvalitet trots 
upplevda negativa 
effekter av hjärtsvikt. 

Hög 

Walthall, 
Floegel, 
Boulton & 
Jenkinson 
(2019) 

Patients experience 
of fatigue in 
advanced heart 
failure 

Kvalitativ 
studie 

23 
patienter 

Intervjuguide Resultatet visar att 
patienterna upplevde 
fatigue och 
andfåddhet som de 
värsta symtomen. 
Fatigue hade negativ 
effekt på det dagliga 
livet och påverkade 
patienternas förmåga 
till egenvård. 

Hög 

Gullvåg et 
al.(2019) 

Sleepless nights and 
sleepy days 

Kvalitativ 
studie 

17 
patienter 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
patienter med 
hjärtsvikt och sömn-
störning orsakad av 
andning led av dålig 
sömnkvalitet som 

Hög 
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fick konsekvenser för 
det dagliga livet och 
deras partners. 

Sevilla-Cazes 
et al. (2018) 

Heart failure home 
management 
challenges and 
reasons for 
readmission 

Kvalitativ 
studie 

31 
patienter  

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
patienter med 
hjärtsvikt påverkades 
i sin egenvårds 
hantering. Att testa 
gränser utgjorde en 
av svårigheterna i 
sjukdomshanteringen.  

Hög 

Gerlich et al. 
(2012) 

“Who is going to 
explain it to me so 
that I understand?” 

Kvalitativ 
studie 

12 
patienter 

Intervjuguide Resultatet visar att 
patienterna önskar en 
bättre 
kommunikation samt 
information gällande 
sin sjukdom och 
prognos, även ett mer 
respektfullt 
bemötande från 
vårdpersonal 
efterfrågades. 
Hjärtsvikt erkändes 
inte som en 
livsbegränsande 
sjukdom och 
patienterna hade 
ingen erfarenhet av 
palliativ vård. 

Hög 

Hopp, 
Thornton, 
Martin & 
Zalenski 
(2012) 

Life distruption, life 
continuation 

Kvalitativ 
studie 

35 
patienter 

Fokusgrupp 
samt 
individuella 
intervjuer 

Resultatet visar att 
patienterna möttes av 
åtskilliga utmaningar 
och utvecklade olika 
strategier för att 
hantera sin sjukdom 

Hög 

Beckelman et 
al. (2011) 

Giving voice to 
patinets´and family 
caregivers´needs in 
chronic heart failure 

Kvalitativ 
studie 

53 
deltagare 
varav 20 
vårdare 

Intervjuguide Resultatet visar att de 
flesta ville ha tidigt 
stöd i att anpassa sig 
till begränsningar och 
progress av 
sjukdomen. En del 
ville ha tidiga 
palliativa insatser 
tillsammans med den 
sjukdomsspecifika 
vården, 
tillhandahållen av 
någon med god insikt 
i sjukdomen och 
kännedom om 
patienten. 

Hög 
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Phil, Fridlund 
& 
Mårtensson 
(2011) 

Patients´experiences 
of physical 
limitations in daily 
life activities when 
suffering from 
chronic heart failure 

Kvalitativ 
studie 

15 
patienter 

Pilotintervju 
samt semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
patienter uppfattade 
olika strukturella 
aspekter som rörde 
fysiska begränsningar 
i det dagliga livet. 
Patienter som led av 
hjärtsvikt hittade nya 
lösningar för att 
hantera sin vardag, 
genom att ändra 
fokus och hitta nya 
sätt att göra viktiga 
saker. 

Hög 

Walsh, Kitko 
& Hupcey 
(2018) 

The experiences of 
younger individuals 
living with heart 
failure 

Kvalitativ 
studie 

18 
patienter 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
unga som lever med 
hjärtsvikt hade 
övervägande dålig 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 
Sjukdomens effekter 
kunde ses på flertalet 
livshändelser som i 
vanliga fall inträffar 
tidigt i livet såsom att 
starta en karriär, 
meningsfulla 
relationer, bilda 
familj och ekonomisk 
säkerhet., vilket hade 
en övergripande 
negativ effekt på 
upplevd livskvalitet 
och den mentala 
hälsan. 

Hög 

Gowani, Gul, 
Dhakam & 
Kurji (2017) 

Living with heart 
failure 

Kvalitativ 
studie 

8 
patienter 

Semi-
strukturerade 
intervjuer  

Resultatet visar att 
hjärtsvikt begränsar 
alla områden i livet 
på grund av dess 
progression.  

Hög 

Weierbach, 
Glick & 
Lyder (2011) 

Family and friends 
to the rescue 

Kvalitativ 
studie 

20 
patienter 

Semi-
strukturerade 
intervjuer 

Resultatet visar att 
trots äldres 
medicinska tillstånd 
och fysiska 
begränsningar, 
klarade de av att 
ordna lösningar för 
att kunna bo kvar 
hemma. 

Hög 

 
Analys 

Elva vetenskapliga artiklar analyserades med manifest innehållsanalys, där författarna utgick 

från metodartikeln skriven av Graneheim och Lundman (2004). Den manifesta innehålls-
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analysen har fokus på det uppenbara, synliga som tydligt framgår i texten. Resultatdelen av de 

valda artiklarna lästes individuellt upprepade gånger, för att få en känsla av helheten. 

Analysen genomfördes i fem steg där författarna i första steget plockade ut meningsbärande 

textenheter och citat, som svarade mot studiens syfte. Varje textenhet tilldelades en id-kod 

med siffror för att enkelt kunna återfinnas i originalkällan. Författarna gick åtskilliga gånger 

tillbaka till originalkällan, för att inte riskera att göra egna tolkningar av textenheterna. 

Enheterna översattes till svenska och kondenserades sedan, i syfte att korta ned enheterna 

samtidigt som kärnan i innehållet bevarades. Den kondenserade texten sorterades med stor 

noggrannhet och systematik genom sina likheter och olikheter vilket bildade subkategorier. I 

det sista steget i analysprocessen sorterades subkategoriernas likheter och olikheter, detta 

resulterade i fyra slutkategorier som var uteslutande mot varandra, genom de skillnader som 

framkom av personers upplevelser av begränsningar till följd av hjärtsvikt. Metoden betonar 

skillnader mellan och likheter inom koder och kategorier, dessa är grunden i kvalitativ 

innehållsanalys. En kategori består av en grupp innehåll som delar något gemensamt. 

Kategorierna behöver vara uttömmande och ömsesidigt exklusiva, vilket innebär att ingen 

data relaterat till författarnas syfte får uteslutas i brist av lämplig kategori. Ingen data får 

heller falla mellan två kategorier eller passa in i fler än en. (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas nedan (Tabell 5). Kategoriernas innehåll 

beskrivs i brödtext och illustreras med citat från originalkällan. 

Tabell 5: Översikt av kategorier (n=3) 

Kategorier 

Fysiska begränsningar till följd av symtom och läkemedelseffekter 
Kognitiv och mental förmåga försämras 
Familjeliv och arbetsliv begränsas  
Livsstilsförändringar och svårigheter att förstå information 

Fysiska begränsningar till följd av symtom och läkemedelseffekter 
De fysiska begränsningarna innebar att inte kroppen kunde syresättas tillfredställande till följd 

av hjärtats nedsatta pumpförmåga, vilket ledde till upplevelser av att inte orka, oväntad 

trötthet, sömnstörningar, att inte kunna andas samt upplevelser som rörde urininkontinens och 

sexuell funktion. Personer med hjärtsvikt upplevde bristande ork, avsaknad av kraft och låg 
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energi som påverkade dem i deras dagliga åtaganden vilket beskrevs i nästa alla analyserade 

artiklar (Moshki et al., 2019; Walthall et al., 2019; Gerlich et al., 2012; Hopp et al., 2012; 

Bekelman et al., 2011; Pihl et al., 2011; Walsh et al., 2018; Gowani et al.,2017; Weierbach et 

al., 2011), tidigare enkla aktiviteter hade blivit oöverkomliga uppgifter (Weierbach et al., 

2011). “ … Sometimes, I feel I do not even have the power to raise a cup of tea” (Moshki et 

al., 2019, s. 826).  

 

Personer med hjärtsvikt beskrev i studier av Moshki et al. (2019), Gullvåg et al. (2019), 

Bekelman et al. (2011), Walsh et al. (2018) och Gowani et al. (2017), upplevelsen av att inte 

kunna andas eller att tappa andan. Detta upplevdes som verkligt skrämmande (Gullvåg et al., 

2019). Även att förlora sin självständighet och att inte längre kunna ta hand om sig själv 

beskrevs (Gerlich et al., 2012; Walsh et al., 2018; Gowani et al., 2017; Weierbach et al., 

2011) ”I suffer from breath even while talking” (Moshki et al., 2019, s.826). 

  
Täta urinträngningar beskrevs av personer med hjärtsvikt i studier av Gullvåg et al. (2019) 

och Gowani et al. (2017), liksom upplevelsen av att kissa ner sig (Moshki et al., 2019; 

Sevilla-Cazes et al., 2018; Walsh et al., 2018; Gowani et al.,2017), vilket kändes skamfyllt 

(Walsh et al., 2018; Gowani et al.,2017). Försämrad erektil funktion och minskad libido 

beskrevs påverka sexualiteten negativt (Moshki et al., 2019). I studien av Walsh et al. (2018) 

tas även medicinens negativa inverkan på detta upp. 

 

”I want to have some sexiness about me! But when I wear a sexy dress I gotta 
think okay, I gotta wear my pad. And I also wear pull-ups at night. Because 
sometimes I can´t, I´m tired of wetting the bed all the time. And even when I do 
wear pull-ups sometimes I do, so I have medical pads that I put on my bed just to, 
you know. And it´s embarrassing for me, with my husband. He understands, but 
it´s still embarrassing.” (Walsh et al., 2018, s.E12) 

 

Kognitiv och mental förmåga försämras 
Det framkom att en rad mentala, psykiska och kognitiva förmågor ledde till begränsningar för 

personer med hjärtsvikt. Begränsningarna innebar en negativ påverkan på mentala, kognitiva 

och känslo-mässiga delar, exempelvis upplevdes meningslöshet. Personer med hjärtsvikt 

beskrev en försämring av koncentrationsförmågan (Moshki et al., 2019; Gullvåg et al., 2019; 

Pihl et al., 2011). Personer upplevde att minnet försämrats (Moshki et al., 2019; Gullvåg et 

al., 2019), samt att inte längre kunna fatta lämpliga beslut: ”I am not as strong as I used to be 

in decision-making, and I usually regret my decisions later on” (Moshki et al., 2019, s.827). I 
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studien av Walthall et al. (2019) beskrevs upplevelsen av bristande motivation. I Phil et al. 

(2011) uppgavs förlust av initiativförmåga och minskad mental kapacitet. 

 

I nästan alla studier beskrev personer med hjärtsvikt, upplevelser av att inte känna någon 

mening med livet längre, en avsaknad av framtid (Moshki et al., 2019; Walthall et al., 2019; 

Sevilla-Cazes et al., 2018; Hopp et al., 2012; Bekelman et al., 2011; Pihl et al., 2011; Walsh 

et al., 2018; Gowani et al.,2017) samt att inte orka kämpa längre (Walthall et al., 2019).  

  

”You´re not happy. You´re not smiling. You´re not finding anything to smile 
about. Life becomes difficult. Life isn´t what it used to be. You wish you could  
put the clock back 20, 30 years. Each day becomes non eventful. A chore. You´re 
going through the motions. One day blends into the next. You´re not looking 
forward to anything because you don´t see a rainbow at the end of the tunnel.” 
(Sevilla-Cazes et al., 2018, s.1704) 

  
Personer med hjärtsvikt beskrev rädsla och osäkerhet inför vad som skulle kunna hända vid 

ansträngning av olika slag (Sevilla-Cazes et al., 2018; Pihl et al., 2011; Gowani et al., 2017). 

Upplevelsen av förbittring beskrevs (Sevilla-Cazes et al., 2018) liksom frustration som följd 

av begränsningar från sjukdomen (Sevilla-Cazes et al., 2018; Walthall et al., 2018).”It´s 

frustration a lot I think, that you feel as I say, you are well but then you go to do something 

and you realise you can´t do it and you musn´t do it” (Walthall et al., 2018, s.77). Personer 

lyfte upplevelsen av att känna sig som en börda för omgivningen och sina anhöriga (Sevilla-

Cazes et al., 2018; Gerlich et al., 2012; Pihl et al., 2011).  

  

Familjeliv och arbetsliv begränsas  
Begränsningar som innefattades av denna kategori innebar att inte längre kunna arbeta, 

oförmåga till medverkan i sociala sammanhang, samt negativ påverkan på familjelivet. Detta 

skapade upplevelser av en förändrad identitet och roll, isolering samt försämrad ekonomi. 

Familjeroller förändrades till det negativa vilket beskrevs av personer med hjärtsvikt (Pihl et 

al., 2011; Walsh et al., 2018; Gowani et al.,2017), samt känslor av otillräcklighet inför sin 

partner och sina barn (Walsh et al., 2018; Gowani et al.,2017). Upplevelsen av att inte få 

skaffa barn framkom i studien Walsh et al. (2018). Även att gå miste om sina barns uppväxt 

beskrevs (Walsh et al., 2018). 

  

Personer med hjärtsvikt beskrev att förlust av arbete ledde till upplevelser av att förlora sin 

identitet eller en del av sig själv (Moshki et al., 2019; Walsh et al., 2018), samt att behöva 
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kämpa för att få vara kvar på arbetsplatsen (Walsh et al., 2018).  Att inte passa in i samhället 

och inte ha samma förutsättningar som andra till följd av sjukdomen beskrevs (Walsh et al., 

2018; Gowani et al., 2017). Att ha förlorat sin position i samhället upplevdes till följd av 

förlust av arbete (Pihl et al., 2011). Upplevelser av att inte kunna lämna hemmet och en 

känsla av isolering beskrevs av personer med hjärtsvikt (Moshki et al., 2019; Walthall et al., 

2019; Pihl et al., 2011), samt upplevelser av ensamhet: ” … Loneliness is the biggest 

problem” (Walthall et al., 2019, s.78). Upplevelsen av att ha förlorat sitt sociala liv och 

möjligheten att delta i sociala aktiviteter lyfts av hjärtsviktspatienter i studierna av Moshki et 

al. (2019) och Walthall et al. (2019). 

  

Personer med hjärtsvikt beskrev upplevelser av försämrad ekonomi (Moshki et al., 2019; 

Gerlich et al., 2012; Weierbach et al., 2011), “I don´t shop the way I used to anymore. I am 

scared I may be hospitalised and be short of money” (Moshki et al., 2019, s.827), även 

upplevelsen av totalt inkomstbortfall uttrycktes i studien av Walsh et al., 2018). Att inte ha 

råd med mediciner (Walsh et al., 2018; Moshki et al., 2019; Gowani et al.,2017), dyra 

behandlingskostnader (Moshki et al., 2019) eller att ha ekonomisk möjlighet att ta sig till 

läkaren (Gowani et al.,2017) beskrevs av hjärtsviktspatienter.  

  

Livsstilsförändringar och svårigheter att förstå information 
Begränsningar inom denna kategori innebar svårigheter med egenvård, stora 

livsstilsförändringar, bristande kommunikation med vården. Vilket beskrevs som upplevelsen 

av att inte kunna följa behandling eller inte förstå information, samt att inte kunna leva sitt 

dagliga liv som förut. Personer med hjärtsvikt beskrev svårigheter att hantera symtom och 

följa behandlingar (Bekelman et al., 2011; Gowani et al.,2017). Att få för lite information för 

att kunna hantera sin sjukdom på ett adekvat sätt (Gowani et al.,2017) eller att få information 

men inte förstå den var upplevelser som beskrevs (Weierbach et al., 2011). Även upplevelsen 

av att inte kunna påverka sina symtom beskrevs, en tro om att inget mer kunde göras från 

vårdens sida, ”I think it´s more than being able to deal with one specific symptom. The 

hardest part is to understand you are going to deal with them all” (Bekelman et al., 2011, 

s.1321). Personer med hjärtsvikt upplevde förlust av kontroll i samband med diagnostisering 

(Bekelman et al., 2011). Att inte längre kunna äta sin favoritmat beskrevs som sorgligt 

(Sevilla-Cazes et al., 2018). I några studier beskrevs upplevelser av att inte kunna leva sitt 

dagliga liv som förut till följd av restriktioner som kommer med sjukdomen (Moshki et al., 

2019; Hopp et al., 2012; Walsh et al., 2018).  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av begränsningar hos personer som 

lever med hjärtsvikt. Resultatet visade att personer med hjärtsvikt begränsades på flera plan 

av sin sjukdom vilket gav upplevelser av bland annat utmattning, att inte känna mening med 

livet, att förlora en del av sig själv samt att inte kunna leva som tidigare till följd av 

restriktioner. 

 

Fysiska begränsingar till följd av symtom och läkemedelseffekter hade stor inverkan i det 

dagliga livet och medförde stora anpassningar i vardagen för personen, att planera och dela 

upp sina sysslor blev avgörande för att kunna genomföra dem. Vilket styrks av Flechtner och 

Bottomley (2003) som beskriver att utmattning och trötthet har påverkan på den fysiska 

aktiviteten, som till en början kan vara svag men progredierar och kan leda till nedstämdhet, 

att personer känner sig ensamma, isolerade och utom kontroll i sin vardag. En negativ 

påverkan på livskvalitén beskrivs i olika utsträckning beroende av utmattningens 

svårighetsgrad, vilket även tas upp i studien av Castro et al. (2019). Vidare beskriver 

Flechtner och Bottomley (2003) att upplevelsen är subjektiv och detta bör tas i beaktande i 

varje patientmöte, där vårdpersonal står för den objektiva blicken. För att bistå patienten på 

bästa sätt behövs adekvat och personcentrerad vård (Flechtner & Bottomley, 2003). Detta kan 

exempelvis handla om att planera tid för sjukvårdsbesök och rehabilitering under tider när 

personen upplever sig piggare eller har mer ork, kanske under förmiddag då trötthet och 

utmattning kan bli värre under dagens gång. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med hjärtsvikt upplevde 

andningssvårigheter, som påverkade deras dagliga aktiviteter och sömn negativt. Detta 

resulterade i försämrad livskvalitet samt svårigheter att hålla sig vaken under dagtid, vilket 

även stärks i studien av Simonÿ, Andersen, Bodtger och Birkelund (2019). Andningsträning 

kan förbättra personens hantering av andningsproblematiken och resultera i en ökad tro på 

den egna förmågan samt öka välbefinnandet. PEF (Peak Expiratory Flow), då personen gör ett 

antal utblåsningar åt gången vid några tillfällen under dagen, har beskrivits vara en övning 

med god effekt (Simonÿ et al., 2019). När det kommer till andning som påverkar sömnen så 

kan sjuksköterskan som intervention höja huvudändan på sängen och placera kuddar under 

armarna för att underlätta dessa besvär. 
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Ett fungerande sexliv, trots hög ålder, sjukdom eller funktionshinder är viktigt för människan. 

Sexuell dysfunktion eller missnöje med sexlivet hos långtidssjuka personer lyfts sällan, även 

då ett tillfredsställande sexliv ger en känsla av normalitet, trots att mycket annat förändrats i 

livet (McInnes, 2003). I studien av Hoekstra, Lesman-Leegte, Couperus, Sanderman och 

Jaarsma (2012) framkom att många sjuksköterskor varken bedömer sexuell hälsa hos 

hjärtsvikts-patienter eller känner ansvar för det. Depke och Onitilo (2015) menar att det till 

stor del beror på bristande kunskap, att sjuksköterskorna blir obekväma och det faktum att 

området är tabubelagt. Det är av stor vikt att sjuksköterskan vågar öppna upp för samtal kring 

sexuell hälsa för att kunna stödja patienten i dessa frågor. McInnes (2003) ger exempel på hur 

detta kan göras genom att sjuksköterskan informerar om att sexuell dysfunktion är vanligt hos 

hjärtsviktspatienter eller använder sig av PLISSIT modellen, som är en samtalsmodell 

utvecklad specifikt för ämnet.  

 

Psykiska begränsningar påverkade mentala, kognitiva och känslomässiga delar hos personer 

med hjärtsvikt. Vilket Bosworth et al. (2004) kopplar till den upplevda livskvalitén, som Heo 

et al., (2009) och Megari (2013) beskriver är en subjektiv och flerdimensionell upplevelse. I 

resultatet framkom även att personerna upplevelde bristande motivation, förlust av 

initiativförmåga och frustration. Likande beskrivs i studier av Bosworth et al. (2004), Dekker 

(2014) samt i Dekker, Peden, Lennie, Schooler och Moser (2009) vilka även tar upp 

upplevelser av kognitiv försämring. Det framkom upplevelser av att inte lita till den egna 

kroppens förmåga, att känna rädsla och osäkerhet inför vad som kan hända, vilket styrks i 

studien av Simonÿ et al. (2019) där det även dras slutsatser att detta leder till känslor av 

hopplöshet. Enligt Lee, Aikens, Janevic, Rosland och Piette (2019) drabbas över 20 procent 

av personer med hjärtsvikt av klinisk depression. Resultatet i denna litteraturstudie visade att 

upplevelser av att inte känna någon mening med livet längre, en avsaknad av framtid samt att 

inte orka kämpa längre. Vilket leder oss till slutsatsen att en person som lider av depression 

löper högre risk att inte utföra en god egenvård vilket i sin tur leder till ett försämrat 

sjukdomstillstånd. Det är viktigt att som sjuksköterska ha en holistisk syn på människan och 

tidigt kunna identifiera faktorer som kan leda till depression för att sätta in preventiva 

åtgärder, till hjälp kan självskattningsformuläret Madrs-s användas för bedömning 

(Holländare, Andersson & Engström 2010). En personcentrerad vård där man tillgodoser 

patientens önskemål i dennes vardag, kan stärka patientens självkänsla, självförtroende och 

känsla av självbestämmande, vilket styrks i studien av Hedman et al. (2015) som även menar, 

att ha något att se fram emot, påverkar upplevelser i nuet. Sjuksköterskan kan vara en del i 
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och bidra till att patienten känner mening genom att visa genuint intresse och omsorg. För att 

detta ska vara möjligt krävs en god relation som bygger på trygghet och tillit.  

 

Vidare beskrevs upplevelser av att känna sig som en börda för familj och omgivning under 

kategorin familjeliv och arbetsliv begränsas, vilket även styrks i Hedman et al. (2015), för att 

förbättra denna upplevelse skulle nätverkssamtal kunna generera både kunskap och en ökad 

förståelse kring den sjukes situation och individuella behov. Denna typ av samtal ger även 

sjuksköterskan möjligheter att stödja anhöriga, som ofta påverkas stort av att leva med en 

person som har en långvarig sjukdom. Sullivan et al. (2016) beskriver att anhöriga till 

personer med hjärtsvikt är mån om att utföra omvårdnad på ett korrekt sätt och lägger stort 

värde i en god relation med vårdpersonal för att få detta bekräftat. Stöd från familjen 

stimulerade personer till att bättre kunna hantera och acceptera sin sjukdom samt gå vidare 

med livet (Sundin, Bruce & Barremo, 2010). Studien av Stamp et al. (2015) visade att 

personer som hade familjens stöd, utförde bättre egenvård och var mer motiverade att leva. 

 

Sociala begränsningar kunde leda till upplevelser av en förändrad identitet och roll, isolering 

samt försämrad ekonomi. Jeon, Kraus, Jowsey och Glasgow (2010) samt Welstand, Carson 

och Rutherford (2009) beskriver liknande om upplevelsen att förlora en del av sig själv eller 

sin identitet, vilket ofta ansågs vara kopplat till förlust av arbete. Människans vardag består 

till stor del av tiden vi spenderar med att arbeta och är därför även starkt förknippat med vårt 

sociala liv och hur vi ser på oss själva. Det kan ha stor vikt för människans egenvärde och ger 

oss en känsla av tillhörighet. När detta tas ifrån oss påverkas vår upplevda livskvalitet 

negativt. Bennett, Cordes, Westmoreland, Castro och Donnelly (2000), Brännström, Ekman, 

Norberg, Boman och Strandberg (2006), Zambroski (2003) styrker resultatet av personer med 

hjärt-svikts upplevelse av att vara isolerade till följd av sjukdomens besvärande symtom och 

läkemedelsbehandlingens effekter. Upplevelsen av ensamhet presenterades i resultatet, vilket 

författarna ser allvarligt på då det kan leda till depression, detta styrks i studien av Kvaal, 

Halding och Kvigne (2013). I studien av Paturzo et al. (2012) framkom att personer som 

levde ensamma, kände sig så isolerade att de föredrog att stanna kvar på sjukhuset.  Alla 

personer upplever dock inte ensamheten som något negativt och det är därför viktigt att 

försäkra sig om att åtgärder kring ensamheten är önskad av personen (Kvaal et al. 2013). 

Författarna anser därav att ett personcentrerat förhållningssätt är att föredra för att 

sjuksköterskan ska få en ökad förståelse för den situation hjärtsviktspatienten befinner sig i, 

hur de upplever sitt tillstånd, hur det påverkar livskvalitén och det dagliga livet, vilket 
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förbättrar möjligheterna för en personcentrerad vård. Kristjansdottir et al. (2018) menar att 

dessa åtgärder även kan minska sjukdomsbördan och öka effekten av hälsofrämjande insatser. 

 

Resultatet visade att begränsningar inom sjukdomshantering kunde medföra upplevelser av att 

inte kunna följa behandling eller inte förstå information, samt att inte kunna leva sitt dagliga 

liv som förut. I litteraturstudiens resultat beskrivs upplevelsen av att förlora kontrollen i 

samband med diagnostisering, vilket styrks i studien av Jeon et al. (2010) som även beskriver 

att patienten kan stärka sin upplevelse av kontroll genom att känna att de har makt och 

kapacitet att påverka sitt liv eller sin sjukdom. Upplevelser av att inte kunna leva sitt liv som 

förut till följd av restriktioner framkom i resultatet, Jeon et al. (2010) beskriver att detta var 

nära kopplat till upplevelsen av att förlora kontrollen. Upplevelsen av att inte förstå 

information och att det var svårt att följa behandlingar framkommer i det presenterade 

resultatet och styrks i studien av Etkind, Bristowe, Bailey, Selman och Murtagh (2016). 

Brister i kommunikation och informa-tion mellan vårdteam och patient lyfts som starka 

faktorer i förhållande till dessa upplevelser (Etkind et al. 2016). Vidare beskriver Etkind et al. 

(2016) att det kan hjälpa att strukturera samtal med patienten så att information och stöd 

anpassas efter dennes prioriteringar. En intervention sjuksköterskan kan använda sig av är att 

involverar patienten i beslutsfattandet utifrån dennes engagemangsnivå, ger individanpassad 

information samt diskuterar nuvarande och framtida vård kan detta leda till en bättre 

omvårdnad. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att sjuksköterskan kan vara ett viktigt stöd för patienten i 

hanteringen av sjukdomen. Personers egna erfarenheter av effektiva hanteringsstrategier 

beskrivs ha god effekt på långtidssjuka patienters upplevda livskvalitet (Kristofferzon, 

Engström & Nilsson, 2018).  Att som sjuksköterska sträva efter delat beslutsfattande är 

önskvärt, då detta visat sig leda till bättre följsamhet i behandling (Etkind et al. 2016). Britz 

och Dunn (2010) fastställer samband mellan en positiv tilltro på sin egenvårdsförmåga och 

förbättrade livskvalitet. Viktiga delar vid egenvård är symtomkontroll för att minska och 

förebygga svullnad och andfåddhet, exempel på detta är regelbundna kontroller av vikt, 

blodtryck samt ett begränsat salt- och vätskeintag (Kaasalainen et al. 2013). Personer som 

upplevde sig ha bra symtomkontroll upplevde även en bättre hälsa och livskvalitet. Med tanke 

på detta anser författarna att sjuksköterskan utgör en viktig roll i att hjälpa personer att 

identifiera de resurser de har och kan använda, vilket även beskrivs av Kristjansdottir et al. 

(2018). Detta kan bidra till ett positivt tankesätt och ökad motivation, vilket ger personer 
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större möjlighet att uppleva god livskvalitet och förbättrad hälsa trots hjärtsvikten. I en studie 

av Masterson Creber et al. (2015) beskrivs en förbättrad egenvård, hos personer med 

hjärtsvikt, som resultat efter motiverande samtal, vilket med fördel kan utföras av 

sjuksköterskan.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet genomfördes en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

enligt Graneheim och Lundman (2004), vilket är lämpligt när man vill beskriva inifrån-

perspektivet, människors subjektiva upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2008, s.539). 

När en studie är väl motiverad och processen beskriven i detalj, kan läsaren följa hur 

författarna kom fram till resultatet, vilket ger studien tillförlitlighet enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s.302-303). För att stärka tillförlitligheten har författarna återgivit en tydlig 

beskrivning av analysförfarandet och den systematiska litteratursökningen, som redovisats i 

text och tabeller. Detta för att läsaren ska kunna följa och förstå tillvägagångssättet, vilket ger 

möjlighet att återskapa studien.  

 

Sökningens resultat gav betydligt fler artiklar i Pubmed än i Chinahl, däremot fick många av 

dessa uteslutas tillföljd av att de var metaanalyser, kvantitativa eller helt enkelt inte svarade 

mot studiens syfte. Således blev inte skillnaden markant i antal träffar då flera av de valda 

artiklarna från sökningen i Pubmed även återfanns i resultatet i Chinahl, där endast en ny 

artikel tillkom. En svaghet i sökningen var att författarna inte har engelska som modersmål 

och därav har en sämre förmåga att kombinera sökord relevanta för syftet, dock har 

författarna sökt synonymer som översatts och provats i sökning i flera kombinationer. De elva 

vetenskapliga artiklarna som ingick i studien var samtliga av hög kvalitet vilket stärker 

tillförlitligheten.  

 

Trovärdigheten i studien har stärkts genom de illustrerade citat som finns med i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). En styrka i studien är att två författare arbetat tillsammans, 

diskuterat och analyserat resultatet. En begränsning är att alla artiklar var skrivna på engelska 

vilket utgör en risk att författarnas översättningar genererat förlust av nyanser i beskrivna 

upplevelser. Polit och Beck (2008, s.539) menar att en bra kvalitativ studie är tydlig, ärligt 

beskrivande och innovativ. 
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Författarna har gått tillbaka till textenheterna vid varje kategorisering för att försäkra sig om 

att de hamnar i rätt kategori. Ingen irrelevant data har medvetet inkluderats, inte heller har 

data uteslutits på grund av avsaknad av lämplig kategori, alla relevanta textenheter har ingått i 

de fyra slutliga kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet får en högre 

trovärdighet utifrån att deltagarna i de analyserade studierna varierade i ålder, kön och 

etnicitet (Graneheim & Lundman, 2004), författarna såg likheter i de beskrivna upplevelserna 

i flera av artiklarna oberoende av dessa faktorer. Vidare styrks resultatet av övrig vetenskaplig 

litteratur där likvärdiga upplevelser framkommer, dock är generaliserbarheten tveksam 

eftersom kvalitativa analyser påverkas av forskarens subjektiva tolkningar och värderingar 

(Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) skall resultatet 

kunna bli detsamma, ovidkommande av sammanhang eller deltagare, för att det skall vara 

överförbart. Författarna har under arbetets gång sett likheter med upplevelser hos personer 

med andra långvariga sjukdomar, trots detta ses inte resultatet som rent överförbart till dessa 

grupper. 

 

 

Slutsatser 

Att leva med en långvarig sjukdom som hjärtsvikt är komplext och kan innebära stora 

påfrestningar i det dagliga livet samt påtvingade begränsningar både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Många av upplevelserna som beskrivits i denna litteraturstudie är tecken på eller 

faktorer som kan leda till depression. En person som drabbas av depression riskerar att frångå 

restriktioner och inte utföra en god egenvård vilket resulterar i ett försämrat 

sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om detta 

samband för att kunna vidta preventiva åtgärder i ett tidigt skede, innan det resulterat i klinisk 

depression. En fördjupad förståelse för personens upplevelser av dennes begränsningar ger 

sjuksköterskan möjlighet till ett bättre förhållningssätt vilket kan leda till en trygg och 

tillitsfull relation. Att som sjuksköterska arbeta personcentrerat, det vill säga för en öppen 

dialog med målet att förstå personens behov och önskemål, förbättrar möjligheterna att ge 

adekvat omvårdnad, vilket kan skapa förutsättningar för personer med hjärtsvikt att uppleva 

god livskvalitet trots sjukdom. För att möjliggöra en personcentrerad vård och stötta 

patientens egenvårdsförmåga, krävs att sjuksköterskan har en medvetenhet om och förståelse 

för dessa upplevelser samt en holistisk människosyn, vilket även skall genomsyra 

omvårdnaden. Det är även viktigt att inte undvika att lyfta känsliga ämnen som sexuell hälsa 

och samliv, då detta kan vara svåra områden för patienten själv att ta upp. Författarna har sett 
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att det finns stora skillnader i hur personer med olika svårighetsgrad upplever begränsningar 

som sjukdomen orsakar och anser därav att vidare forskning med fördel skulle kunna utföras 

med beaktande av hjärtsviktens svårighetsgrad kopplat till upplevelserna. 
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