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Sammanfattning 
Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar många äldre personer. Olika 

orsaker gör att hjärtats förmåga att tillförse kroppen med tillräcklig mängd blod 

minskat. Sjukdomen är kronisk och de drabbade tvingas ofta leva med flera fysiska och 

psykiska symtom. Att drabbas av en kronisk sjukdom kan på flera sätt vara omskakande 

för många och påverka livskvaliten. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa 

hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet. Metod: En allmän 

litteraturstudie baserad på nio artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Fyra 

huvudkategorier identifierades där upplevelsen av hjärtsvikt baseras på: Förlust av 

tidigare förmågor; Betydelsen av stöd och att vara beroende av andra; Att bli 

begränsad i sin vardag; Det kunde varit värre. Slutsats: Upplevelsen av livskvalitet 

påverkas såväl av den fysiska begränsning som uppstår genom sjukdomens olika 

symtom som av personens sociala stöd och inställning till livet. Genom en god 

förståelse för hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet ökar 

sjuksköterskans möjlighet att stötta dessa personer och hjälpa till att bevara en god 

livskvalitet trots sjukdomen. 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, äldre, livskvalitet, upplevelse, kvalitativ  



 

 Living with a failing heart 

A literature review of elderly people with heart failure 
experience of quality of life  

 

Author:  Malin Brånlid & Malin Freyer 

Supervisor: Malin Sundström 

Literature review 

Date 20150602 

 

Abstract 
Background: Heart failure is a serious condition that affects many elderly people. 

Different causes reduce the heart's ability to provide the body with enough blood. 

The disease is chronic and the patients are often forced to live with multiple physical 

and psychological symptoms. To suffer from a chronic illness can in many ways be 

shattering for many and affect quality of life. 

Aim: The aim of this study was to illuminate how older people with heart failure 

experience quality of life. Method: A literature review based on nine articles with 

qualitative approach. Results: Four main categories were identified where the 

experience of heart failure based on: Loss of previous abilities; The importance of 

support and being dependent; To be limited in their everyday lives; It could have been 

worse. Conclusion: The experience of quality of life is affected by both the 

psychological limitation caused by the disease different symptoms, the person's social 

support and approach to life. Through a good understanding of how older people with 

heart failure experiences the quality of life gives the nurse the opportunity to support 

these people and help to preserve a good quality of life despite the disease. 
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BAKGRUND 

Andelen personer som drabbas av hjärtsvikt i Sverige är två procent och hjärtsvikt klassas 

som en folksjukdom. Främst är det äldre personer över 65 år som ligger i riskgrupp för 

sjukdomen och den grundar sig i en eller flera bakomliggande sjukdomar. Det är ett allvarligt 

tillstånd som medför hög dödlighet och kräver livslång behandling (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjukdomstillståndet försämras successivt  och påverkar inte bara den fysiska kroppen utan 

även den psykiska hälsan (Leeming, Murray & Kendall, 2014). Att drabbas av hjärtsvikt kan 

enligt Socialstyrelsen (2015) bidra till en sänkt livskvalitet. Dock har omvårdnaden av 

hjärtpatienter förbättrats under de senaste åren vilket i sin tur kan ha lett till en ökad möjlighet 

till ett gott liv och bättre livskvalitet (Socialstyrelsen, 2015). Trots detta finns få studier gjorda 

som belyser enbart äldre personers upplevelse av livskvalitet i samband med hjärtsvikt. Enligt 

Franzén et al. (2007) påverkas livskvaliten annorlunda hos äldre personer och är därför av 

värde att öka kunskapen inom detta område. 

 

Vid hjärtsvikt har hjärtats pumpfunktion försämrats och kan inte försörja kroppen med 

tillräcklig mängd blod. Orsaken till den försämrade pumpförmågan kan vara ischemisk 

hjärtsjukdom, där hjärtat av olika skäl drabbats av syrebrist, eller högt blodtryck. Även 

klaffsjukdomar, arytmier, myopati, kardiomyopati samt långtidsanvändning av 

läkemedelsgruppen NSAID vilka i sin tur ökar belastningen på hjärtat kan orsaka hjärtsvikt 

(Ericson & Ericson, 2012). Det finns olika typer av hjärtsvikt beroende på vilken del av 

hjärtat som har nedsatt funktion. En systolisk dysfunktion innebär en försämrad 

tömningsförmåga. Detta leder till en minskad slag och minutvolym med oförmåga att försörja 

kroppen med tillräcklig mängd blod som följd. En diastolisk dysfunktion är en störning i 

kamrarnas påfyllnadsfas där motståndet i kamrarna är högt. Pumpförmågan blir nedsatt vilket 

ökar risken att utveckla förmaksflimmer (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Det finns olika typer av behandling som anpassas efter vilken svårighetsgrad av sjukdomen 

den äldre personen lider av. Enligt New York Heart Association (NYHA) kan hjärtsvikt delas 

in i fyra olika svårighetsgrader efter NYHA I-IV, där grad I klassas som lätt hjärtsvikt och 

grad IV innebär en svår hjärtsvikt (Eikeland, Haugland &Stubberud, 2011).  
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Råd om eventuella livsstilsbehandlingar såsom fysisk aktivitet anpassad efter hjärtats 

kapacitet, rökstopp och minskat alkoholintag ges. Vid ett BMI över 30 ges även stöd i 

viktminskning (Agvall, 2010). För att den äldre personen själv ska kunna hantera hjärtsvikten 

genom egenvård ges utbildning i symtomkännedom av sjuksköterskan. Detta sker framförallt 

vid hjärtsviktsmottagningar inom primärvården där även hjärtkontroller utförs regelbundet. 

Redan vid diagnostisering av hjärtsvikt påbörjas läkemedelsbehandling för att avlasta hjärtat. 

De mediciner som framförallt är aktuella är vätskedrivande läkemedel samt olika typer av 

läkemedel med blodtryckssänkande effekter (Ericson & Ericson, 2012). Vid svår hjärtsvikt 

finns även kirurgisk behandling att tillgå med möjligheten att operera in en pacemaker som 

synkroniserar höger och vänster kammare i hjärtat vilket i sin tur förbättrar pumpförmågan 

(Agvall, 2010). 

 

Vid hjärtsvikt är det vanligt att drabbas av både fysiska och psykiska symtom. Ett av de 

vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är trötthet och utmattning eftersom 

blodgenomströmningen till vävnaden blivit försämrad. Detta kan leda till att den drabbade 

personen får svårare att orka med de vardagliga sysslorna men även det sociala livet påverkas 

(Ekman, 2005). Andra symtom är andningsbesvär, så kallat dyspné, aptitlöshet, 

hjärtklappning och ödem (Ericson & Ericson, 2012). Eftersom hjärtsvikt påverkar 

livssituationen är målet med all hjärtsviktsbehandling att upprätthålla eller förbättra 

livskvaliteten hos den äldre personen (Agvall, 2010). 

 

Livskvalitet är ett vitt begrepp och kan ha flera definitioner. Enligt WHO’s (1995) definition 

är livskvalitet subjektiv och omfattar fyra domäner: Fysisk, psykisk, social och spirituell. 

Dessa domäner baseras på den individuella uppfattningen av de olika tillstånden. Livskvalitet 

inkluderar både positiva och negativa dimensioner där de positiva innefattar roller i samhället, 

belåtenhet och självständighet medan de negativa kan innebära negativa känslor, 

läkemedelsberoende, trötthet och smärta. Därmed är livskvalitet ett komplext begrepp där 

många aspekter måste tas hänsyn till som kulturella sammanhang, hälsa, intressen och 

personliga mål (WHO, 1995). Denna definition kan styrkas med Birkler (2007) där Naess och 

Ventegodt anser att livskvalitet kan ses som ett subjektivt fenomen där begreppet är relativt i 

förhållandet till varje individ, i detta fall äldre personer.  
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De menar att något som gör en person lycklig inte behöver ha någon betydelse för en annan. 

Det innebär att varje individ blir tillfredsställd av olika aktiviteter och borde därför styra vilka 

handlingar sjuksköterskan ska prioritera i vården. Studien kommer att bygga på WHO’s 

(1995) definition för att på bästa sätt belysa äldre personers upplevelse av begreppet 

livskvalitet. 

 

Äldre personer med hjärtsvikt får besöka vården ofta då sjukdomen även påverkar andra 

organ i kroppen så som hjärnan, njurarna samt muskulaturen (Agvall,2010). Begreppet äldre 

personer definieras vanligtvis utifrån den kronologiska åldern där definitionen inbegriper efter 

pensionsåldern eller 65 år och uppåt. I och med åldrandet förändras kroppens funktioner och 

organen får sämre kapacitet. Åldrandet är individuellt men vissa faktorer är detsamma som 

mindre vattenmängd i kroppen, skörare skelett, ökat antal fettceller och färre muskelceller 

vilket gör att risken för sjukdomar ökar (Ernsth Bravell, 2013). Antalet äldre ökar samtidigt 

som man kunnat se en försämrad psykisk hälsa hos dessa personer (Statens Folkhälsoinstitut, 

2007). Därför är det viktigt att även se bakom det medicinska tillståndet och vad som för den 

äldre personen innebär livskvalitet. På så vis kan sjuksköterskan underlätta och möjliggöra 

chansen till ett gott liv trots sjukdom. Genom att belysa vad som innebär livskvalitet hos äldre 

personer med hjärtsvikt ökar möjligheten att stötta dessa personer på ett bra sätt. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet. 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Denna baserades på studier med kvalitativ 

ansats med intervjuer för att fånga hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet 

(Rosén, 2012). 

Datainsamling 

Insamlingen av vetenskapliga orginalartiklar, utfördes i två steg och började med en inledande 

pilotsökning för att skapa en överblick över litteraturen inom området samt öka möjligheten 

att hitta rätt sökord (Wallengren & Henricson, 2012).  
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En systematisk sökning påbörjades därefter i databaserna PubMed och Cinahl vilka innehåller 

material relaterat till medicin och omvårdnad. Då syftet var att fånga  hur äldre personer med 

hjärtsvikt upplever livskvalitet användes även PsychINFO då denna databas innehåller 

material inom psykologi (Karlsson, 2012). Sökord som användes i olika kombinationer var: 

Congestive heart failure, heart failure, chronic heart failure, quality of life, living with, 

qualitative och interview (bilaga 1). Sökningen utfördes med ämnesord som MeSH Term och 

Cinahl Headings samt genom fritext för att innefatta eventuell nyare forskning som ännu inte 

tilldelats ämnesord (Karlsson, 2012). Booelska termerna AND och OR användes vid den 

systematiska sökningen. 

Urval 

Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats vilka 

skulle innefatta äldre personer med hjärtsvikt samt deras personliga upplevelse av livskvalitet 

eller erfarenheter av att leva med sjukdomen. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

vara tidsbegränsade mellan 2005-2015. Totalt 14 artiklar identifierades initialt och efter 

granskning kvarstod nio. Exkluderade artiklar hade anhörigperspektiv eller belyste andra 

upplevelser än att leva med hjärtsvikt. Trots att sökningen begränsades till deltagare över 65 

år påträffades studier där både yngre och äldre deltagare ingick. Då det fanns ett begränsat 

antal studier med enbart äldre personer med hjärtsvikt inkluderades även dessa i denna 

litteraturstudie. Urvalet visade dock att majoriteten av deltagarna var äldre. I de studier där 

man tydligt beskrivit vad som var yngre personers upplevelser valde vi att bortse från den 

delen av resultatet.  

Genomförande & Analys 

För att säkerställa kvaliteten i de utvalda artiklarna granskade författarna dessa var för sig 

med hjälp av Röda Korsets granskningsmall (2005) där de kvalitativa artiklarnas 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och pålitlighet särskilt granskades (Rosén, 2012). 

De nio utvalda artiklar ansågs vara av god kvalitet (bilaga 2). Sedan diskuterades artiklarna 

tillsammans för att  båda skulle bli insatta innan analysen påbörjades. 

 

En analys med induktiv ansats gjordes där resultatet lästes individuellt upprepade gånger och 

meningsbärande enheter som svarade mot syftet valdes ut och dessa diskuterades sedan för att 

undvika feltolkning. Meningsenheterna kondenserades och fördes in i en tabell där likheter 
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och skillnader åskådliggjordes och identifierades. Ett mönster gentemot WHOs definition 

växte fram och de kondenserade meningsenheterna fördes in under domänerna psykisk, 

fysisk, social och spirituell. Därefter gjordes ytterligare en induktiv analys inom varje domän 

och kategorierbenämningar som skulle täcka upplevelserna skapades. Materialet granskades 

kritiskt av kollegor genom grupphandledningar samt seminarium under arbetets gång. 

Etiska överväganden 

Forskningsetik innebär att genom etiska överväganden samt tillämpning av etiska principer 

komma fram till ett resultat utan att någon människa blivit utnyttjad eller skadats (Kjellström, 

2012). Eftersom studien grundades på kvalitativa artiklar har endast forskning där författarna 

tydliggjort sina etiska överväganden samt blivit godkänd av en etisk kommitté inkluderats. De 

som visat i sitt tillvägagångssätt att studien har inneburit frivilligt deltagande samt sett till 

autonomiprincipen inkluderades (Kjellström, 2012).  

 

Vi hade inte som avsikt att modifiera resultatet utifrån förförståelsen. Förförståelsen skrevs 

därför ned innan materialet analyserades för att undvika att styra resultatet mot den egna 

förförståelse och istället förhålla sig objektivt till vad artiklarna visade. Därmed förhöll sig 

författarna kritiskt till materialet genom hela processen där de ifrågasatte varandras tolkningar 

i analysen för att inte riskera att feltolkning gjordes och inte svarade på syftet.  

Förförståelse 

Vår tidigare kunskap och fördomar om hjärtsvikt var att det är en ångestfylld sjukdom och 

livssituation. Då sjukdomen inte går att bota är denna något man får lära sig leva med och kan 

i många fall leda till social isolering. Då sjukdomen medför trötthet samt biverkningar från 

farmakologisk behandling kan det exempelvis göra att den äldre behöver vara i närheten av en 

toalett. Författarna hade även en förförståelse att det främst var äldre som drabbas av 

hjärtsvikt och att denna sjukdom ofta är kombinerad med andra sjukdomar.  

 

För författarna innebar begreppet livskvalitet en känsla av att känna sig nöjd med den tillvaro 

man lever i. Vad som krävs för att en person ska uppleva livskvalitet är individuellt. Dock kan 

vissa gemensamma faktorer finnas så som ett gott socialt nätverk, en stabil ekonomisk 

situation samt en god hälsa. Vi såg att vad som innefattas i de olika faktorerna berodde på 

individen. 
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra kategorier som illustrerar livskvaliteten genom både negativa och 

positiva dimensioner: Förlust av tidigare förmågor, en kluven känsla av socialt stöd och att 

vara beroende av andra, en begränsad vardag och det kunde varit värre.  

Förlust av tidigare förmågor 

Det var många som beskrev en frustration över att inte klara av de aktiviteter som de alltid 

gjort innan diagnosen (Cortis & Williams, 2007; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Phil, 

Fridlund & Mårtensson, 2010; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). 

Personerna menade att den försämrade fysiska förmågan hade en negativ inverkan på deras 

livskvalitet och det dagliga livet (Moser et al., 2013; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & 

Arnold, 2008). Då det var svårt att utföra de aktiviteter de kunnat innan var det många som 

välkomnade alternativa aktiviteter för att bevara livskvaliteten (Moser et al., 2013). Erfarenhet 

av begränsning i det dagliga livet skapade en oförmåga att lita på den egna kapaciteten som i 

sin tur ledde till en passivitet i vardagen (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). Vissa beskrev 

även en frustration över att det som gett dem glädje innan, till exempel trädgårdsarbete och 

promenader inte längre kunde utövas (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). De flesta äldre 

personerna med hjärtsvikt beskrev hur de led av ett eller flera symtom så som exempelvis 

andnöd och trötthet (Cortis & Williams, 2007; Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009; 

Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Ryan, & Farrelly, 2009). 

 

Att lida av andnöd beskrevs av flera personer som ångestfyllt och ledde ibland till en rädsla 

över att gå och lägga sig för att på så sätt riskera att få en andningsattack (Pattenden, Roberts 

& Lewin, 2007; Ryan, & Farrelly, 2009). Detta påverkade deras fysiska kapacitet och 

livskvalitet negativt (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009; Pattenden, Roberts & Lewin, 

2007). En kvinna beskrev hur hon satt uppe på nätterna och väntade på att det skulle gå över 

och hon hade en rädsla över att vara själv hemma (Ryan, & Farrelly, 2009). Många beskrev 

också hur livet med en extrem trötthet kändes överväldigande och att vila hade blivit en stor 

del av deras liv (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010; Ryan, & Farrelly, 2009). Andnöden 

beskrevs ha gjort det svårt att orka ta sig an även de lättaste vardagssysslorna.  
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Andra fann svårigheter att leva med biverkningarna från olika läkemedel som gjorde att de 

drabbades av lågt blodtryck och magbesvär vilket ledde till en oro för att ramla samt 

illamående (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007).  

 

Många äldre personer definierade livskvalitet med hur väl de kunde utföra sysslor som 

hushållsarbete, av- och påklädning, duscha, besöka vänner och handla (Heo, Lennie, Okoli, & 

Moser, 2009). Att de klarade av att utföra aktiviteter på en tillfredställande nivå gjorde att de 

kände sig nöjda med sin fysiska kapacitet (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). Enligt några 

personer påverkades livskvaliteten positivt genom att ha en god kondition (Heo, Lennie, 

Okoli, & Moser, 2009). Dock fanns det de som hade en önskan om bättre fysisk kapacitet. Det 

fanns en avsaknad av tidigare fysiska förmågor som normalt kroppsarbete och vanliga 

arbetsuppgifter de önskade utföra (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010).  

 

En kluven känsla av socialt stöd och att vara beroende av andra 

Att umgås med närstående eller vara omgiven av en stöttande miljö var något som äldre 

personer med hjärtsvikt beskrev som en positiv faktor till livskvaliteten. Detta kunde vara att 

delta i olika sociala aktiviteter (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009). Många fann även ett 

viktigt socialt stöd i familjemedlemmar och kände att dessa hjälpte dem att bibehålla en 

positiv inställning (Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). En kvinna beskrev hur hon trots 

sin svåra hjärtsvikt kunde känna livslust då hon såg livet med maken som betydelsefullt (Falk, 

Wahn & Lidell, 2006). Andra beskrev hur de fann en trygghet, ett hopp eller mening med 

livet genom olika stödgrupper där de hade möjlighet att träffa andra i samma situation (Cortis 

& Williams, 2007).  

 

Äldre personer med hjärtsvikt beskrev en stark vilja av att kunna klara sig själva utan att 

behöva be om hjälp och ansåg att det var viktigt att bibehålla denna förmåga så länge som 

möjligt (Cortis & Williams, 2007; Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009). Flera beskrev att de 

kände en god eller mycket god livskvalitet då de kunde klara sig själva (Cortis & Williams, 

2007). Några berättade att det var svårt att acceptera hjälp från andra då symtomen från 

sjukdomen orsakade problem för dem (Cortis & Williams, 2007). Detta uttryckte andra var en 

källa till frustration, att behöva lämna över hushållsarbete till andra samt acceptera att dessa 

utförde inte sysslorna på det sättde var vana vid (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007).  
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Oförmågan att utföra vardagliga sysslor gjorde några personer deprimerade (Phil, Fridlund & 

Mårtensson, 2010). Att känna att varje uppgift som låg framför dem var betungande 

upplevdes begränsande i många äldre personers liv (Ryan, & Farrelly, 2009). 

Att tappa förmågan att utföra det de tidigare gjort själv och istället behöva be om hjälp gjorde 

att personerna kände sig beroende av andra (Cortis & Williams, 2007; Ryan, & Farrelly, 

2009; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). Detta bidrog till att flera kände en frustration 

över situationen (Cortis & Williams, 2007; Ryan, & Farrelly, 2009). Vissa personer uttryckte 

en känsla av att känna sig värdelösa (Cortis & Williams, 2007; Thornhill, Lyons, Nouwen & 

Lip, 2008) medan andra menade att de på grund av att vara beroende av andra fick en lägre 

självkänsla och minskat självförtroende eller att de upplevde en oro som i sin tur ledde till att 

de blev på dåligt humör eller deprimerade (Cortis & Williams, 2007).  

 

Flera personer beskrev hur de upplevde att deras roll i familj och i deras sociala nätverk 

förändrades då de inte länge klarade av utföra de sysslor och aktiviteter de tidigare gjort och blev 

mer beroende av hjälp från andra (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Phil, Fridlund & 

Mårtensson, 2010; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). Detta gjorde att de kände sig 

stressade över att de inte kunde hjälpa till och som en man beskrev det kände han sig ibland 

nedstämd då han tvingades sitta och se sin fru göra allt jobb medan han kände att han borde hjälpa 

till men inte kunde (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). Andra beskrev hur de upplevde kluvna 

känslor. Samtidigt som de upplevde en tacksamhet över hjälpen de fått samtidigt som de 

drabbdeas av skuldkänslor över att inte själv kunna bistå med hjälp (Thornhill, Lyons, Nouwen 

& Lip, 2008).  

 

Ett annat sätt att finna stöd var genom böner eller att finna trygghet i en tro. Detta beskrevs ha 

en positiv inverkan på livskvaliteten (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009). Andra menade att 

de fann en trygghet i sin religion när de tänkte på döden. De ansåg att deras böner samt andras 

böner till dem hjälpte dem i deras hälsa (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010) medan andra 

uttryckte en stress över att inte kunna utöva sin religion korrekt relaterat till symtom (Phil, 

Fridlund & Mårtensson, 2010).  
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Att bli begränsad i sin vardag 

Flera studier visade att äldre personer med hjärtsvikt upplevde en känsla av isolering (Cortis 

& Williams, 2007; Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010; 

Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). Olika symtom och fysiska begränsningar gjorde att 

de hade svårt att lämna hemmet (Cortis & Williams, 2007; Pattenden, Roberts & Lewin, 

2007; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). Vissa personer hade på grund av rädslan för att bli 

sämre begränsat sina aktiviteter vilket gjorde att de blev bundna till hemmet (Pattenden, 

Roberts & Lewin, 2007). Även möjligheten till att bjuda hem andra sågs som ett problem då 

flera personer kände sig för utmattade på grund av sjukdomens symtom för att orka med detta 

(Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). Detta gjorde att personerna upplevde ett begränsat 

socialt nätverk (Cortis & Williams, 2007; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). En känsla av 

ensamhet var vanligt bland flera personer, även hos dem med ett socialt nätverk (Thornhill, 

Lyons, Nouwen & Lip, 2008). ). Denna känsla var ofta associerad till sjukdomen och 

upplevdes av några. De beskrev det som att de blivit fängslade och under övervakning. De 

kände också en djup förtvivlan och hopplöshet i sjukdomen (Ryan, & Farrelly, 2009). Vissa 

äldre personer upplevde att deras personlighet hade förändrats och att de inte längre kunde 

tillföra något till livet (Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). 

 

Det var även många som hade en rädsla eller oro inför framtiden som begränsade dem 

(Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010; Rodriguez, Appelt, 

Switzer, Sonel & Arnold, 2008). Det fanns en uttryckt rädsla för döden hos många äldre 

personer med hjärtsvikt (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010; Ryan, & Farrelly, 2009).  Några 

berättade att det hade svårt att föreställa sig någon framtid och att de tog en dag i taget 

(Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). Andra uttryckte att rädslan inför 

framtiden berodde på en oviss framtid, hur länge de fick leva och behålla sin fysiska kapacitet 

(Pattenden, Roberts & Lewin, 2007). En person uttryckte det som att plötsligt var inte livet 

oändligt (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010). 

 

Olika ekonomiska och finansiella problem gjorde att de blev begränsade och det var något 

som togs upp av personerna (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009; Pattenden, Roberts & 

Lewin, 2007; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008).  
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Vissa uttryckte att detta skapade en stress (Pattenden, Roberts & Lewin, 2007; Rodriguez, 

Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008). Andra såg det som ett orosmoment att inte ha råd 

med exempelvis läkemedel och att detta påverkade deras livskvalitet negativt (Heo, Lennie, 

Okoli, & Moser, 2009). 

Det kunde varit värre 

Humör och en positiv inställning upplevdes av personerna som en viktig del i att bibehålla en 

god livskvalitet (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009). Även om sjukdomen påverkat dem 

negativt lyckades många personer bibehålla en positiv inställning genom att känna en 

tacksamhet över att det inte var sämre (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009; Moser et al., 

2013). En kvinna beskrev att det fanns de som var i mycket sämre kondition än hon och att så 

länge hon kunde ta upp sin telefon och ringa sina barn eller köra en runda med bilen såg hon 

sin livskvalitet som god (Heo, Lennie, Okoli, & Moser, 2009). Vissa personer påtalade även 

att de haft lättare att acceptera den nedsatta fysiska förmågan då de redan förväntade sig att 

denna skulle försämras med åldern, de var redan inställda på att bli allt mer begränsade 

(Moser et al., 2013). Andra personer uttryckte en positiv förändring av livet sedan de drabbats 

av hjärtsvikt (Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010; Thornhill, Lyons, Nouwen & Lip, 2008). 

Tre personer uttryckte att diagnosen fått dem att tag i livet och göra det de alltid velat göra 

(Phil, Fridlund & Mårtensson, 2010).  Några såg sin sjukdom som en ögonöppnare då de 

uppskattade sina anhöriga mer och gjorde andra prioriteringar i livet (Pattenden, Roberts & 

Lewin, 2007). Andra berättade att de tog tag i sin livsstil eller började jobba med 

självförbättring. De såg det som en möjlighet till positiv förändring (Thornhill, Lyons, 

Nouwen & Lip, 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en litteraturöversikt baserat på studier med kvalitativ ansats för att fånga 

de äldre personernas egna upplevelser av livskvalitet vid hjärtsvikt (Rosén, 2012). De 

databaser som valdes var PubMed, Cinahl och PsycInfo då dessa omfattar det området 

författarna avsåg att studera. Trots detta fanns det svårigheter att finna relevanta artiklar som 

svarade mot denna studies syfte. Detta kan bero på att PubMed inriktar sig på medicin samt 

omvårdnad och därmed var artiklar som baseras på känslor och upplevelser svåra att hitta. 

Trots olika kombinationer av sökord i de olika databaserna uppnådde studien snabbt 

saturation. Författarna gjorde samma sökningar i SweMed+ och i PsycArticles men detta gav 

inga ytterligare artiklar och därmed användes inte dessa databaser.  Tidsaspekten kan vara en 

bidragande faktor då studien hade ett snävt tidsintervall vilket kan ha påverkat studiens 

kvalitet (Henricson, 2012). Trots detta gjordes en grundlig sökning i de relevanta databaserna 

där de efter olika kombinationer av sökord fick fram det material som var aktuellt för att svara 

på studiens syfte. 

  

Då de flesta tidigare studier i ämnet främst baserats på kvantitativa studier lades vikt vid att 

fånga de kvalitativa studier som gjorts. Vid datainsamlingen togs de centrala begreppen ut ur 

syftet och gjordes om till sökord samt ämnesord. Via bibliotekets sökverkstad identifierades 

nya sökord som gav fler relevanta artiklar. Trots ett noggrant arbete med sökorden visade det 

sig att samtliga originalartiklar som svarade på denna litteraturstudies syfte antingen kom från 

USA eller norra Europa. Detta kan sänka denna studies överförbarhet då det skulle kunna 

finnas kulturella skillnader i upplevelsen av stöd och hjälp inom familjen. Flertalet studier 

som ingick hade kognitiv nedsättning eller psykisk sjukdom som exklusionskriterium. Då 

dessa gruppers upplevelse av att leva med hjärtsvikt inte blivit belyst kan resultatet i 

litteraturstudien inte gå att överföra till dessa grupper. För att stärka överförbarheten har 

samtliga NYHA-klassificeringar medtagits och både kvinnor och mäns upplevelser har 

inkluderats. Dock har vi varit medvetna om att upplevelsen av livskvalitet kan skilja sig 

mellan NYHA’s svårighetsgrader då de med en svår sjukdom kan uppleva en sämre 

livskvalitet än de med lägre NYHA-grad av sjukdomen. 
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Då syftet var att belysa upplevelsen av livskvalitet hos äldre personer med hjärtsvikt gjordes 

en åldersbegränsing i sökningen till personer över 65 år. Trots begränsningen påträffades 

studier som inkluderat både äldre och yngre personer. Då sökningarna endast gav ett fåtal 

studier med personer över 65 år valdes, efter en gemensam diskussion och diskussion med 

handledaren, att även inkludera studier med både äldre och yngre deltagare. Det gjordes en ny 

sökning utan åldersbegränsning för att innefatta hela området men detta resulterade i samma 

resultat. För att inte påverka tillförlitligheten togs därför de studier där majoriteten var över 65 

år med liksom studier där det i resultatet tydligt framgick vilka resultat som relaterade till 

äldre personer. I urvalet inkluderades en orginalartikel med mixad metod men då delarna var 

väl beskrivna var för sig och det gick att urskilja det kvalitativa resultatet togs denna studie 

med. 

 

Samtliga artiklar granskades med hjälp av Röda Korsets Granskningsmall (2005) eftersom 

författarna har erfarenhet av att använda denna och kunde därmed göra en noggrannare 

granskning. Granskningarna delades upp sinsemellan för att sedan diskuteras tillsammans. 

Detta kan enligt Henricson (2012) ha haft en negativ påverkan på studien men för att inte 

påverka pålitligheten var författarna, genom diskussion, väl insatta i samtliga studier. 

 

För att stärka verifierbarheten i litteraturstudien har tillvägagångssättet beskrivits tydligt i 

metoden steg för steg. Dock kan analysen ha påverkats av författarnas bristande erfarenhet av 

att göra en litteraturstudie. Analysen gjordes till en början med en induktiv ansats där 

meningsbärande enheter togs ut från artiklarnas resultat. Då några av artiklar som 

inkluderades i studien inte belyste livskvalitet utan upplevelsen att leva med härtsvikt tog 

författarna hjälp av WHO’s (1995) definition av livskvalitet vid kondensering och 

grupperingen där meningsenheterna delades in under WHO’s (1995) domäner av livskvalitet 

fysisk, psykisk, social och spirituell. Därmed övergick analysen till en mer deduktiv ansats. 

Därefter analyserades fynden igen med en induktiv ansats där de slutgiltiga kategorierna växte 

fram. Trots bristande erfarenhet har ett genomarbetat resultat gjorts och därmed borde inte 

studiens resultat påverkats.  
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Vi var medvetna om vår förförståelse och var därmed noga under analysens gång att hålla oss 

utan personliga tolkningar. För att inte färgas av den egna förförståelsen och i sin tur påverka 

analysen diskuterades samt skrevs förförståelsen ned innan studiens början. Därmed ska 

studiens pålitlighet stärkts då resultatet speglar de äldres verklighet och inte författarnas 

förförståelse. Genom att vara två i analysprocessen där författarna kunnat ifrågasätta 

varandras tolkningar har pålitligheten stärkts. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa hur äldre personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet.  

Resultatet visar ett samband mellan livskvalitet, symtom, omgivning samt inställning till 

sjukdomen vilka var de centrala fynden. De fysiska symtomen som uppstod i samband med 

sjukdomen bidrog till en försämrad fysisk förmåga vilken påverkade personernas känsla av 

livskvalitet negativt. Det som bidrog till en positiv upplevelse av livskvalitet var känslan av 

en stöttande omgivning så som vänner och familj. Vissa ansåg också att de kunde bibehålla en 

god livskvalitet genom att jämföra sig med dem som hade det värre. Detta visar likt WHOs 

(1995) definition av livskvalitet att upplevelsen är subjektiv och att det som anses vara 

livskvalitet av en person inte måste vara det för någon annan. Att ha tillgång till ett socialt 

stöd var för några en viktig del som ökade livskvaliteten medan andra ansåg att vara beroende 

och i behov av hjälp påverkade dem negativt.  

 

Nedsatt fysisk förmåga på grund av hjärtsvikt hotar personens identitet samtidigt som det 

leder till fysisk begränsning och psykisk isolering vilket bidrar till sänkt livskvalitet. 

Resultatet visade att flera äldre personer med hjärtsvikt upplever att en försämrad fysisk 

förmåga påverkade deras livskvalitet negativt på flera olika sätt. Även en frustration över att 

inte längre klara av det de alltid gjort innan relaterat till symtom återkom i resultatet. Den 

förändrade fysiska förmågan gjorde att många upplevde att deras personlighet förändrades då 

de inte tyckte att de kunde tillföra något längre. Kvantitativa studier om hur hjärtsvikt 

påverkar den äldres dagliga liv visar att symtom som trötthet och andnöd påverkar deras 

vardag och mer än hälften av deltagarna kände nedstämdhet (Franzén, Blomqvist & Saveman, 

2006). Enligt Birkler (2007) förändras många aspekter i personens liv vid sjukdom som sätter 

ned den fysiska förmågan.  
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Han menar att sjukdomen kan förändra personens självbild då sjukdomen bidrar till ett 

ifrågasättande av personens relation till sig själv när behov och kapacitet förändras. Synen på 

framtiden och förändrade relationer påverkar den personliga identiteten och där med hela 

personens värdeskala (Birkler, 2007). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) 

för legitimerad sjuksköterska är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att hantera 

såväl fysiska som psykiska förändringar som uppstår vid kronisk sjukdom. Författarna menar 

därför att det är viktigt att som sjuksköterska ha en förståelse för hur den fysiska förmågan 

även påverkar personers mentala styrkor.  

 

Omgivningens betydelse för hur personer med hjärtsvikt upplever livskvalitet kan inte 

underskattas. Resultatet visar att flera äldre personer med hjärtsvikt upplevde att ett gott 

socialt stöd och möjlighet att umgås med närstående hade en positiv inverkan på känslan av 

livskvalitet. Genom att finna stöd i andra kunde man lättare bibehålla en positiv inställning. 

Samtidigt visade resultatet att stödet från närstående kunde ge blandade känslor av både 

tacksamhet och skuld. Den försämrade fysiska förmåga gjorde att personer med hjärtsvikt lätt 

hamnade i en beroendeställning och att de inte längre kunde bidra med lika mycket. Enligt 

Tornstam (2005) menar Rosenmayr och Köckeis att flera äldre föredrar en intimitet på 

avstånd. Tornstam menar att detta kan vara en del av fenomenet individualism och att hos den 

äldre personen ges detta uttrycket i en ovilja att vara beroende. En god social kontakt är alltså 

positivt men då man hamnar i en beroendeställning kan relationen upplevas ha negativa 

aspekter. Tidigare utförda studier i huruvida äldre personer med hjärtsvikt upplever socialt 

stöd (Årestedt, Blomqvist & Saveman, 2012) visar denna att de upplever sig ha ett stort 

socialt nätverk och socialt stöd trots sjukdomen. Dock visade även studien att det fanns en 

risk att de med sämre sjukdomstillstånd, levde ensamma samt hade ekonomisk problematik 

hade ett mindre socialt nätverk och socialt stöd. 

 

Med sjukdomen sätts personen i en icke önskad beroendeställning till sin familj och vänner 

och med detta kan en frustration och känsla av värdelöshet uppstå. Att vara beroende av andra 

kan därmed hota personens autonomi och integritet. Dessa upplevelser framkom i resultatet 

där många uttryckte att de inte längre kunde tillföra något till relationen. Ur litteraturstudien 

framkom även hur relationen mellan familj och den sjuke förändrats efter diagnos. Arlebrink 

(2013) menar att en viktig del i mötet med en sjuk person är att se till personens autonomi.  
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Autonomi är en grundpelare i vårdetiken där personen ska ses som en fri och självständig 

varelse. Därmed är det viktigt att inte frånta personen ansvaret över det egna livet och göra 

personen så delaktig som möjligt i vården (Arlebrink 2013). Även om personen inte är fysiskt 

kapabel att utföra konkreta handlingar har denna oftast kvar förmågan att fatta beslut. Genom 

detta kan sjuksköterskan hjälpa till att bibehålla en god autonomi genom att låta personen vara 

delaktig i de olika beslut som fattas. I mötet mellan sjuksköterskan och personen med 

hjärtsvikt är det därför viktigt att sjuksköterskan ger utrymme för delaktighet och 

egenbestämmande (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). En viktig del kan vara att 

sjuksköterskan hjälper till med vägledning för en enklare vardag. För att minska risken att 

relationen till familjen förändras kan hjälp med konstruktion av en hemmiljö som kan 

underlätta för personen att klara sig själv vara betydelsefullt. Även hemhjälp av olika slag 

skulle kunna bidra till att mindre ansvar läggs på omgivningen och på så sätt skulle 

skuldkänslor kunna minska. 

 

Samtidigt visade resultatet att inställningen till sjukdomen gjorde att vissa personer kunde se 

positivt på sin livskvalitet trots den nedsatta funktionen. De kunde se hur andra hade det 

sämre och jämförde sig med dessa och kunde på så vis se sitt liv som betydelsefullt. 

Resultatet visade att genom att känna en tacksamhet över att det inte var sämre kunde de 

bibehålla en positiv inställning trots sjukdomen. Enligt Mertons (1968) referensgruppsteori 

kan förklaringen i att personer har olika anspråksnivåer ligga i en jämförelse med andra. En 

persons sätt att se på sin situation ligger alltså inte enbart i hur dennas liv ser ut just nu utan 

kan även reflekteras av omgivningen och synen på andra. En person som är omgiven av eller 

jämför sig med andra i sämre tillstånd kan se på sin egen situation med ett positivare synsätt 

än de som jämför sig mer personer som anses ha det bättre. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför vissa personer i resultatet ansåg sig ha en högre livskvalitet än andra. De 

kunde även hantera den nedsatta förmågan lättare då de sedan tidigare varit inställda på att 

med den stigande åldern få en allt sämre fysisk förmåga. 

 

Att optimera behandling av sjukdomen är betydelsefullt för att symtomen skall hållas 

begränsade och personen kan bibehålla sin gamla livsstil och sociala nätverk så länge som 

möjligt. Resultatet visar likt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2015) att äldre personer 

som lever med hjärtsvikt står i risk att drabbas av en sänkt livskvalitet relaterat till de olika 
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symtom som uppstår i samband med sjukdomen. Det visar också ett samband mellan 

sjukdomens symtom och en rädsla för fysisk aktivitet som gör att personen blir begränsad. 

Hjärtsjukvården har förbättrats de senaste åren genom sekundärpreventioner, förbättrad 

akutsjukvård och utveckling av läkemedel (Shafazand, Schaufelberger, Lappas, Swedberg & 

Rosenberg, 2009). Detta gör att fler överlever akut hjärtsjukdom vilket kan vara en 

bidragande orsak till den höga andelen personer med hjärtsvikt (Mårtensson, 2012). Det 

lägger ett stort ansvar på sjukvården där mer förebyggande åtgärder borde införas. Samhället 

har en viktig funktion genom primärprevention att upplysa om riskerna för hjärtsjukdom, 

exempelvis genom media eller inom primärvården (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). På 

så vis kan man öka kunskapen hos befolkningen och minska antalet drabbade. Dock är det 

viktigt att ha i åtanke att hjärtsvikt till stor del är en kronisk sjukdom och att de insatser som 

sätts in efter insjuknande bör ha som målsättning att förhindra progress, lindra symtom, 

bibehålla livskvaliteten, minska behovet av sjukvård samt förlänga livet (Mårtensson, 2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är det av stor betydelse att personen är väl informerad och 

motiverad i denna behandlingsprocess. Att informera personen samt motivera är en del av 

sjuksköterskans uppgift. Detta kan göras genom att se till hela personens behov och inte bara 

till diagnos och sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Socialstyrelsen (2015) påpekar att äldre personer står i risk att inte få rekommenderad 

behandling eller ges företräde trots stora behov av vård. Årsrapport från RiksSvikt (2013) 

visar även att rekommenderad behandling är underutnyttjad i Sverige. Socialstyrelsen (2015) 

menar att man inte får se till personens ålder utan att fokus ska ligga i hur personen i fråga 

kan tillgodogöra sig behandlingen. Den samsjuklighet som vanligtvis drabbar äldre personer 

med hjärtsvikt kan göra det mer komplicerat att skapa en optimal behandling. Det kan därför 

vara av stor vikt att inrätta specifika hjärtsviktsmottagningar där specialutbildad personal 

inom området arbetar (Mårtensson, 2012). Detta skulle kunna öka möjligheterna till en mer 

optimal behandling. Vilket vi anser skulle kunna bidra till ett mer funktionellt liv som enligt 

resultatet av studien ökar möjligheten till en bättre livskvalitet. Upprättande av 

hjärtsviktsmottagningar skulle även kunna underlätta uppföljningen av dessa personer vilket 

kan minska risken för återinläggning på sjukhus (Mårtensson, 2012).  

 



  

21 

 

Slutsats 
Möjligheten att klara av att utföra vardagliga sysslor och delta i olika sociala 

arrangemang visade sig vara en viktig del i att bevara en god livskvalitet. Det kan därför 

anses vara av stor vikt att underlätta och motivera till deltagande i olika vardagliga 

sysslor. Studiens resultat visar att ett gott socialt stöd är en positiv faktor för 

upplevelsen av livskvalitet. Detta kan ske både individuellt samt i olika grupper. Genom 

att skapa grupper där personer med hjärtsvikt samlas kan dessa utbyta upplevelser och 

dela erfarenheter av att leva med sjukdomen vilket skulle kunna bidra till att personerna 

känner sig mindre isolerade och ensamma. Detta skulle kunna undersökas genom en 

framtida interventionsstudie för att se om en sådan stödgrupp hade varit värdefull för 

personer med hjärtsvikt samt hade effekt på livskvaliteten.  

 

För att få en djupare förståelse för hur äldre personer med hjärtsvikt strävar efter att 

bibehålla en god livskvalitet skulle vidare studier kring detta vara betydelsefullt. Genom 

att ha god insikt i och förståelse för hur dessa personer upplever sin sjukdom ökar 

sjuksköterskans möjlighet att stötta dessa och hjälpa dem att bibehålla en god 

livskvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskan ser att var individ är unik och att vi har alla 

olika intressen och syn på vad som är mest betydelsefullt. Vid mötet med olika personer 

är det alltså av stor betydelse att lyssna till denna samt vara intresserad och nyfiken på 

vad som skulle kunna hjälpa just denna individ till en ökad livskvalitet.  

 



  

22 

 

REFERENSER 
*artiklar som ingick i resultatet 

 

Agvall, B. (2010). Hjärtsvikt. I K. Hedin & M. Löndahl (red.) Allmänläkarpraktikan: Hjärt-

Kärlsjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: Etik och människosyn. Stockholm: Liber AB. 

 

*Cortis, J.D. & Williams, A. (2007). Palliative and supportive needs of older adults with heart 

failure. International Nursing Review, 54, 263-270.  

 

Eikeland, A., Haugland, T. & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid hjärtsjukdomar. I H.  

Almås, D-G. Stubberud & R. Grönseth (red.) Klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber AB. 

 

Ekman, I. (2005). Trötthet och kognitiv dysfunktion. I A. Stömberg (red.) Vård vid hjärtsvikt. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ekman, I., Norberg, A. & Swedberg, K. (2014). Tillämpning av personcentrering inom hälso- 

och sjukvård. I I. Ekman (red.) Personcentrering inom hälso- och sjukvård, från filosofi till 

praktik. Stockholm: Liber AB. 

  

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Ernsth Bravell, M. (2013). Biologiskt åldrande. I M. Ernsth Bravell (red.) Äldre och åldrande, 

Grundbok i gerontologi. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

 

*Falk S., Wahn A-K. & Lidell E. (2006). Keeping the maintenance of daily life in spite of 

Chonic Heart Failure. A qualitative study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6 

(2007) 192-199. Doi: 10.1016/j.ejcnurse.2006.09.002 

 



  

23 

 

Franzén, K., Saveman, B-I. & Blomqvist, K. (2007). Predictors for health related quality of 

life in persons 65 years or older with chronic heart failure. European Journal of 

Cardiovaskular Nursing, 6(2007): 112-120. Doi: 10.1016/j.ejcnurse.2006.06.001 

 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Heo, S., Lennie, A. T., Okoli, C. & Moser, K. D. (2009). Quality of life in patients with 

heart failure: Ask the patients. Heart & Lung Journal, 2009;38: 100-108. Doi: 

10.1016/j.hrtlng.2008.04.002 

 

Karlsson, E-K. (2012). Informationssökning. I  M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I  M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Leeming, A., Murray, A. S. & Kendall, M. (2014). The impact of advanced heart failure on 

social, psychological and existential aspects and personhood. European Journal of 

Cardiovaskular Nursing, 13(2): 162-167. Doi: 10.1177/1474515114520771 

 

Merton, R.K. (1968). Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press. 

 

*Moser, K. D., Heo, S., Suk Lee, K., Hammash, M., Reigel, B., Lennie, A. T., Arslanian-

Engoren, C., Mudd-Martin, G., Albert. N. & Watkins, J. (2013). ”It could be worse… Lot’s 

worse!” Why health-related quality of life is better in older compared with younger 

individuals with heart failure. Age and Ageing, 2013;42: 626-632. Doi: 10.1093/ageing/aft078 

 

Mårtensson, J. (2012). Vård av patient med hjärtsvikt. I B. Fridlund, D. Malm & J. 

Mårtensson (red) Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

RiksSvikt, nationellt hjärtsviktsregister (2013). Årsrapport 2013. RiksSvikt; 2014 



  

24 

 

 

*Pattenden J.F, Roberts H. & Lewin R.J.P (2007). Living with heart failure; patient and carer 

perspektives. European Journal of Cardiovascular Nursing, 6 (2007) 273-279. Doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2007.01.097 

 

*Phil E., Fridlund B., & Mårtensson J. (2010). Patient´s experiences of physical limitations 

when suffering from chronic heart failure; a phenomenographic analysis. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 2011; 25; 3-11. Doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00780.x 

 

*Rodriguez, L. K., Appelt, J. C., Switzer, E. G., Sonel, F. A. & Arnold, M. R. (2008). “They 

diagnosed bad heart”: A qualitative exploration of patients’ knowledge about and experiences 

with heart failure. Heart & Lung Journal, 2008;37:257-265. Doi: 

10.1016/j.hrtlng.2007.09.001 

 

Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Ryan, M. & Farrelly, M. (2009). Living with an unfixable heart: A qualitative study 

exploring the experience of living with advanced heart failure. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8 (2009) 223-231. Doi: 10.1016/j.ejcnurse.2009.02.005 

 

Shafazand, M, Schaufelberger, M, Lappas, G, Swedberg, K, Rosengren, A.(2008) Survival 

trends in men and women with heart failure of ischaemic and non-ischaemic origin: data for 

the period 1987-2003 from the Swedish Hospital Discharge Registry. European Heart 

Journal,  2009; 30(6):671-8 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 2015-

05-25 från: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf 

 



  

25 

 

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, stöd för styrning och ledning. 

Hämtad 2015-01-23 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19657/2015-1-12.pdf 

 

Statens folkhälsoinstitutet (2007). Äldres hälsa- en utmaning för Europa. Hämtad 2015-03-01 

från: http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13566/healthy-ageing-kortversion-

svensk.pdf 

 

Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): position paper from 

the World Health Organization. Soc. Sci. Med. 1995; 41(10) 1403-1409 

 

*Thornhill K., Lyons A.C., Nouwen A. & Lip G.Y.H. (2008). Experiences of living with 

congestive heart failure: A qualitative study. The British Psychological Society, 13 (2008) 

155-165. Doi: 10.1348/135910706X170983 

 

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (red.) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Årestedt, K., Saveman, B-I. & Blomqvist, K. (2012). Social support and its association with 

health-related quality of life among older patients with chronic heart failure. European 

Journal of Cardiovaskular Nursing, 12(2012): 69-77. Doi: 10.1177/1474515111432997 

 

 



 

 

Bilaga 1 

Sökschema för systematisk datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökning 

nr 

Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar/

databasfilter 

Typ av sökning 

(tex. MESH-term, 

abstract, nyckelord, 

fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Utvalda artiklar  

150407 Pubmed 1 

 

 

 

 

Congestive heart failure 

AND quality of life 

AND qualitative 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

Aged: 65 + 

years 

MesH term 

Fritext 

 

44 12 3 

150407 Cinahl 1 Heart failure AND 

quality of life AND 

qualitative 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

Aged: 65 + 

years 

Peer reviewed 

Cinahl headings 

Fritext 

33 20 2 

 

3 dubletter 

150407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PsychInfo 1 Heart failure AND 

quality of life 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

Aged: 65 + 

years 

 

Fritext 19 19 0 

 

3 dubletter 



 

 

150409 PsychINFO 1 Chronic heart failure 

AND quality of life 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

Peer reviewed 

 

Methodology 

include: 

Interview 

Qualitaitive 

study 

 

Fritext 31 8 3 

150409 PsychINFO 1 Cronic heart failure 

AND living with 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

Peer reviewed 

 

Methodology 

include: 

Interview 

Qualitaitive 

study 

Fritext 35 12 2 

150410 

 

 

 

 

 

 

 

PubMed 1 heart failure AND 

Living with AND 

interview 

Publication 

date: 

2005-2015 

 

English 

language 

MeSH Term 81 30 2 

 

3 dubletter 



 

 

150412 

 

 

 

Cinahl 1 heart failure AND 

Living with AND 

interview 

Publication 

date: 

2005-2014 

fritext 66 66 2 

150428 

 

Pubmed 1 Congesyive heart failure 

AND quality of life 

AND qualitative 

Publication 

date: 

2005-2014 

 

English 

language 

MesH terms 

Fritext 

63 25 0 

6 dubletter 

 

1590428 

Cinahl 1 Heart failure AND 

quality of life AND 

qualitative 

Publication 

date: 

2005-2014 

 

English 

language 

 

Peer reviewed 

Fritext 46 20 0 

4 dubletter 

 

150428 

Psykinfo 1 Heart failure AND 

quality of life AND 

qualitative 

Publication 

date: 

2005-2014 

 

English 

language 

 

Peer reviewed 

Fritext 31 6 0 

1 dublett 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Cortis, J.D. & 

Williams, A. 
 

Palliative and 

supportive needs 

of older adults 

with heart failure. 
 

England, 2007. 
 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheter hos 

äldre personer med 

kronisk hjärtsvikt 

och få en djupare 

förståelse för deras 

palliativa, stödjande 

behov och värdet av 

möjliga insatser. 

Urvalet inkluderade 10 

personer i ålder 80-90 år 

där inklutionskriterier var 

ett redan delatagande i 

Human Frontier Science 

Program samt vara friska 

nog att delta i studien. 
Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes i 

deltagarens hem och 

tog i genomsnitt 58 

min.  
 
Godkännande av 

etiskt kommitté 

erhölls samt skriftligt 

samtycke från 

deltagarna. 
Jämförande analys. 

Erfarenheter av att leva med 

hjärtsvikt. Symtom, 

förlorad självständighet, 

fysisk och psykisk 

isolation, förlorad 

självkänsla och 

självförtroende, inte vara 

en börda, självhjälp och 

anpassning.  

Tillförlitligheten kan ifrågasättas då syftet 

anses något obegränsat. Lång tid för 

intervjuerna kan dock visa på ett bra djup. 
  Överförbarheten kan vara svår till yngre 

personer med hjärtsvikt då åldersgruppen är 

hög. 
  Pålitligheten är svår att avgöra då studien då 

det inte framgår hur de tagit sig an 

intervjuerna. 
  Verifierbarheten är låg då analysmetod och 

granskning är otydlig. 

 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Falk S., Wahn A-K. 

& Lidell E. 
 

Keeping the 

maintenance of 

daily life in spite of 

Chonic Heart 

Failure. A 

qualitative study 
 

Sverige, 2006 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

personer som 

lever med 

kronisk 

hjärtsvikt 

upprätthåller det 

vardagliga livet. 

Urvalet inkluderade 17 

deltagare (55-83 år). 
 
Inklusionskriterier  var 

svenskatalande, tillräcklig 

fysiskt god förmåga för att orka 

delta, varit inlagda på sjukhus 

vid minst två tillfällen samt ha 

NYHA grad  III till IV. 
Data samlades in genom 

intervjuer. 

Samtliga intervjuer 

genomfördes på kliniken 

och varade igenomsnitt 

60 min. 
 
Godkännande av etiskt 

kommitté erhölls samt 

skriftligt samtycke från 

deltagarna. 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Hantera tankar kring livet. 

En rädsla och oro inför 

framtiden. Att leva med 

sinnesinställning. Positiv 

inställning till livet och socialt 

stöd.  Vara del av ett socialt 

nätverk. Förlita sig på hjälp 

från andra. Hålla kvar vid det 

viktiga i livet. Hitta sätt att 

fortsätta bibehålla det de 

kunnat göra tidigare.  

Tillförlitligheten anses vara god då 

resultatet svarar på syftet. 
Överförbarheten är god, 

varaktigheten för att ha levt med 

sjukdomen sprider sig mellan 1 till 

12 år.  
Pålitligheten är god då forskarna 

gemensamt diskuterat funna fynd. 
Verifierbarheten är god då 

tillvägagångssättet beskrivits 

tydligt. 

* Delar av resultatet som visats vara från yngre deltagare har uteslutits. 



 

 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Heo, S., Lennie, 

A. T., Okoli, C. 

& Moser, K. D. 
 

Quality of life in 

patients with 

heart failure: Ask 

the patients. 
 

USA, 2009 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

uppfattningar 

 patienter med 

hjärtsvikt har om 

livskvalitet. 

Urvalet inkluderade 20 

patienter (medelålder 58 år) 
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Patienterna gavs skriftlig 
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Datainsamling: intervjuer. 

Intervjuerna utfördes 

individuellt i 

deltagarens hem med. 
 
Godkännande av 

granskningsnämnd 

erhölls samt 
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samtycke från 

deltagarna. 
 

Konventionell 

innehållsanalys. 
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spirituella, 
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Roberts H. & 

Lewin R.J.P. 
 

Living with 

heart failure; 

patient and 

carer 

perspektives 
 

England, 2007 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur patienter med 

hjärtsvikt och deras 

familjer/närstående 

hanterar det 

dagliga livet. 

Urvalet inkluderade 36 patienter 

och 20 närstående (36-89 år) 

från  sjukhus. Inklusionskriterier 

var diagnostiserad hjärtsvikt 

(LVSD). Exklusionskriterier var 

nyligen vård av specialist ssk 

inom hjärtsvikt, nedsatt 

kommunikativ förmåga, 

oförmåga att föra sin egen talan 

samt boende på servicehem. 
 
Datainsamling: intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes 

individuellt i 

deltagarens hem 

och varade mellan 

60-90 min. 
Skriftligt samtycke 

från deltagarna 

erhölls. 
 
Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Symtom, medicinering och 

samsjuklighet kunde innebära 

en jobbig vardag och situation 

med låg livskvalitet. 
Förvirring, oro och depression 
visade sig genom skuldkänslor 

över att inte kunna hjälpa till på 

samma sätt.  
Anpassa livet efter 

hjärtsvikten alla patienter 

kände frustration över att inte 

längre kunna göra det de 

tidigare kunnat.  

Tillförlitligheten anses vara god då 

resultatet svarar på syftet och längden 

på intervjuerna tyder på ett djup. 
  Överförbarheten är god då studien 

visar tydligt hur de arbetat för att få 

fram ett varierat urval med ålder, kön, 

etnicitet, NYHA grad.  
  Pålitligheten är god då studien noga 

beskriver hur utomstående forskare 

kritiskt granskat analysmaterialet. 
  Verifierbarheten är god då forskarna 

tydligt visat hur de gått tillväga. 

* Delar av resultatet som visats vara från yngre deltagare har uteslutits. 
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Analys 
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Phil E., Fridlund B. & 

Mårtensson J. 
 

Patient´s experiences of 

physical limitations 

when suffering from 

chronic heart failure; a 

phenomenographic 

analysis 
 

Sverige, 2010 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

patienter som 

lider av 

kronisk 

hjärtsvikt 

upplevde 

deras fysiska 

begränsningar 

i vardagliga 

aktiviteter. 

Urvalet inkluderade 15 

patienter från en hjärtklinik på 

ett mindre sjukhus (medelålder 

76 år). Inklusionskriterier var 

diagnostiserad hjärtsvikt samt 

möjligheten att förstå och 

prata svenska. 

 Exklusionskriterier var 

personer som led av psykiska 

besvär samt de med svår 

medsjuklighet. 
 

Datainsamling:  intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes av 

den första forskaren och varade 

i upp till 40 min. Deltagarna 

bestämde själv vart intervjun 

skulle äga rum, 12 utfördes i 

hemmiljö och 3 på kliniken. 
 
Godkännande av etisk kommitté 

erhölls.Information om studien 

gavs muntligt & skriftligt. 
 

Phenomenography samt sex steg 

enligt Dahlgren och Fallsberg. 

Olika aspekter kring 

upplevelsen av 

personernas fysiska 

begränsningar så som 

strävan att bibehålla 

livskvaliten, inte tro 

på den egna 

förmågan, oförmåga 

att inse den egna 

begränsningen, 

förlorad social roll. 

Tillförlitligheten anses som god då 

resultatet svarar på syftet. 
  Överförbarheten minskar till de 

personer som utöver hjärtsvikt lider 

av andra svåra sjukdomar eller 

psykiska problem vilket kan ses som 

en relativt stor grupp. 
  Pålitligheten ökar då författaren 

tagit hjälp av två handledare vid 

kategoriseringen av materialet. 
  Verifierbarhet är god med en 

tydligt tillvägagångssätt. 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

Rodriguez, L. K., 

Appelt, J. C., Switzer, 

E. G., Sonel, F. A. & 

Arnold, M. R. 
 

“They diagnosed bad 

heart”: A qualitative 

exploration of patients’ 

knowledge about and 

experiences with heart 

failure. 
 

USA, 2008. 

Syftet med studien var 

att kvalitativt utforska 

patienters kunskap 

gällande en hjärtsvikt 

diagnos, deras 

förståelse av 

hjärtvårdens 

behandlings 

rekommendationersamt 

deras uppfattning 

gällande effekterna av 

hjärtsvikt i deras 

vardag och prognos. 

Urvalet inkluderade 25 personer 

med en medelålder på 70,4 år (53-

87 år). Inklutionskriterier för 

studien var 18 år eller äldre, 

kunde tala och läsa engelska och 

ha ett BNP på 100 eller högre. 

Behandlas inom primärvården 

eller besökt en kardiolog på 

öppenvårdsmottagning, Pittsburgh 

Healthcare System. 
 
Datainsamling: telefonintervjuer.  

De genomförda 

telefonintervjuerna 

varade mellan 14 – 40 

minuter.  
 
Deltagarna kontaktades 

via mejl där studien 

förklarades och de fick 

ge sitt samtycke. 
 

Grounded theory 

tekniken för att analysera 

datan. 

Deltagarna 

beskrev att det 

mest 

livsförändrande 

var att den fysiska 

kapaciteten 

försämras. De fick 

sakta ner och 

kunde inte längre 

göra alla saker de 

klarat innan. En 

känsla av 

frustration 

beskrevs. 

Tillförlitligheten kan ifrågasättas 

då syftet anses något obegränsat. 

En stor variation i tiden för de 

olika intervjuerna kan innebära att 

djupet i de kortare tappats. 
  Överförbarheten kan ses som god 

då studien inkluderat en stor 

population. 
  Pålitligheten ökar då analysen 

genomfördes av två forskare 

gemensamt. 
  Verifierbarheten är god då 

forskarna tydligt visat hur de gått 

tillväga. 

* Delar av resultatet som visats vara från yngre deltagare har uteslutits. 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlings metod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Ryan, M. & 

Farrelly, M. 
 

Living with an 

unfixable heart: A 

qualitative study 

exploring the 

experience of 

living with 

advanced heart 

failure. 
 

Irland, 2009. 

Syftet 

med 

studien 

var att 

beskriva 

patienters 

upplevels

er av att 

leva med 

avancera

d 

hjärtsvikt

. 

Urvalet inkluderade 10 

personer (medelålder 68,9 

år) vilka besökte sjukhus 

för vård av deras 

hjärtsvikt. 

Inklutionskriterier var 

avancerad hjärtsvikt enligt 

NYHA med grad III-IV 

samt symtom under de 

senaste 6 månaderna.  

 

Datainsamling: intervjuer. 

Intervjuerna utfördes på 

sjukhuset och tog mellan 30-

55 min. 
Godkännande av etisk 

kommitté erhölls. 

Inbjudningsbrev skickades ut 

till patienterna med skriftlig 

information om studien och 

samtycke. 
 

Fenomenologisk analys 

inspirerad av Heidegger och 

Gadamerian hermeneulogi. 

Många beskrev en rädsla för 

symtomen. En rädsla över att 

gå och lägga sig på kvällen. 

Många beskriver även en 

rädsla över när symtomen ska 

komma igen.Upplevelse av att 

vara tom/utmattad både fysisk 

och psykiskt. Viss upplevelse 

av hopplöshet. De berättade att 

det begränsade deras liv.   

Tillförlitligheten kan ifrågasättas då 

deltagarna fick samma öppningsfråga och 

sedan anpassade frågor efter intervjuns 

gång.  
  Överförbarheten är god då studiens urval 

innefattar en bred åldersgrupp. Går även 

att överföra på andra kroniska sjukdomar 
  Pålitligheten ökas genom att 

intervjuerna transkriberades direkt efter 

var intervju. 
  Verifierbarheten försvåras då inte 

samma frågor ställdes till samtliga 

personer. 

* Delar av resultatet som visats vara från yngre deltagare har uteslutits 



 

 

Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

Thornhill K., 

Lyons A.C., 

Nouwen A. & 

Lip, G.Y.H 
 

Experiences of 

living with 

congestive heart 

failure: A 

qualitative study 
 

England, 2008 

Syftet med 

studien var att 

utforska personers 

upplevelse av att 

bli 

diagnostiserade 

och därefter leva 

med hjärtsvikt. 

Urvalet inkluderade 25 

patienter (35 - 83 år) med 

kronisk hjärtsvikt, knutna till 

City hospital i Birmingham. 

Majoriteten (22) av 

personerna var över 60 år. 
 

Data samlades in genom 

intervjuer.  

Intervjuerna 

genomfördes på 

sjukhuset i ett avsides 

rum och varade mellan 

15 till 50 minuter. 
Skriftligt samtycke från 

deltagarna erhölls. 
 
De använde sig av 

programmet 

Interpretative 

phenomenological 

analysis vid analysen.  

Personlighets förändring. Många 

känner att sjukdomen förändrat dem 

och att de inte längre kan bidra på 

samma sätt som de gjort tidigare. 
Tilit. Roller har blivit omfördelade 

och den drabbade känner blir mer 

beroende och stöd från närstående. 
Negativa känslor.Många känner att 

sjukdomen gör dem mer begränsad 

och att de inte längre kan göra det 

de gjort. 
Positiva känslor. Vissa såg 

sjukdomen som en positiv 

livsomvandling. 

Tillförlitligheten anses vara god 

då resultatet svarar på syftet. 
  Överförbarheten är hög då 

studien fokuserade på att få 

många olika erfarenheter av att 

leva med kronisk hjärtsvikt. 
  Pålitligheten är hög då 

analysmaterialet kritiskt 

granskats av utomstående 

forskare. 
  Verifierbarheten är hög då 

författarna var tydliga i sitt 

tillvägagångssätt och analys. 

* Delar av resultatet som visats vara från yngre deltagare har uteslutits. 

 
 


