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SAMMANFATTNING

Hjärtsvikt drabbar i Sverige uppskattningsvis två till tre procent av befolkningen. 
Tillståndet är ingen sjukdom utan ett sammankopplat syndrom med flertalet olika 
påverkande faktorer. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukvårdsbesök samt återkommande 
vårdtillfällen inom slutenvård. Vid utredning och diagnostisering av hjärtsvikt är det viktigt
med anamnes, samt provtagning och ultraljudsundersökning. Graden av hjärtsvikt 
klassificeras efter förmåga och ger en uppskattning av patientens tillstånd. Akut hjärtsvikt 
kan uppstå vid flertalet kardiovaskulära sjukdomar, exempelvis akut koronart syndrom. 
Hjärtsvikt kan inte botas, behandling syftar till att förstärka hjärtats pumpfunktion, samt 
lindra och behandla symtomen som uppkommer. Vanligast förekommande symtom är 
andningsrelaterade besvär vid ansträngning, i senare skede även i vila. Även sömn, trötthet,
nedsatt fysisk kondition och utmattande symtom såsom vid fatigue. Mot bakgrund av detta 
kroniska tillstånd är det viktigt att akutsjuksköterskan utför omhändertagandet i enlighet 
med evidensbaserad omvårdnad och att patienten blir delaktig och får förståelse för sin 
egenvård. 

Syftet med denna studie var att beskriva påverkande faktorer avseende sömn, trötthet och 
fatigue hos patienter med hjärtsvikt utifrån ett akutsjukvårdskontext.  

Som metod genomfördes en litteraturöversikt för att kunna besvara syftet. Datainsamling 
av vetenskapliga artiklar genomfördes via databaser såsom PubMed, CINAHL, PsycINFO 
och Google Scholar. Även manuell sökning gjordes. Totalt inkluderades 21 artiklar, alla 
etiskt prövade. 

Vid bearbetning av insamlad forskning kunde ett flertal teman urskiljas bland resultaten. 
Dessa syftade till ökad kunskap och förståelse för fysisk aktivitet och träning, trötthet och 
fatigue, egenvård med support från sjukvården. Forskningen var både kvalitativ och 
kvantitativ, denna mixade metod gav möjligheten att få svar på både fysiologiska faktorer 
som påverkar, samt även den upplevda känslan hos patienten med hjärtsvikt. Större 
andelen av insamlat material visade på sambandet mellan sömnproblem, trötthet, 
utmattning och fatigue, detta i korrelation med nedstämdhet och tyngdkänsla. Vid 
intervention påvisades positiva utfall avseende livskvalitet. 

Studiens slutsats visar på vikten av att se patienten med hjärtsvikt ur ett flerdimensionellt 
perspektiv. Det var av vikt för sjukvården att ha kunskapen om vilka faktorer som var 
utlösande och kunde förutspå vad som bidrog till trötthet och fatigue. Mot denna bakgrund 
kan en mer fördjupad förståelse uppnås och möjligheten till personcentrerad vård öka. 

Nyckelord: hjärtsvikt, sömn, fatigue, upplevelse, trötthet, akutsjukvård 



ABSTRACT

Heart failure affects approximately two to three percent of the population in Sweden. The 
condition is no disease but a linked syndrome with several different influencing factors. 
Heart failure is a common cause of medical care and recurring inpatient care. When 
examinating and diagnosing heart failure, it is important to have the medical history, as 
well as blood sampling and echocardiography. The degree of heart failure is classified 
according to ability and provides an estimate of the patient's condition. Acute heart failure 
may occur in most cardiovascular diseases, such as acute coronary syndrome. Heart failure
can not be cured, treatment aims to strengthen the heart's pumping function, as well as 
relieve and treat the symptoms that occur. The most common symptoms are respiratory 
distress during exercise, later on even at rest. Also, tiredness, impaired physical fitness and 
exhausting symptoms such as fatigue. In view of this chronic condition, it is important that 
the emergency nurse performs the care in accordance with evidence-based nursing and that
the patient becomes involved and understands his or her own care.

The aim of this study was to describe the factors affecting sleep, tiredness and fatigue in 
patients with heart failure based on an emergency medical context.

A literature review was conducted as method to answer the purpose. Data collection of 
scientific articles was carried out through databases such as PubMed, CINAHL, PsycINFO
and Google Scholar. Manual searches were also conducted. The total number of articles 
included was 21, all ethically approved.

When processing collected research, a number of themes could be distinguished. These 
were aimed to increase knowledge and understanding of physical activity and exercise, 
tiredness and fatigue, self-care with support from the medical service. The research was 
both qualitative and quantitative, this mixed method gave the opportunity to respond to 
both physiological factors that affect, as well as the perceived feeling of the patient with 
heart failure. The results in the research showed the importance of identifying the patient 
with heart failure from a multidimensional perspective. The larger proportion of collected 
material resulted with the connection between sleep problems, tiredness, exhaustion and 
fatigue, in correlation with depression and feeling of burden. In intervention, positive 
outcomes were identified regarding quality of life. 

The conclusion of the review showed the importance for the medical care, to have 
knowledge of which factors were triggering and could predict what contributed to tiredness
and fatigue. With this knowledge, a more in-depth understanding can be achieved and the 
possibility of person-centered care increases.

Keywords: heart failure, sleep, fatigue, experience, tiredness, emergency care
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INLEDNING

Hjärtsvikt kan leda till många olika symtom som sammantaget ger en allmän påverkan på 
individens liv. På sikt kan prognosen vara att gå från en aktiv behandling till en palliativ 
vård, då det i livets slutskede handlar om lindrande behandling. Det är av stor betydelse att 
den som är drabbad av hjärtsvikt erbjuds vård och behandling enligt evidensbaserade 
riktlinjer. Grundläggande kunskap om hjärtsvikt kan innebära en vinst för patienten samt 
hälso- och sjukvården. Kunskap kan leda till att patienten upplever en förbättrad 
livskvalitet, där lärdom om egenvård är en betydande del. Forskning visar att sömnbrist 
och utmattningssymtom, såsom fatigue, kan ha ett samband med hjärtsvikt. God sömn ger 
förutsättningar för kroppens återhämtning. En framgångsrik hjärtsviktsvård är då 
patientens egna motivation och egenvård är viktiga faktorer. Akutsjuksköterskan ges 
genom den fördjupade kunskapen, möjlighet till förbättrat omhändertagande, redan inom 
akutsjukvården. Följden av en välfungerande vård gällande hjärtsvikt kan resultera i ett 
minskat antal vårdtillfällen inom slutenvården. 

BAKGRUND

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är ett patologiskt tillstånd med ett sammankopplat syndrom av ett flertal olika 
faktorer. Variationen beror på faktorer som ålder, kön och hjärtats pumpförmåga. Hjärtsvikt
definieras som ett tillstånd där hjärtat har en nedsatt förmåga att upprätthålla en tillräcklig 
hjärtminutvolym. De främsta riskfaktorerna för att utveckla hjärtsvikt är hjärt- och 
kärlsjukdom, hypertoni, klaffsjukdomar, höga värden av lipider och övervikt. 
Livsstilsfaktorer som inverkar negativt är rökning, stress, nedsatt fysisk aktivitet och 
alkoholintag (Wikström, 2014).

Patofysiologi och etiologi
En nedsatt hjärtminutvolym har en negativ påverkan för övriga kroppens organ och dess 
försörjning. Det huvudsakliga måttet för att beskriva hjärtsvikt är hjärtats vänster 
kammares ejektionsfraktion [EF]. EF beskriver hur stor del av hjärtats diastoliska funktion 
är, samt hur stor volym som pumpas ut vid varje hjärtslag. Hos en frisk individ ligger EF 
över 55 procent. Vid varje pumpat slag transporteras 55 procent blod ut i cirkulationen och 
45 procent är kvar i vänster kammare. Vid hjärtsvikt ligger EF under 35 procent, vilket 
innebär en otillräcklig hjärtminutvolym för kroppen, som kan leda till att kroppen 
kompenserar med ökat fyllnadstryck (Ponikowski et al., 2016).

Hjärtfunktionen vid hjärtsvikt påverkas av kompensationsmekanismer samt 
funktionsrubbningar i hjärtat. Kompensationsmekanismerna upprätthåller cirkulation och 
pumpfunktion och denna reservkapacitet pressar undan sviktsymtomen, vilket leder till en 
latent hjärtsvikt. Så småningom förbrukas reservkapaciteten och leder till en manifest 
hjärtsvikt (Eikeland, Gimnes & Madsen Holm, 2009). Vänsterkammarens muskulatur kan 
vara hypertrof vid hjärtsvikt, detta som en följd av ökad belastning såsom vid t.ex. 
hypertoni. Hjärtfunktionen delas in i bevarad EF kontra reducerad EF (Berliner, Schneider, 
Welte & Bauersachs, 2016).
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Akut hjärtsvikt kan orsakas av exempelvis akut koronart syndrom, hypertoni, snabba 
arytmier såsom ventrikeltakykardier, förmaksflimmer samt infektion. Vid akut hjärtsvikt 
uppstår en övervätskning i lungorna, ett lungödem. Denna form av hjärtsvikt är ett 
livshotande tillstånd och behandlingen syftar till att omfördela vätskan i kroppen för att 
underlätta andningen (Wikström, 2014). Även klaffel, hypertensiv kris och tamponad är 
exempel som kan leda till akut hjärtsvikt (Andersson, 2006).

Vid förekomst av hjärtsvikt aktiveras renin-angiotensin-aldosterson-systemet [RAAS]. 
Hjärtats förmak reagerar när blodvolymen är för stor. Atrial natriuretisk peptid [ANP] är ett
hormon som förekommer i hjärtats förmak. ANP avges när kroppens blodvolym ökat i 
volym och hämmar aldosteronet. Renin aktiveras vid reducerad mängd vätska i 
cirkulationen samt nedsatt genomblödning i njurarna. Njurarna producerar renin som i sin 
tur aktiverar angiotensin som är ett äggviteämne. Angiotensin omvandlas till angiotensin I 
som med hjälp av enzymet ACE omvandlas till angiotensin II. Binjurebarken stimuleras 
och responderar med att producera aldosteron. Aldosteronet har effekt på njurarna, natrium
och vatten förflyttas från den primära urinen (Henriksson & Lennermark, 2002). 

Prevalens
Uppskattningsvis drabbas två till tre procent av Sveriges befolkning av symtomgivande 
hjärtsvikt. Dock är siffrorna osäkra då det saknas en klar definition för hjärtsvikt. Utöver 
detta uppskattas en lika stor del ha en latent hjärtsvikt, som inte givit några symtom 
(Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010). Majoriteten av de som har hjärtsvikt är äldre. Det
leder till en ökad mortalitet och även morbiditet (Lorenza Muiesan et al., 2017).  I yngre 
ålder är männen dominerande i diagnosen hjärtsvikt. Vid högre ålder, kring 75 år, stiger 
prevalensen och är då lika vanlig hos män som hos kvinnor (Dahlström et al., 2010). En 
studie konstaterar att övervikt och obesitas hos patienter med akut hjärtsvikt var 
överrepresenterade. Dessa patienter hade i högre grad också icke vaskulära sjukdomar, som
exempelvis diabetes, njursvikt och kronisk obstruktiv lungsjukdom (Parissis et al., 2016).

Symtom vid hjärtsvikt
Kardinalsymtom vid hjärtsvikt är andfåddhet i vila samt vid ansträngning. Vidare ses andra
symtom såsom ortopné, återkommande dyspné, nedsatt ork, trötthet och fatigue. Svullna 
underben och tecken till begynnande ödem som vid vätskeretention till följd av försämrad 
cirkulation (Ponikowski et al., 2016). Patienter med hjärtsvikt kan uppleva en mängd olika 
symtom, såsom andningsrelaterade besvär, ödem, smärta, illamående, obstipation, 
sömnproblem och ångest. Symtomen tilltar i takt med försämrad hjärtfunktion vilket kan 
leda till nedsatt funktion i det dagliga livet (Conley, Feder & Redeker, 2015). Patienter med
svår hjärtsvikt har konstaterats leva med flera olika symtom där de vanligast 
förekommande var bristen på energi, muntorrhet, dåsighet och andfåddhet. Andra 
förekommande symtom var stickningar i händer och fötter, hosta och anorexia. Vidare 
uppgavs psykologiska symtom såsom oro, nedstämdhet, nervositetskänsla, 
koncentrationssvårigheter och irritationskänsla (Blinderman, Homel, Billings, Portenoy & 
Tennstedt, 2008).

Diagnostik
Den algoritm som följs vid diagnostisering av hjärtsvikt är anamnes, fysisk undersökning, 
EKG, provtagning, ultraljud för att därefter kunna påbörja adekvat behandling. Vid 
anamnes ställs frågor med nyckelord om de uppkomna besvärens intensitet, hastighet, 
duration, mönster, specificering om lokalisation i kroppen, orkeslöshet, 
koncentrationssvårigheter och kvävningskänsla (Lainscak et al., 2011). 
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Vid diagnostisering av hjärtsvikt krävs utredning och noggrann anamnes. 
Andningsrelaterade symtom är ofta svåra att diagnostisera och det är en vanligt 
förekommande orsak till att söka vård akut. För att kunna särskilja andningsrelaterade 
symtom utförs blodprovstagning, såsom hjärtsviktsmarkör. Det som analyseras med detta 
specifika prov är natriuretiska peptider av B-typ, som ökar vid en belastning på hjärtats 
muskulatur. EKG utförs för att fastställa om det föreligger ischemisk hjärtsjukdom 
alternativt tecken till hjärtsvikt. Patienten genomgår lungröntgen som kan konstatera eller 
utesluta ansamling av vätska eller tecken till stas. Auskultation av lungor kan avgöra om 
det förekommer vätska i lungorna. Fynd som halsvenstas kan ses samt vid auskultation av 
hjärtat kan en tredje ton höras, likt ett galopperande ljud. Ultraljud av hjärtat ger svar på 
om det finns en bevarad EF, samt om det finns områden med nedsatt rörlighet (Dahlström 
et al., 2010). Den ger snabb information om hur hjärtats kammare ser ut, om väggarna är 
förtjockade, föreligger det någon form av nedsatt rörlighet eller pulmonell hypertension, 
samt patologiska fynd i klaffarnas funktion (Ponikowski et al., 2016).

Hjärtsvikt indelas i två kategorier och behandlingar ges därefter. Kategorierna är diastolisk 
hjärtsvikt som har en bevarad EF, men med diastoliskt nedsatt funktion. Vänster kammare 
har en nedsatt eftergivlighet i muskulaturen och därmed blir det ett ökat fyllnadsmotstånd. 
I dessa fall kan endast symtomen behandlas. I svikt av systolisk funktion är det vänster 
kammare som har en reducerad EF kring 40 procent (Ponikowski et al., 2016).  

Klassificering av hjärtsvikt
Hjärtsvikt kan klassificeras på olika sätt, exempelvis akut och kronisk hjärtsvikt. Den akuta
hjärtsvikten kan uppkomma som ett första symtom på hjärtsvikt men även som ett akut 
symtom på kronisk hjärtsvikt. Hjärtsviktens allvarlighetsgrad klassificeras enligt New York
Heart Association [NYHA]. Definitionen baseras på hur de kliniska symtomen yttrar sig. 
Kronisk hjärtsvikt är när patienten haft behandling över en viss tid. Har behandling givits 
under en månad för symtomlindring, klassificeras patienten som stabil i sin hjärtsvikt 
(Ponikowski et al., 2016). 

NYHA klassificerar hjärtsvikt enligt fyra funktionsnivåer:
NYHA I - Asymtomatisk hjärtsvikt.
NYHA II– Lätt hjärtsvikt. Dyspné och trötthet vid måttlig till mycket ansträngande fysisk 
aktivitet, exempelvis att gå uppför en backe eller trappor.
NYHA III– Måttlig hjärtsvikt. Dyspné och trötthet vid lätt fysisk aktivitet, exempelvis att 
gå på slät mark, a) mer än 200 meter utan att få symtom, b) mindre än 200 meter utan att få
symtom.
NYHA IV– Grav hjärtsvikt. Dyspné och trötthet i vila. Ökande symtom vid liten 
ansträngning. Patienterna är ofta sängliggande (Eikeland et al., 2009).

Behandling av akut hjärtsvikt
Ett vanligt förekommande tillstånd på en akutmottagning är patienter med dekompenserad 
hjärtsvikt som inkommer med lungödem och behandlas initialt med icke invasivt 
ventilatorstöd. Continuous Positive Air Pressure [CPAP] är behandling med kontinuerligt 
positivt tryck och Bilevel Positive Air Pressure [BiPAP ] kan variera med inställningar för 
in och utflödet vid ventilationen. Behandlingen syftar till att tränga tillbaka vätskan i 
kombination med läkemedel för att minska det venösa återflödet. Målet är att omfördela 
vätskan i kroppen och därmed avlasta hjärtat (Carvalho et al., 2008). Omhändertagande av 
den akut respiratoriskt sviktande patienten är behaglig position såsom hjärtläge i sängen 
eller på britsen. Viktigt att informera patienten vad som händer samt att arbeta lugnt för att 
inte skapa oro som kan leda till en förvärrad situation i och med oro (Eikeland et al. 2009).
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Farmakologisk behandling vid hjärtsvikt
Den farmakologiska behandlingen av hjärtsvikt syftar till att motverka den neuroendokrina
aktiveringen. RAAS startar en spiral med vasokonstriktion av hjärtmuskulaturen, på grund 
av detta blir det perifera motståndet ökat samt belastar hjärtat. Detta är 
kompensationsmekanismer som i längden leder till ett sviktande hjärta. ACE-hämmares 
funktion är att reducera bildningen av angiotensin II. Följden blir minskad konstriktion i 
kärlen samt diuresen tilltar då aldosteronet dämpas. ACE-hämmaren har effekt på den 
perifera cirkulationen i vävnader, samt organ såsom hjärtat, hjärnan och njurarna 
(Wikström, 2014). Vid insättning av detta läkemedel ska blodtryck samt saltbalans följas. 
Blodtrycket kan påverkas om inte adekvat upptitrering sker av preparatet. Även 
uppmärksamhet kring eventuella obalanser eller biverkningar såsom stigande kalium eller 
kreatinin, hosta eller angioödem. Forskning visar att funktionen av hjärtats muskulatur har 
förbättrats vid behandling med ACE-hämmare, samt reducerar morbiditet och mortalitet 
hos patienter med hjärtsvikt (Ponikowski et al., 2016). Behandlingen kombineras med 
betablockad som syftar till att avlasta hjärtat och minska risken för arytmier. Andra 
läkemedel kan vara aktuella beroende på symtom och komorbiditet, exempelvis 
frekvensreglerande eller diuretika (McMurray et al., 2012). Angiotensinreceptorblockerare 
[ARB] kan användas för dem som upplever biverkningar av ACE-hämmare 
(Socialstyrelsen, 2015).

Icke farmakologisk behandling
Egenvård är en viktig komponent i behandlingen av hjärtsvikt. Egenvården har störst 
förutsättning när den är anpassad och skräddarsydd för den enskilda individen vilket leder 
till bättre livskvalitet i för flertalet personer. Vätskeintaget för hjärtsviktspatienten är 
begränsad. För att uppnå optimal vätskebalans är det viktigt att följa de riktlinjer som finns 
utformade. Rekommenderade praktiska råd för patienten och sjukvårdspersonal är kunskap
om mängden intag av vätska, undvika salt som leder till ansamling av vätska i kroppen och
följa kroppsvikten kontinuerligt. Skulle viktökningen öka markant ska sjukvården 
kontaktas. Patienten rekommenderas även ändring av kosten, rökavvänjning, minska eller 
sluta helt med alkohol (Lainscak et al., 2011). 

Utbildning och information är viktiga delar inom egenvård vid hjärtsvikt samt involvera 
närstående för att uppnå bättre förståelse för sjukdom och dess symtom. Kunskap om 
symtom leder till att kunna minska eller förhindra försämring (Lainscak et al., 2011). 
Specialistsjuksköterskan har en viktig roll i patienternas möjlighet till egenvård. Utifrån ett
personcentrerat förhållningssätt tar akutsjuksköterskan hänsyn till patientens individuella 
behov i ett ofta komplext sjukdomstillstånd. Genom att arbeta efter bästa och tillgängliga 
evidensbaserade vård ges patienten utrymme att få sina särskilda behov tillgodosedda. För 
att uppnå detta krävs att specialistsjuksköterskan möjliggör samarbete i hela vårdkedjan 
och har förmåga att arbeta tvärprofessionellt med hänsyn till patienten och dennes 
närstående (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Forskning visar att vid kunskap om sjukdomsbilden finns det strategier för att kunna
hantera det lättare i det dagliga livet. Studier har visat att när patienten blir engagerad i 
egenvården kan detta vara en framgångsfaktor i tillvaron med hjärtsvikt. Patienter som är 
nöjda med sjukvården och upplever god kvalité har även en känsla av förtroende och 
säkerhet (Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 2010).

Vid jämförelse av livsstilsförändringar hos patienter före och efter hembesök, 
telefonkontakt eller undervisning i grupp av specialistsjuksköterska, var syftet att ge 
patienten förbättrad kunskap för egenvård. 
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Jämförelsen visar en förbättring gällande följsamhet efter rådgivning av sjuksköterskan 
(Bertuzzi, de Souza, Moraes, Mussi & Rabelo, 2012). Forskning inom egenvård visar de 
följder som hjärtsvikten bär med sig kan reduceras i och med att patienterna lär sig känna 
igen symtomen vid försämring och söka vård i ett tidigare skede (Ponikowski et al., 2016). 
Patienter med hjärtsvikt rekommenderas någon form av daglig, anpassad träning, 
exempelvis att delta i särskilda träningsprogram eller promenader. Det ger en ökning av 
muskelstyrkan och och förbättrar den perifera genomblödningen (Dahlström et al., 2010). 

Akutsjukvård

Akutsjukvård är vagt definierat i hälso- och sjukvårdssystemet. Vid livshotande akuta 
tillstånd krävs snabbt agerande, samt att effektivt utföra hälsofrämjande åtgärder för att 
kunna stabilisera tillståndet. Akuta tillstånd innebär exempelvis trauma, hjärtinfarkt eller 
cerebrovaskulära skador (Hirshon et al, 2013). Socialstyrelsen (2014) beskriver 
akutsjukvård vara all den vård som utförs vid akuta medicinska tillstånd. Akutsjukvård är 
en omfattande del av den totala sjukvården och gäller både inom den akuta öppenvården 
liksom den akuta slutenvården. Avdelningar såsom akutvårdsavdelningar, hjärtintensiv, 
samt intermediära avdelningar med olika inriktningar inom kirurgi eller medicin. 
Socialstyrelsen (2014) påtalar även vikten av att åtgärder inom akutsjukvård utförs inom 
timmar eller högst ett dygn.

Akutsjukvård utövas dygnet runt, årets alla dagar. Detta oavsett verksamhet eller enhet. 
Den vård och omvårdnad som den akut sjuke patienten erhåller av en sjuksköterska, 
definieras som akutsjukvård. Vårdprocesser uppdateras kontinuerligt med målet att ge en 
tillgänglig, patientsäker och god vård. Akutsjukvården möter krav på patientens vårdbehov 
liksom att förbättra vårdmötet med den akut sjuke patienten samt dess närstående. 
Akutsjukvård kräver speciell kompetens i dessa snabba, ofta korta möten i vården, där ett 
stort informationsflöde sker mellan olika vårdgivare. Inom intrahospital akutsjukvård 
vårdas akut sjuka patienter i alla åldersgrupper där bakgrundsinformationen kan vara 
sparsam. Detta ställer krav på akutsjuksköterskan inom akutsjukvården, att fatta snabba, 
korrekta beslut samt att prioritera och utföra de nödvändiga omvårdnadsåtgärder i 
situationen (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 
2017).

Akutsjuksköterskans kärnkompetens och omvårdnadsansvar

En legitimerad sjuksköterskas ansvarsområden delas upp i fyra kategorier. Dessa är ”...att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.” (Riksföreningen för 
akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s.3). Titeln akutsjuksköterska 
innebär legitimerad sjuksköterska som innehar en specialistexamen med inriktning mot 
akutsjukvård. Akutsjuksköterskans ansvar är att ge avancerad och evidensbaserad 
omvårdnad som bygger på de sex kärnkompetenserna personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Patienter och 
närstående skall, med sina individuella behov, bemötas med ett personcentrerat och etiskt 
förhållningssätt. Akutsjuksköterskan tar hänsyn till patienten och dess närståendes 
integritet och värdighet, samtidigt som den medicinska säkerheten beaktas. Vidare ansvarar
akutsjuksköterskan för avancerad omvårdnad gällande patientens medicinska, existentiella 
och emotionella behov i ett akutvårdskontext. Med delaktighet som utgångspunkt 
involveras patient och närstående i vårdprocesser och beslut. Akutsjuksköterskan verkar 
tillsammans med övriga professioner i teamarbete på vårdenheten samt med andra 
verksamheter. För detta krävs erfarenhet av såväl vård som flöden, logistik och 
vårdprocesser. 
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Akutsjuksköterskans kompetens leder till att patienter och närstående erhålls omvårdnad på
rätt nivå samt med respekt inom sjukvården. Akutsjuksköterskans kompetens innefattar att 
genom initiering, implementering och tillämpning av bästa tillgängliga vetenskapliga 
kunskap ge patient och närstående evidensbaserad vård och behandling (Riksföreningen 
för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2017).

Genom fördjupad kunskap om förbättrings- och kvalitetsarbete möjliggör 
akutsjuksköterskan integrering, förbättring och utveckling i vården och omvårdnadsarbetet.
Akutsjukvården präglas av flera pågående arbetsprocesser som kan leda till delar av den 
betraktas som högriskmiljö. Höga krav ställs på akutsjuksköterskans kompetens att 
samtidigt säkerställa en patientsäker vård, genom snabb bedömning, prioritering och 
reevaluering av en patients tillstånd. Akutsjuksköterskans kompetens inkluderar fördjupad 
kunskap inom digital informations- och kommunikationssystem. Kompetensen i området 
innefattar identifiering, insamling och dokumentering av väsentlig patientinformation. 
Detta leder till garanterad patientsäkerhet genom god sekretess- och integritetsskydd 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2017).

Sömn

Sömnen upptar cirka en tredjedel av livet, under denna tid sker även kroppens 
återhämtning. I samband med sömnen sjunker pulsen och blodtrycket, kroppen slappnar av
samt ämnesomsättningen sjunker. Hjärnan bearbetar de intryck och nya kunskaper som 
dagen fört med sig. Sömnen delas in i olika stadier, initialt kommer insomningsfasen, 
graden av medvetande sjunker. Störande ljud kan påverka denna fas med risk för att vakna 
och möjligheten till sömn blir drabbad. Den andra fasen inbegriper bassömnen som upptar 
ungefär hälften av perioden av sömn. Hjärnans återhämtning sker i de två sista faserna som
kallas för djupsömn. Vanligtvis sker ett antal uppvaknanden under natten utan att det 
märkts av den enskilde individen. Andningsrelaterade störande moment för sömnen är 
apnéer och snarkning. Följden av störd sömn leder till sämre möjlighet för återhämtning 
(Asp & Ekstedt, 2014). Hälsa är ett multidimensionellt begrepp, där ingår även sömnen 
med vila, stillhet och slutna ögon. Sömnen och vakenheten är återkommande och 
återspeglar samordnade förändringar i hjärnans dynamiska funktion, samt optimerar fysik, 
beteende och hälsa. Kombinationen av att kroppen strävar till att bevara jämvikt och 
dygnsrytmens reglering leder till förutsättningar för vakenheten och sömnen. Karaktär och 
kvalitet avseende sömnen kan mätas både genom självskattad upplevd sömn, samt 
fysiologisk och på cellulär nivå. Dimensionerna av sömn består av graden av 
tillfredsställelse, vakenhet, timing, verkan och varaktighet. Dessa påverkar genetisk 
utläsning och uttryck, samt processer på molekulär och cellulär nivå. Det leder till 
systemrelaterade processer i kroppen såsom inflammatoriska, hormonella samt 
neurologiska. Dimensionerna i detta kretslopp påverkar hälsan, sjukdom och fysisk 
funktion (Buysse, 2014). 

Sömnrubbningar är ett av de vanligaste symtomen hos patienter med hjärtsvikt. Detta kan 
leda till negativa konsekvenser som fatigue, depression, ett stort sömnbehov dagtid och 
patientens kognitiva funktion. Sammantaget leder det till att patienten får en försämrad 
förmåga till egenvård och ett större behov av hjälp och omsorg för att uppnå livskvalitet 
(Redeker, 2008). Forskning visar på ett samband mellan kardiovaskulär sjukdom och 
sömnbrist. Amerikanska riktlinjer uppger minst sju timmars sömn per dygn för 
upprätthållande av funktion och hälsa. Inflammatoriska processer i kroppen är en känd 
faktor till kardiovaskulära sjukdomar och har en möjlig koppling till hur lång varaktighet 
sömnen har. 
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Förlust av sömn är även sammankopplat med ökade inflammatoriska processer med 
negativ inverkan kardiovaskulärt. Förekomst av apnéer är högre hos patienter med 
hjärtsvikt (Grandner et al., 2016). Sömn bidrar till avslappning, detta leder till lägre 
belastning för hjärtat och minskat syrgasbehov. Patienten behöver lugn och ro och bör i 
möjligaste mån avskärmas från höga ljud i omgivningen. Omvårdnadspersonalens 
arbetssätt bör vara lugnt och betryggande (Eikeland et al., 2009). 

Trötthet och fatigue

Trötthet beskrivs allmänt ur olika aspekter, allt från sömnrelaterade problem till utmattning
och brist på energi. Ur ett sjukvårdsperspektiv är det av vikt att veta vad tröttheten beror 
på. Trötthet är en subjektivt upplevd känsla hos patienten samt en vanligt förekommande 
orsak till att söka vård. Den kan upplevas ur olika dimensioner såsom fysisk och mental.

Tröttheten kan vara akut påkommen eller kronisk, variationer i olika grad och vidare ge en 
påverkan i det dagliga livet. Tröttheten kan påverkas och orsakas av olika aktiviteter. Det 
finns den naturliga tröttheten som uppstår efter mental eller fysisk ansträngning där det 
finns utrymme för återhämtning. Utmattning uppstår efter tid av ansträngning när en 
uppgift har blivit för överhängande och tagit upp en stor del av tid och tanke. Detta leder 
till en känsla av urholkning och oförmåga till att hantera situationen. En främmande känsla
uppstår i kroppen och sömnen leder inte till den återhämtning som behövs (Asp & Ekstedt, 
2014). Vid översättning av trötthet till engelska ges ordet fatigue. Definitionen av fatigue är
symtom som är invalidiserande avseende fysisk och kognitiv kapacitet, med nedsatt 
förmåga att prestera, samt upplevd utmattning. Mätning av fatigue kan ske genom 
subjektiv självskattning, alternativt mätning av uthållighet vid vald fysisk aktivitet. 
Exempelvis kan klassificering av fatigue definieras som ett självupplevt invalidiserande 
symtom med ursprung från två egenskaper, upplevd förmåga gällande utmattning och 
prestation. Jämviktstillståndet i kroppen och det psykiska tillståndet är i beroende av 
musklernas sammandragningsfunktion och aktivering. Dessa står i paritet till varandra och 
är påverkande faktorer för fatigue (Enoka & Duchateau, 2016). 

När kroppen inte längre kan anpassa balansen och återställas efter stressande belastning 
kan den trötthet som uppstår övergå till att bli kronisk. Detta tillstånd, fatigue, skiljer sig 
från vanlig trötthet som kan upplevas. Fatigue kan uppfattas som en trötthet som inte går 
över trots vila och sömn, en bristande energi som är ihållande. Uppkomsten kan bero på 
såväl somatiska sjukdomar och sviktande organ (Asp & Ekstedt, 2014). Fatigue i samband 
med sjukdom kan leda till en försämrad kapacitet och välmående samt en begränsning i 
funktion. Följaktligen leder detta till en försvårad möjlighet till förbättring i sjukdomen, 
detta är ett tillstånd som behöver prioriteras för att kunna nå en behandlingsstrategi. 
Fatigue bidrar till andra symtom som leder till en synergisk effekt med t.ex. depression och
smärta (Conley et al., 2015).

Forskning kring fatigue, trötthet och utmattning visar på ett möjligt samband med 
stressorer som påverkan. Detta påvisas som markörer för anpassning av stressen som utsatt
kroppen under tid. En trött person kan vakna utvilad till skillnad från en person med 
fatigue, vars sömn inte leder till återhämtning. Vid fatigue upplevs en förlust av energi i ett 
tidigare stadie vid jämförelse av den som var trött. Proportionerna av förbrukad energi står 
inte i jämförelse med den ansträngning som aktiviteter medför. Den kognitiva förmågan till
koncentration försämras vid fatigue i jämförelse med trötta som upplever glömska. 
Processer i kroppen sammankopplade vid fatigue är exempelvis ökad känslighet för ljud, 
ljus, smaker, beröring, frusenhet och en känsla av att vara ur balans. 
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Svårighet att interagera i sociala sammanhang relaterat till en känsla av att spara på energi 
till sådant som var av nöje (Olson, 2007).

Livskvalitet

De senaste årens farmakologiska framgångar, har resulterat i en förlängd överlevnad hos 
patienter med hjärtsvikt. I en studie har forskarna konstaterat att patienter med hjärtsvikt av
svårare grad (NYHA IV) i kombination av samsjuklighet, har ett starkt samband med 
nedsatt livskvalitet. I jämförelse med hjärtsviktspatienter i NYHA III visade dessa patienter
en klar försämring av livskvalitet. Studien inkluderade endast patienter med hjärtsvikt i 
pågående sjukhusvård. Vidare konstaterar forskarna att behov finns gällande individuell 
samt holistisk syn på vården (Fotos et al., 2013). Patienternas livskvalitet försämras med 
sjukdomen och många patienter upplever att symtom som bristen på energi, dåsighet och 
irritationskänsla, har ett samband med den försämrade livskvaliteten (Blinderman et al., 
2008). 

Problemformulering

Hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd som kan medföra olika symtom och komplikationer. De 
främst förekommande symtomen vid hjärtsvikt är andningsrelaterade. Behandling vid 
hjärtsvikt inriktas på symtomlindring samt att bibehålla patientens livskvalitet i det 
kroniska tillstånd som gradvis kommer att försämras. För flertalet patienter som 
diagnostiseras med hjärtsvikt innebär det en stor omställning och inverkan på sitt dagliga 
liv samt även en negativ inverkan på livskvalitet. Såväl subjektiva som fysiska symtom kan
påverka livskvaliteten. Patienter med hjärtsvikt har ofta problem med sömn, trötthet och 
fatigue. Detta leder till nedsatt livskvalitet samt kan medföra en nedsatt följsamhet till 
egenvård vid hjärtsvikt. Ett tillgodosett sömnbehov är en viktig del i omvårdnaden av 
patienter med hjärtsvikt då sömn fyller en fundamental funktion för kroppens fysiska samt 
mentala återhämtning och funktion. Trötthet och fatigue kan vara en del av patientens 
vardag som leder till bristen på energi och nedsatt ork. Akutsjuksköterskan bör ha insikt 
kring hur patienter med hjärtsvikt upplever dessa symtom för att kunna planera och 
anpassa omvårdnad och egenvård. Därför är det av vikt att beskriva patienters inverkande 
och gynnande faktorer gällande sömn, trötthet och fatigue i samband med hjärtsvikt.

SYFTE

Syftet var att beskriva påverkande och gynnande faktorer avseende sömn, trötthet och 
fatigue hos patienter med hjärtsvikt utifrån ett akutsjukvårdskontext.

METOD

Design

För att finna material som besvarar syftet genomfördes en litteraturöversikt. Innehållet i 
litteraturöversikten ska bestå av bakgrund som förtydligar och ger läsaren kunskap om 
ämnet. Ett syfte som förklarar varför studien genomförs, samt frågeställningar som ger en 
motivering till varför ämnet behöver belysas (Olsson & Sörensen, 2011). Genom 
användning av både kvalitativ och kvantitativ forskning kunde kombinationen av 
upplevelser mätas, vilket kunde stödjas i jämförelse med fysiologiska undersökningar. 
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Med detta förfarande uppnåddes en fördjupad kunskap i det ställda syftet (Polit & Beck, 
2017; Whittemore & Knafl, 2005). 

Urval

Studier genomförda på vuxna patienter med hjärtsvikt. Vid sökningen av vetenskapliga 
artiklar tydliggjordes inklusionskriterierna för att besvara syftet samt begränsa sökningar 
vilket gjorde mängden data hanterbar och aktuell. Vidare arbetade författarna systematiskt 
med ett kritiskt tänkande för att kunna motivera tillvägagångssättet. Litteraturöversikten 
hanterades som vid en kvalitativ studie där information söktes tills ämnet ansågs mättat. 
Sökningen efter vetenskapliga artiklar utfördes med ett systematisk förfarande samt att 
artiklarna var korrekt kritiskt granskade. Litteraturöversikt är ansedd att vara en hörnsten 
inom evidensbaserad praktik, då forskningen är resultatet av noggrant utförda studier. 
Genom att bearbeta och analysera artiklarna minskar risken för felaktiga slutsatser (Polit &
Beck, 2017). Dessa skulle vara genomförda enligt standardiserad metod och de 
mätinstrument som användes var av god vetenskaplig validitet (Olsson & Sörensen, 2011). 
Författarna till denna litteraturöversikt sökte efter artiklar utifrån valda sökord och 
begränsningar, där publiceringens ålder ej översteg 10 år. Filtrering samt krav vid sökning 
av artiklar var engelskspråkig, peer-reviewed, möjlighet till att läsa abstract samt artiklar i 
fulltext (research articles).  

Inklusionskriterier
Främst var primära källor att föredra, att använda sig av sekundära källor medförde en risk 
att forskaren kunde förlora väsentlig inhämtad forskning (Polit & Beck, 2017). 
Originaltitlarna skulle vara peer-reviewed, ej äldre än 10 år samt vara godkända från etisk 
kommitté. Artiklarna söktes på engelska. Den utförda forskningen skulle vara genomförd 
på personer över 18 år.

Exklusionskriterier
Författarna uteslöt reviewed artiklar samt forskning utförd på sövda patienter inom 
intensivvården då dessa anses befinna sig i en farmakologisk sömn. 

Datainsamling 

Processen inleddes genom att identifiera lämpliga databaser för den strukturerade 
sökningen som var planerad: CINAHL, PubMed, PsycINFO och Google Scholar. Dessa 
databaser valdes utifrån vetenskapliga artiklar samt avhandlingar inom omvårdnad och 
sjukvård. Proceduren gällande sökningar i dessa databaser skiljer sig åt och vid 
formulering av sökord och kombinationer av rubriker. Vid fynd av relevant artikel lästes 
abstract igenom för att få en fördjupad bild av artikelns innehåll. I varje databas 
genomfördes initialt en enkel sökning som sedan specificerades genom användning av fler 
sökord, samt trunkering. Sökorden kombinerades genom att använda AND och 
grupperingar skapades för snävare sökningar med riktning mot syftet. Genom detta 
förfarande begränsades sökresultatet och relevanta artiklar kom fram. För att finna korrekta
termer på engelska användes Svensk MeSH för översättning. I CINAHL användes 
headings för varje sökord där utvidgade sökningar gjordes. MeSH betyder Medical Subject
Headings och används i PubMed där de har ett strukturerat index över sina artiklar. 
Filtrering användes i databaserna för att bland annat kunna avgränsa sökningarna såsom 
årtal och språk (Polit & Beck, 2017). Genom Google Scholar samt via referens i en artikel 
användes manuell sökning. Detta för att komplettera tidigare funna artiklar. 
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Sökningarna genomfördes gemensamt på Sophiahemmets högskola. Sökorden nursing och 
nursing care gav inga specifika resultat kopplat till hjärtsvikt och sömn. Författarnas 
resonemang var att sömn är en del av omvårdnadsperspektivet och inkluderade artiklar 
med sökorden sömn och fatigue gav fler resultat kopplat till omvårdnad. 

Sökord som användes: heart failure, sleep, nursing, emergency medical service, fatigue. 
Vid sökningen i samtliga databaser användes filtrering, artiklarna (research articles) skulle 
vara peer-reviewed, engelskspråkig, tidsbegränsning från år 2007, fulltext samt 
ålderskategori 18 år och äldre. 

Tabell 1. Sökresultat

Databas

Datum

Sök/Cinahl 
heading 
PubMed MeSh
term

Antal träffar 
(med filtrering)

Antal lästa 
abstracts

Antal lästa 
artiklar

Antal inkluderade 
artiklar

CINAHL

171213

Heart failure 2869

CINAHL

171213

Sleep 1735

CINAHL

171213

Fatigue 1940

CINAHL

171213

Emergency 
medical 
services

2869

CINAHL

171213

Nursing care 5775

CINAHL

171213

Heart failure 
AND sleep

11 11 4 4

CINAHL

171213

Heart failure 
AND fatigue

37 18 5 5

CINAHL

171213

Heart failure 
AND sleep+ 
AND 
emergency 

1 1 0 0
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medical 
services

PubMed

171220

Heart failure 3350

PubMed

171220

Sleep 1837

PubMed

171220

Fatigue 1784

PubMed

171220

Emergency 
medical 
services

1670

PubMed

171220

Nurs* 1263

PubMed

171220

Heart failure 
AND sleep

11 7 3 3

PubMed

171220

Heart failure 
AND fatigue

17 9 5 5

PubMed

171220

Heart failure 
AND 
emergency 
medical 
services

43 0

PsycINFO

171220

Heart disorders 1856

PsycINFO

171220

Sleep 3692

PsycINFO

171220

Fatigue 2131
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PsycINFO

171220

Emergency 
services

1379

PsycINFO

171220

Nursing 5287

PsycINFO

171220

Heart disorders
AND sleep

34 14 0 0

PsycINFO

171220

Heart disorders
AND fatigue

24 14 0 0

Manuell 
sökning i 
CINAHL 
180320

Heart failure 
AND sleep 
disorders

16 6 1 1

Manuell 
sökning i 
Google 
Scholar 
180328

Heart failure, 
sleep quality, 
nursing care

19200 1 1 1

Manuell 
sökning i 
PubMed 
180328

Heart failure 
AND sleep 
disorder

36 1 1 1

Via 
referenslista

Via Kanno et 
al. (2016)

1 1 1 1

Dataanalys

Integrerad analys är ett specifikt tillvägagångssätt för att kunna fånga och få en 
övergripande förståelse för det ämne som ska studeras. Syftet ska vara tydligt definierat för
att kunna finna relevant forskning. Väldefinierade litteraturöversikter granskar primära 
källor där målet är en sammanställning av forskning som ger belägg för evidensbaserad 
vård, samt ett fundament för sjuksköterskans omvårdnadsområde. Genom jämförelse av de
vetenskapliga artiklarna kunde kategorier, mönster och olika förhållanden utvinnas. 
Kategorierna som framkom var fysisk aktivitet, lägespositionering, fatigue och sömn samt 
support och egenvård. Resultaten reducerades, diskuterades och slutsatser kunde 
presenteras. 
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Detta analysförfarande har fått kritik för risken av partiskhet och brist på stringens. 
Sammanställning av olika källor och forskningsfynd är en komplex utmaning (Whittemore 
& Knafl, 2005). Insamlad data bearbetades och framfördes med diskussion om resultat och
slutsatser som var av vikt för evidensbaserad vård. Diskussionen sattes i relation till 
bakgrunden och en dialog fördes fram utifrån syftet. Insamlat material bestod av både 
kvalitativa och kvantitativa studier. Frågeformulär som användes i studierna var 
välbeprövade och kunde besvaras av informanterna enligt fasta alternativ (Olsson & 
Sörensen, 2011). Vidare i analysen låg fokus på att finna grupperingar och teman (Polit & 
Beck, 2017).

Allt sammanställt material ordnades i matriser och därmed underlättades fynden av 
resultat. Vid genomgång av de vetenskapliga artiklarna användes ett strukturerat 
tillvägagångssätt. De vetenskapliga artiklarna studerades av båda författarna för att kunna 
uppnå en fördjupad kunskap. Vidare fördes diskussion kring huruvida artiklarna var av 
värde för litteraturöversikten. Artiklarna bearbetades genom att anteckningar fördes kring 
syften, metoder, mätinstrument, resultat och slutsatser. Vidare i dataanalysen söktes 
fördjupad kunskap kring de mätinstrument och skattningsskalor som använts i studierna. 
Enligt modifierad skala initierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006) klassificerades och bedömdes artiklarna avseende kvalitativ 
och kvantitativ metodansats. 

Forskningsetiska överväganden

Vid all vetenskaplig forskning finns krav på att utförandet sker enligt etiska överväganden. 
Allt prövas enligt de etiska riktlinjer som finns framställda av Vetenskapsrådet (2011). Den
etiska aspekten vid forskning finns för att det inte ska förekomma fusk eller ohederliga 
tillvägagångssätt. Vid litteraturöversikten användes endast de vetenskapliga artiklarna som 
genomgått de etiska överväganden som ligger i linje med all vetenskaplig forskning. Vid 
urvalet av artiklarna var det viktigt att de motsvarade syftet, inte enbart välja de som 
stödjer forskarens enskilda uppfattning. Avvikelse från god vetenskaplig tradition är 
plagiat, stöld, inte återge korrekta källor, förvanska forskningsförloppet eller annat 
vilseledande analysförfarande. Artiklarna granskades kritiskt och systematiskt. Vid en 
litteraturöversikt ställer forskaren frågorna till litteraturen. Det initiala i processen är att 
tänka igenom samt överväga det som forskaren finner, samt leta efter information. Därefter
genomförs en bedömning och vidare utvärderas analysresultaten (Forsberg & Wengström, 
2016). Vid all forskning är det konsekvenserna som styr, ingen ska komma till skada. 
Genom att granska andra kollegors material och resultat så upprätthålls den etiska 
principen att agera sanningsenligt (Polit & Beck, 2017).

Etik handlar om att beskriva det som är rätt. Etikprövningslagen (SFS 2003:460) är riktad 
till all forskning som gäller människor och biologiskt material från människor. Denna lag 
finns för att skydda och respektera människans värde vid forskning. Polit & Beck (2017) 
beskriver att i flertalet länder finns det riktlinjer, inga internationella dock. Vid forskning 
och insamling av data såsom t.ex. intervjuer ska samtycke vara insamlat från rätt instans. 
Deltagaren ska vara välinformerad och införstådd med studiens syfte. Data behandlas 
konfidentiellt. De etiska koderna har framställts för att kunna vägleda forskarna.
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RESULTAT

Vid analysen i denna litteraturöversikt fann författarna faktorer som påverkade och  
inverkade gynnande avseende sömnbesvär, trötthet och fatigue. Dessa presenteras i fyra 
teman. Fysisk aktivitet, positioneringen vid sömn i sängen, fatigue och sömn samt 
egenvård och supportgivande roll från sjuksköterska. Fysisk aktivitet visade på 
sambandet mellan olika interventioner och upplevd fatigue avseende träning, 
andningsgymnastik eller den allmänna känslan. Lägespositionering visade i resultaten 
vikten av hur patienten låg i sängen samt vilka förändringar som skedde fysiologiskt 
avseende andning och sömn. Nästföljande tema visade på flertalet studier med kvalitativ 
ansats avseende fatigue med dess förutsägande samt inverkande faktorer som ledde till 
upplevd förbättrad nivå av fatigue. Dessa studier avsåg att sjukvården skulle kunna 
känna igen prediktorer för att med rätt kunskap utföra evidensbaserad vård. Support som
gavs till patienter med hjärtsvikt syftade till att förstärka egenvården.  

Fysisk aktivitet

I flera studier hade fysisk aktivitet samt rehabiliteringsprogram positivt utfall vid 
förekomst av fatigue och andningsrelaterade besvär hos patienter med hjärtsvikt (Austin, 
Williams & Hutchison, 2011; Bosnak-Guclu et al., 2011; Pozehl, Duncan & Hertzog, 
2008). Det framkom även att ingen skillnad kunde ses avseende hur länge patienterna haft 
diagnosen hjärtsvikt. Genom träning fick patienterna ökad förmåga i det dagliga livet samt 
minskad upplevelse av fatigue. Som svar på träning och upplevelse av fatigue framkom 
kunskap om flertalet påverkande dimensioner, såsom sensoriska, beteende, affektiva och 
kognitiva. Detta ledde till en signifikant minskning i den egna uppskattade graden av den 
totala fatigue (Pozehl et al., 2008). Det framkom att andningen förbättrades och graden av 
fatigue minskade med inspiratorisk andningsgymnastik. Detta ledde till förbättrad 
funktionell kapacitet samt respiratorisk och perifer muskelstyrka. Vidare  konstaterades 
minskad depression och förbättrad livskvalitet (Bosnak-Guclu et al., 2011). 

Det framkom att påverkande faktorer till fatigue var nedsatt fysisk funktion i det dagliga 
livet (Fink, Sullivan, Zerwic & Piano, 2009; Falk, Swedberg, Gaston-Johansson & Ekman, 
2007). Patienter med tillstånd av komorbiditet rapporterade högre grad av fatigue än 
gruppen med endast hjärtsvikt. Vid förekomst av komorbiditet såsom hjärtsvikt och 
diabetes, framkom att den fysiska aktiviteten var lägre hos denna grupp (Austin et al., 
2011; Chen, Li, Shieh, Yin & Chiou, 2010; Fritschi & Redeker, 2016). Försämrad sömn 
och mindre benägenhet till aktivering hos patienter med hjärtsvikt, hade inverkan på fysisk 
kapacitet och sömnkvalitet (Awotidebe et al., 2017). Ångest var associerat med mental 
fatigue, medan depression var kopplat till nedsatt aktivitet, låg motivation och minskad 
funktion. Fysisk fatigue samt ångest upplevdes i högre grad hos kvinnorna. Dessa hade 
också mer sömnproblem samt nedsatt fysisk funktion, i jämförelse med männen. Det 
framkom att det var högre förekomst hos män, avseende kardiovaskulära sjukdomar och 
hjärtinfarkter samt reducerad vänsterkammarfunktion. Den generella graden av fatigue var 
högst skattad, följt av fysisk fatigue, vilket ledde till nedsatt aktivitet (Falk, Patel, 
Swedberg & Ekman, 2009; Johansson, Broström, Sanderman & Jaarsma, 2015). 

Lägespositionering

Ett flertal studier visar på betydelsen av lägespositionering, ändring och justering av 
huvudändans vinkel samt patientens placering i sängen. 
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Detta hade en positiv inverkan på  andning och sömn (Basoglu, Keskin, Tasbakan & 
Gurgun, 2015; Joho, Oda, Hirai & Inoue, 2010; Soll et al., 2009). Andningen förbättrades 
med färre apnéer vid sidoläge, där även hjärtsviktsmarkören sjönk, i jämförelse med 
planläge på rygg. Ingen skillnad kunde ses avseende ålder, kön eller BMI, dock var 
NYHA-klassen högre. Tydlig skillnad kunde ses vid mätning och monitorering av det 
nasala flödet, rörelse i thorax, buken samt saturationen. Parametrarna förbättrades vid 
liggandes på vänster sida vid jämförelse av position på rygg (Joho et al., 2010). Andningen 
och sömnen påverkades till det bättre vid justering och höjning av huvudändan. Det 
framkom att andningsuppehåll såsom Cheyne-Stokes-andning och hypopné var vanligt 
förekommande bland de undersökta patienterna och ingen skillnad kunde ses vid ändring 
av lutningen. Apnéerna och sömnens rytm, presenterades i tabell enligt index med 
dosrespons och vinkel. Dynamiken i hjärtats vänstra kammare, samt flödet i den thorakala 
delen visade  ingen större linjär  urskiljning (Soll et al., 2009). Vanligast förekommande 
sömnrelaterade problemen hos patienter med hjärtsvikt var snarkning, otillfredsställd 
sömn, nattliga trängningar, morgonhuvudvärk, svettningar samt trötthet dagtid. Deltagarna 
undersöktes nattetid vid sömn med hjälp av registrering samt uppmätning av ett flertal av 
kroppens olika delar, såsom längd, vikt, nackens omfång, höft- och midjemått. Allt detta 
mättes 30 minuter innan och efter sömnen. Syresättningen förbättrades, samt att positionen 
var oftare liggandes på rygg vid upphöjd huvudända, än liggandes på sidan (Basoglu et al., 
2015).

Fatigue och sömn med påverkande faktorer

Flertalet i studien hade problem med sömnen, såsom att somna, avbrott i sömnen, samt 
sömnens kvalitet var undermålig. Patienterna hade besvär av att behöva gå upp på natten 
för att kissa och därefter haft  svårigheter att somna om. Andningen var också påverkad 
nattetid i varierande grad, såsom med hosta och snarkning. Känslan av att vara frusen eller 
varm var också faktorer påverkade samt förekomst av mardrömmar. Detta ledde till 
bekymmer med att kunna vara alert och medverkande i vardagens aktiviteter. Denna 
mentala kognitiva påverkan ledde även till svårigheter med koncentrationen (Santos, 
Guedes, Barbosa & Cruz, 2012; Wang, Lee, Tsay & Tung, 2010). En studie visade på 
sambandet mellan sömnlöshet och försämring i hjärtsvikten och även högre grad av 
mortalitet. Hjärtats funktion behövde dock inte vara sammankopplat med sömnlöshet eller 
försämrad hjärtsvikt. Det framkom att koncentrationen och aktiveringen av renin i blodet 
kunde förutsäga hjärtrelaterade händelser. Försämrad prognos för hjärtsvikten var i relation
till RAAS, nedsatt njurfunktion, samt nedsatt förmåga till att utföra fysisk träning. Allt 
detta kunde kopplas samman till sömnlösheten (Kanno et al. 2016).

Flertalet studier visade att påverkande faktorer såsom läkemedel (ACE-hämmare, 
betablockad och diuretika) samt grad av NYHA-klass hade inverkan på sömn och fatigue 
(Johansson et al., 2015; Perez-Moreno et al., 2014; Tang, Yu & Yeh, 2010). Det framkom 
även att patienter med återkommande sjukvårdtillfällen hade den starkaste associationen 
till fatigue samt att fortsatta sömnbesvär var relaterat till återinläggning på sjukhus. Även 
kardiovaskulära orsaker till inläggning kunde ses bland de med sömnbesvär relaterat till de
som var utan. De patienter som upplevde sömnbesvär efter uppföljning hade signifikant 
fler antal vårdtillfällen av diverse orsaker (Johansson et al., 2015). Utfallet i en studie 
visade att ålder, kön och lägre systolisk blodtryck var kopplat till högre grad av fatigue. 
Även högre NYHA-klasser (III och IV) och hjärtfrekvens hade inverkan. Vid analys av de 
univariata variablerna var symtomens allvarlighetsgrad associerat med högre risk för 
kardiovaskulär sjukdom eller sjukhusvistelse. 
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Vid förekomst av förmaksflimmer samt användning av diuretika och digitalis skattades 
kombinationen av dyspné och fatigue högre. Ökad nivå av fatigue var förenat med högre 
risk för mortalitet kopplat till kardiovaskulär sjukdom (Perez-Moreno et al., 2014). 

En studie visade att sömnen inte var något problem initialt. Dock utvecklades 
sömnproblem under studiens gång. Grupperingar i studien visade på ingen, lite eller 
fortsatta besvär med sömnen. Den mentala hälsan och fysiska funktionen upplevdes 
försämrad och nedsatt efter ett års uppföljning. Jämförelsen genomfördes med de andra 
grupperna med sömn eller utan sömnbesvär (Johansson et al., 2015). 

Tre studier visade på inverkande faktorer på könsfördelningen, där kvinnorna upplevde 
högre grad av fatigue (Johansson et al., 2015; Suna et al.,2015; Tang et al., 2010). 
Kvinnorna hade i högre grad besvär av sömnen än männen. Fysisk träning ledde till en 
förbättrad sömn. Bästa resultatet framkom vid organiserad och strukturerad träning under 
ledning av professionellt utbildad personal. Denna ledde inte enbart till regelbunden fysisk 
aktivitet, utan även att den sociala biten blev tillgodosedd, som också gav uttryck i känsla 
av sammanhang. Denna kunskap är viktig att förmedla till både patienter och 
sjukvårdspersonal, som kan spridas vidare (Suna et al. 2015). Det framkom även att 
kvinnorna som regelbundet tog betablockad upplevde högre grad av fatigue än de som inte 
stod på detta läkemedel. Relaterande faktorer som påverkade var högre grad av depression,
lägre EF och högre klassificering i NYHA. Mätningen utfördes med hjälp av 
skattningsskalor som senare sattes i korrelation till varandra. De flesta deltagarna hade 
systolisk hjärtsvikt och denna grupp upplevde fatigue i högre mån än de med diastolisk 
hjärtsvikt. Dock kunde de med diastolisk hjärtsvikt ha en normal EF, varför forskarna 
undersökte om nivåer av fatigue kunde påverkas av kön. Ingen skillnad kunde ses avseende
detta. Kvinnors totala upplevda fatigue ökade med åldern. Mönstret var annorlunda 
gällande män, resultatet visade att män i ålder 65-79 år hade lägre nivåer av fatigue än de 
under 64 år eller över 80 år (Tang et al., 2010). 

Komorbiditet, hemoglobin och EF var moderat korrelerade med fatigue (Austin et al. 2011;
Chen et al., 2010; Fink et al., 2009; Tang et al., 2010). Forskning med fokus på fatigue och 
systolisk hjärtsvikt visade att fatigue var ett av de vanligaste förekommande symtomen. 
Patienter med hjärtsvikt och en helt annan kategori där fatigue är vanligt förekommande, 
såsom vid cancer, jämfördes.  Mot denna bakgrund framkom att lägre nivåer av 
hemoglobin som förklarande faktorer vid skattningen av fatigue. Patienterna med hjärtsvikt
NYHA-klass II eller III, upplevde väsentlig fatigue som var jämförbar med den 
cancerrelaterade fatigue (Fink et al., 2009). Under en femårsperiod visade en studie att det 
var en betydande skillnad mellan två grupper avseende kopplingen mellan hemoglobin och
fatigue. Vid studiens start mättes graden av fatigue i gruppen med reducerat hemoglobin 36
procent, i jämförelse med referensgruppen som registrerades 46 procent. Efter fem år 
visade motsvarande värden av fatigue en ändring till 50 procent respektive 42 procent 
(Austin et al., 2011).

I en studie gjord av Chen et al. (2010) framkom att majoriteten av patienter med hjärtsvikt 
upplevde mild till moderat fatigue. Ångest var främsta faktorn för att kunna förutspå 
fatigue, följt av nedsatt fysisk funktion och psykisk stress. Förekomsten av komorbiditet 
fanns, med flertalet sjukdomar såsom exempelvis hypertoni, diabetes mellitus, kronisk 
lungsjukdom och njursjukdom, samt NYHA-klass I-IV. Upplevelsen av fatigue kunde vara 
intermittent, medan en mindre grupp upplevde det konstant. Vid ångest var det vanligt med
trötthet, svårigheter att sova, känsla av svaghet och hjärtklappning. NYHA-klass, oro och 
ångest var alla signifikanta och förutsägbara faktorer för fatigue (Chen et al., 2010). 
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Ytterligare forskning inom samma område visade på ångest och emotionell stress som 
associerade faktorer för fatigue. Fatigue kan upplevas som en multidimensionell 
upplevelse, där de individuella symtomnivåerna av fatigue undersöktes (Falk et al., 2009; 
Falk et al., 2007). 

En av studierna visade att sömnproblem upplevdes av mer än hälften hos patienter med 
hjärtsvikt. Det framkom att den grupp med sömnproblem hade större sannolikhet för att 
somna dagtid. Ingen korrelation kunde ses avseende vikt eller BMI (Liu, Hung, Shyu & 
Tsai, 2011). Förhållandet mellan hjärtsvikt och samtidig komorbiditet såsom diabetes 
mellitus har jämförts i en studie. Den visade på att de med kombinationen av bägge 
diagnoserna upplevde mer symtom, hade högre NYHA-klass (III eller IV) och BMI, än de 
med endast hjärtsvikt. Vid sömnregistrering hade patienterna med hjärtsvikt och diabetes 
längre sömnlatens, samt vaknade efter sömnens start oftare. De sov i snitt 30 minuter 
kortare, dock var inte den totala sömntiden statistiskt signifikant. Studien visade att 
förekomst av diabetes var den enda statistiskt signifikanta variabeln kunde förklara 
sömnens latens (Fritschi & Redeker, 2016). 

Support och egenvård

I två studier, med fokus på vård och support som syfte, visade resultaten att information, 
utbildning och mental support var av värde för patientens fortsatta egenvård (Austin et al., 
2011; Wang, Huang, Ho & Chiou, 2016). Supporten bestod av ett utbildningsprogram där 
sjuksköterskor agerade rådgivande till patienter med hjärtsvikt. Utvärderingar gjordes 
gällande fatigue och livskvalitet. Forskarna konstaterade en signifikant minskning av 
upplevd fatigue, samt en förbättrad livskvalitet. Inga skillnader gällande demografiska, 
ekonomiska eller utbildning bland deltagarna fanns, främst tillhörde de NYHA-klass II.  
Den supportgivande ansatsen var effektiv för patienten gällande lindrande vid fatigue. Den 
generella och fysiska mätningen visade en förbättring medan det emotionella mätvärdet 
inte förändrades (Wang et al., 2016). I en studie undersöktes skillnaden mellan två grupper 
där den ena deltog i ett hjärtsviktsprogram innehållande individuellt träningsprogram, 
information, utbildning, psykologisk och mental support, medan den andra gruppen deltog 
i sedvanligt rehabiliteringsprogram. Initialt skattade båda grupperna höga nivåer av fatigue.
Under studiens gång konstaterades att nivån av fatigue minskade betydligt i 
interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Männen skattade högre nivåer av 
fatigue än kvinnor. Patienterna i studien delades i hypertensiv och kardiell grupp. Den 
hypertensiva gruppen visade, i jämförelse med den kardiella gruppen, en trend med högre 
fatigue vid varje utvärdering. Vid mätningar gällande livskvalitet sågs ett tydligt samband 
med fatigue vid utvärderingarna genom hela femårsstudien (Austin et al., 2011).

DISKUSSION

Metoddiskussion

Val av design för detta examensarbete var att genomföra en litteraturöversikt som 
besvarade syftet. Detta för att identifiera och utforska områden där forskning saknas eller 
behöver utökas och fördjupas. Genom denna sammanställning av tidigare beskriven 
kunskap kan empirisk studie motiveras. Ett väldefinierat syfte och problemformulering var 
grunden för litteraturöversikten. Genom att initiera arbetet med litteraturöversikten kunde 
en bred fördjupning ske inom området för bakgrundens uppbyggnad. Områden som 
förklarade begreppet hjärtsvikt och dess uppkomst samt medföljande symtom och hur 
egenvård var av värde för patienten och den vårdande sjuksköterskan. 
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Whittemore & Knafl (2005) beskriver vikten av att med ett tydligt fastställt syfte kan 
litteraturöversiktens innehåll smalnas av. Risken med ett för brett ämne kan leda till att 
insamlad data blir ohanterbar samt generaliserbarheten minskar för den evidensbaserade 
omvårdnaden. Författarna fann artiklar från olika delar av världen och därmed olika 
kulturer. Fokusområden i resultaten var generellt  förenade i omvårdnadsperspektivet 
oberoende av världsdel eller kultur. Olsson och Sörensen (2011) beskrev hur ett syfte kan 
växa fram, detta genom att identifiera ett problem, som uppkommer efter intresse och grad 
av angelägenhet hos forskaren. Resonemanget kring etiska aspekter var att all forskning, 
oavsett om det handlar om kvalitativ eller kvantitativ, skulle utgå från de etiska principer 
som är grunden till en betydande relation till mellan människor. Trovärdigheten i 
forskningen förstärks genom att med tydlighet presentera hur forskningen har genomförts, 
samt korrekt angivet citat och referenshantering. Artiklarna som inkluderades var 
originalartiklar, detta för att undvika sekundära källor där kunskap kan gå förlorad. 
Studierna var genomförda med kvalitativ och kvantitativ ansats, detta är till fördel då den 
specifika frågan kan belysas ur olika perspektiv (Olsson och Sörensen, 2011). Denna 
mixade ansats är väl tillämpbar inom omvårdnadsforskning. Översiktsartiklar kan ge 
inspiration och vägledning, dock kan brister uppstå om studien saknar systematisk ansats 
och felaktiga slutsatsen kan dras om litteraturöversikt saknar kvalitetsbedömning (Forsberg
& Wengström, 2016). Författarnas initiala tankar kring val av metod och design för 
utförandet av studien, var antingen kvalitativ ansats eller en litteraturöversikt. Med tanke 
på aktuellt syfte, skulle det varit intressant att få bilden av hur patienter med hjärtsvikt 
upplevde sömn och trötthet. Intervjuer med enklare frågeformulär kunde ha använts, samt 
ett strategiskt urval med inneliggande patienter med hjärtsvikt, på akutsjukhus i 
Stockholm. Valet av litteraturöversikt med integrerad analys medförde fördjupade kunskap 
hos författarna, avseende hjärtsvikt och förfarandet vid läsning av vetenskapliga artiklar. 

Datainsamlingen genomfördes via databaser såsom PubMed, Cumulative Index of Nursing
and Allied Health [CINAHL] och PsycINFO. Dessa är enligt Forsberg och Wengström, 
(2016) framstående inom forskning med omvårdnad och medicin. PubMed täcker stora 
områden inom medicin, omvårdnad och odontologi. CINAHL är inriktad på områden som 
omvårdnad, fysioterapi samt arbetsterapi. PsycINFO fokuserar på forskning om psykologi 
inom medicinsk omvårdnad. Författarna till denna litteraturöversikt tog hjälp av 
högskolans bibliotekarie med en kurs i fördjupad databassökning. Detta för att få ett 
strukturerat arbetssätt vid artikelsökning. Polit och Beck (2017) beskriver 
tillvägagångssättet vid sökning i databaser såsom Pubmed, används specifika sökord för att
kunna utföra avancerade sökningar, så kallade MeSh-termer. Dessa användes för att kunna 
utföra sökningen systematiskt genom att grupperingar skapades av sökorden, samt gav en 
vägledning bland de vetenskapliga artiklarna. Exempelvis var heart-failure en MeSh-term 
som i kombination med andra vedertagna termer kunde utbringa metodisk sökning, därmed
kunde flertalet intressanta artiklar hittas. I CINAHL användes Cinahl-headings som term 
vid sökning. Kunskapen om hur sökmotorerna är uppbyggda samt hur kombinationen av 
sökord kan kombineras en förutsättning för att kunna finna artiklar av värde för 
litteraturöversikten (Polit & Beck, 2017). PsycINFO användes som sökmotor, dess 
inriktning var främst kring psykologi. Med tanke på syftet och upplevelser som vill 
undersökas tänkte författarna att detta kunde vara ett intressant alternativ. Dock gav 
sökningarna inget av värde för litteraturöversikten.

Ett nyare alternativ som användes i manuell sökning var Google Scholar. Polit och Beck 
(2017) beskriver denna relativt nya sökmotor som funnits sen 2004, som ett populärt 
alternativ. Denna databas var lätt tillgänglig och med enkelhet att utföra sökningar i. 
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Manuell sökning utfördes som ett komplement till tidigare sökningar och visade ett stort 
antal artiklar med författarnas sökord och bland de första artiklarna fann författarna en 
relevant artikel som motsvarade syftet. Arbetet genomfördes efter en angiven tidsplan i 
enlighet med högskolans studieguide. Antalet inkluderade artiklar blev 21. Sökning av 
artiklarna genomfördes i ovanstående fyra databaser med sökorden som motsvarade syftet. 
Vid sökningen noterades att kombinationen av heart failure och fatigue gav flest träffar, 
dock i PsycINFO fanns det inga som berörde syftet. Manuell sökning utfördes för att 
utvidga resultatet. Författarna upplevde att det förekom mer forskning kring området 
fatigue än sömnproblem hos patienter med hjärtsvikt. Syftet initialt var att söka artiklar 
med patienter som vårdades inom slutenvård med diagnosen hjärtsvikt. Författarna 
upplevde svårigheter att finna relevanta studier varför inklusionskriterierna utvidgades. 
Resultaten som analyserades visade på ytterligare intressanta faktorer avseende triggande 
och utlösande orsaker till sömnproblem och fatigue. Artikelsökningen finns beskriven i 
söktabell, se Tabell 1. 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna vägledde författarna i sökningen av relevant
litteratur (Forsberg & Wengström, 2016). De inkluderade artiklarna var bedömda av 
sakkunniga som var insatta i aktuellt ämne, samt inte stod i någon beroendeställning till 
forskarna. Forskarna analyserade de statistiska resultaten i studierna med hjälp av tester 
som antingen stärkte eller förkastade valda frågeställningar eller hypoteser. De kvantitativa
ansatserna i studierna med statistiska mätinstrument testades upprepade gånger, detta 
styrker reliabiliteten. Bedömning och värdering för validitet, med fokus på att den valda 
mätningen genomfördes, visade på väl genomarbetad forskning. Mätinstrument och 
frågeformulär var aktuella i samtliga studier, samt resultaten redovisades i tabellform 
(Olsson & Sörensen, 2011). Inkluderade artiklar bedömdes avseende klassificering och 
vetenskaplig kvalitet. Vid granskning av artiklarna läste och översatte båda författarna 
samtliga artiklar och skrev löpande ned anteckningar avseende metod, syfte och resultat. 
Artiklarna lästes vid flertalet tillfällen för att kunna analysera resultaten. Polit och Beck 
(2017) beskriver vikten av att förstå uppbyggnaden av vetenskapliga artiklar. Genom 
frekvent läsning av artiklar förstärktes förståelsen av innebörden eller delar av den. 
Läsningen av artiklar bör vara långsam och upprepas för att kunna vara en aktiv läsare som
tar del av studiers resultat. Förståelse för olika studiers upplägg samt genomgång av 
statistisk signifikans kan vara svår att tolka, vikten bör ligga på hos läsaren att kunna tolka 
och bedöma kontentan av artikelns innehåll. Kritiskt granskande av artiklarnas innehåll var
av betydelse för att kunna urskilja styrkor och svagheter i utförd forskning  (Polit & Beck, 
2017). Författarna ansåg att ett antal artiklar var något skevt fördelade avseende könen. 
Detta kan leda till en osäkerhet till generalisering av resultaten. Två artiklar hade samma 
huvudförfattare med syftet att beskriva fatigue, dock ur olika perspektiv och 
mätinstrument, samt utgivna vid olika årtal. Studierna var utförda i olika delar av världen, 
såsom Europa, Asien och USA. Spridningen av länder upplevdes relevant då det stärker 
den utförda forskningen. 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver analysförfarandet med en initial uppdelning av 
insamlat material som vidare sätts samman i en syntes. Kategorier växte fram och teman 
kunde formas för sammanställning av resultatet. Genomförandet liknades vid en 
innehållsanalys där materialet lästes igenom ett flertal gånger, textens innebörd kodades 
och kondenserades, vidare sammanfattades de under rubriker. Resultatet tolkades och 
diskuterades, med konklusion, samt hur den nya kunskapen kunde appliceras i den 
evidensbaserade vården (Forsberg & Wengström, 2016). Tidsaspekten för examensarbetet 
var 20 veckor, det krävdes noggrann planering för att uppnå uppsatta delmål. Författarna 
arbetade strukturerat och tillsammans, detta bidrog till en sammanhängande text. 
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Polit och Beck (2017) beskriver hur viktigt det var att deltagarna i studier hade full 
förståelse för vilket syfte forskningen hade. Inkluderingen bör förklaras på ett okomplicerat
sätt och där forskarens roll blev som hos en lärare som förde fram informationen. 
Språkhanteringen skulle inte vara med en medicinsk jargong som kunde vara svår att förstå
för en icke insatt i den medicinska omvårdnadens värld. 

Samtliga inkluderade artiklar var etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. Ett 
etiskt förhållningssätt är alltid av stor vikt vid all slags forskning. Etiska principer bör 
följas, detta för att säkra mänskliga rättigheter (Polit & Beck, 2017). Författarna förde ett 
resonemang kring de etiska aspekterna, att all forskning, oavsett om det handlade om 
kvalitativ eller kvantitativ, skulle utgå från de etiska principer som är grunden till en 
betydande relation till mellan människor. Olsson och Sörensen (2011) beskrev att 
trovärdigheten i forskningen förstärktes genom tydlig presentation över hur forskningen 
har genomförts, samt korrekt angivet citat och referenshantering. Etiska aspekter inom 
forskning är inte enbart riktade till att skydda deltagande i studier, utan även motverka 
risken för fusk och plagiat. Fusk kan bero på okunskap kring olika statistiska analyser, 
samt viljan att uppnå nya resultat med förhoppning om framgång. Detta stävjas genom 
kontroller och regler, där universitet och högskolor har handlingsplaner hur forskningens 
utförande ska granskas. Med de etiska riktlinjerna som grund för forskningen, kunde 
hänsyn tas till rätten att patienten själv får vara med och bestämma över delaktigheten. 
Utgångspunkten vid utförda studier, var att forskarna agerat med respekt för deltagarnas 
integritet, samt haft ett rättvist perspektiv. All forskning som utfördes var även av 
omtanken till att ingen skulle komma till skada. Forskningen skulle vara av nytta, samt 
kunna tillföra nya kunskaper av vetenskaplig art. Polit och Beck (2017) beskriver hur 
viktigt det var att deltagarna i studier hade full förståelse för vilket syfte forskningen hade. 
Inkluderingen bör förklaras på ett okomplicerat sätt och där forskarens roll blev som hos en
lärare som förde fram informationen.

Resultatdiskussion

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva påverkande och gynnande faktorer 
avseende sömn, trötthet och fatigue hos patienter med hjärtsvikt utifrån ett 
akutsjukvårdskontext. Flertalet av inkluderade artiklar visade på sambandet mellan fatigue,
trötthet och nedsatt aktivitet, detta kopplat till nedstämdhet och upplevd börda i livet. Vid 
hjärtsvikt har patienten nedsatt respiratorisk muskelsvaghet som bidragande orsak till 
nedsatt fysisk aktivitet. Pozehl et al. (2008) anger de underliggande orsakerna till 
andningsrelaterade och nedsatt ork hos patienter med hjärtsvikt är orsakade av inadekvat 
syretransport och uppbyggnad av slaggprodukter med anaerobisk metabolism som följd. 
Symtom på fatigue och dyspné kan vara kopplat till musklernas oförmåga att utnyttja syre, 
snarare än brist på syre vid nedsatt pumpförmåga. Resultatet från studien av Pozehl et al. 
(2008) visade att träning ökar muskelfibrer och den oxidativa metabolismen förbättras, 
samt inflammatoriska markörer minskar. Med denna kunskap kan akutsjuksköterskan 
möjliggöra förbättring och utveckling avseende omvårdnaden vid andningsrelaterade 
sömnbesvär. Bosnak-Guclu et al. (2011) beskrev att vid mätning av lungfunktion och 
muskelstyrka kunde klar förbättring ses efter andningsgymnastiken avseende dyspné och 
livskvalitet. Styrketräning visade på förbättrad muskelkraft och aerobiska övningar ledde 
till förbättring gällande uttröttbarheten. Det var dock oklart om det var kombinationen av 
bägge träningsvarianterna behövdes för att förbättra symtomen (Pozehl et al., 2008). Enligt
Rikssvikt i Sverige finns flertalet hjärtsviktsmottagningar, dock inte i den grad som behövs
för att möta upp behovet som finns. Utformningen av mottagningen är specialist inom 
kardiologi samt sjuksköterska med fördjupade kunskaper och erfarenheter av hjärtsvikt. 
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Mot denna bakgrund upplever författarna till denna litteraturöversikt, att det saknas 
grundläggande kunskap hos både sjukvården och även hos patienterna. Där det finns 
resurser och kunskap, bör dessa fungera som förebilder och spridas vidare för bästa 
tänkbara omhändertagande, både primärt och pre- och intrahospitalt.

I en studie visades att underliggande patologin hos patienter med hjärtsvikt, orsakade lägre 
funktionell kapacitet. Även andra faktorer spelar in såsom skillnader i kroppsvikt och 
läkemedelsbehandling. Patienter med hjärtsvikt bär på större risk att drabbas av sjukdomar 
samt mortalitet. God funktionell kapacitet var en bidragande faktor till reducerat antal 
vårdtillfällen på sjukhus (Awotidebe et al., 2017). Inneliggande patienter har ett stort behov
av mobilisering men inte alltid förmåga eller motivation. Akutsjuksköterskan behöver, 
genom information, uppmuntra och stötta patienten att initiera till aktivitet. Suna et al. 
(2015) menar att motion och fysisk träning är högst individuellt avseende vilken kapacitet 
som finns att utgå ifrån. Träning på gym med både aerobiska övningar samt styrketräning 
kanske inte alltid är för alla. En promenad utomhus har också effekt på hälsan avseende 
motion, samt exponering av solljuset som är av vikt ur flertalet anledningar (Suna et al. 
2015). Förbättrad andning påverkar det dagliga livet och leder till en patient som upplever 
oberoende med en aktiv tillvaro. Cirkulationens påverkan på det perifera blodflödet i 
muskulaturen ledde till minskad omfattning av fatigue (Bosnak-Guclu et al., 2011).        

Vid personcentrerad vård är utgångspunkten att se till patientens behov. Med denna 
kunskap kring andning och ventilation bidrar akutsjuksköterskan till en optimal omvårdnad
med fokus på samtliga områden som patienter med hjärtsvikt befinner sig i. Donovan och 
Kapur (2016) beskriver innebörden av central sömnapné [CSA] som en total eller delvis 
reducering av nervimpulser till andningens muskulatur, under nattens sömn. Följden blir ett
påverkat andningsflöde som upphör helt eller partiellt i minst 10 sekunder. Obstruktiv 
sömnapné medför skillnad från CSA ett ökat andningsarbete vid förekomst av apnéer. Vid 
CSA förekommer inga eller reducerade försök till inandning när apnéerna förekommer. 
Soll et al. (2009 ) visade att hyperventilation och reducerad koldioxidhalt kan ge upphov 
till centrala apnéer. Bosnak-Guclu et al. (2011) förstärker i sin forskning att position vid 
sömn påverkar CSA, men att det främsta behandlingsmetoderna vid hjärtsvikt och central 
sömnapné är icke invasiv ventilering med hjälp av CPAP eller BiPAP. Detta är en viktig 
insikt för akutsjuksköterskan då patienten med hjärtsvikt upplever andnöd vid sömn, där 
rätt omvårdnadsåtgärder underlättar för patienten. Studier av Bosnak-Guclu et al. (2011) 
och  Soll et al. (2009) visade på främjande åtgärder för patienten var att justera sängens 
huvudända. Detta var av betydande grad på de hemodynamiska och respiratoriska 
effekterna i kroppen, vilket ledde till förbättrad andning och sömn. Detta  ger 
akutsjuksköterskan ytterligare  lärdom om vikten av patientens positionering, där planläge 
kan försämra andningen och sömnen. Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskriver i akutsjuksköterskans kärnkompetenser att genom 
identifiering av behoven hos denna kategori av patienter, kan akutsjuksköterskan delge 
informationen till patienten för vidare vägledning i vardagen. Information och spridning av
kunskap är en viktig del i uppbyggnaden av egenvården. Hänsyn tas till vårdbehovet som 
ska tillgodoses samt säkra omhändertagandet.

Det multifaktoriella perspektivet är betydelsefullt för akutsjuksköterskan vid omvårdnad 
hos patienter med hjärtsvikt, där sömnen ofta är ett beständigt problem. Johansson et al. 
(2015) påvisade att flertalet av dessa patienter kan komma att återhämta sig gällande 
sömnen efter utskrivning från sjukhusvistelse. Dock kan inte detta generaliseras på alla 
patienter med hjärtsvikt, då vissa utvecklade sömnproblem senare. 
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Resultaten har betydelse för patientens framtida egenvård och detta belyses genom samtal 
om sömn vid uppföljning, samt fokus på vilken typ av sömnproblem som är aktuell. Det 
nationella registret för hjärtsvikt i Sverige (Rikssvikt) har undersökt hur kunskapen ser ut 
hos patienter med hjärtsvikt och resultatet visar på höga siffror där kunskapen är låg. Detta 
leder till det höga antalet återkommande inneliggande vårdtillfällen inom sjukvården. Det 
finns väl utformad forskning som visar på vikten av vilken behandling som bör ges, samt 
egenvårdens värde.  Stockholms läns landsting har utformat Vårdinformation i 
Storstockholm [Viss] som fungerar som beslutsstöd på internet för primärsjukvården. Här 
kan sjuksköterskan finna vad som består i sjukvårdens uppgift, samt hur bedömning och 
vilken behandling som är aktuell. Detta för att kunna besluta när patienten bör söka vård 
akut eller vad som behövs för att främja egenvården. Det finns även råd att ge till patienten
när problem eller besvär uppstår, såsom påverkad sömn, trötthet och vad det kan bero på. 
På Viss hemsida framgår tydligt att sömnproblem kan uppstå relaterat till reducerad 
vänsterkammarfunktion och följden av detta som innebär en perfusion som inte är 
tillräcklig för exempelvis skelettets muskler. 

Johansson et al. (2015) ansåg att sömntabletter bör användas med försiktighet med tanke 
på polyfarmakologi med risk för sederande effekt såsom slöhet eller somnolens. Kognitiv 
beteendeterapi kunde vara ett alternativ vid hjälp av behandling av sömnlöshet. Som en 
följd av detta kan akutsjuksköterskan, genom sin farmakologiska kunskap, bedöma 
eventuella risker vid administrering av läkemedel till patienten. Vidare förmedlas denna 
insikt till patienten gällande exempelvis störd sömn efter intag av diuretika kvällstid.  
Fritschi och Redeker (2016) menade att hjärtsviktspatienter som dessutom hade DM löper 
större risk för sömnrubbningar samtidigt som de också påtalade att andra studier visat att 
patienter med enbart hjärtsvikt kan ha sömnbesvär. Forskarna drog slutsatsen att 
hjärtsviktspatienter med DM-diagnos hade en potentiellt högre risk då dessa oftare hade 
högre BMI samt att metabolismen var en bidragande faktor. För multisjuka patienter 
inneliggande på exempelvis kardiologavdelning kan ses som en utmaning att förstå 
komplexiteten i den akuta fasen av aktuell sjukdom. Sömnbesvär med medföljande fatigue 
kan ha flera orsaker i samband med kormobiditet.

Patienter som upplevde högre grad av fatigue var ofta kvinnor (Awotidebe et al., 2017; 
Perez-Moreno., et al. 2014). De var äldre och hade lägre systoliskt blodtryck än patienter 
med lägre fatigue. Vidare hade de högre hjärtfrekvens och klassades högre NYHA, III-IV. 
Mot denna bakgrund kan det spekuleras i varför kvinnors omfattning av fatigue var högre. 
Jämförelsen av män och kvinnor i olika åldersgrupper i samma studie kan visa otillräcklig 
bild av resultatet. Ålder och kön är påverkande faktorer som bör tas i beaktande vid 
omhändertagandet av denna patientgrupp. Perez-Moreno et al. (2014) menar att 
uppmärksamhet bör inriktas på symtomen i klinisk praxis, samt mer fokus bör läggas på 
standardiserade mätningar för att kunna förstå ursprunget till fatigue. Vid tidigt insatta 
omvårdnadsåtgärder kan det vara möjligt att reducera utfallet av fatigue. Fink et al. (2009) 
visar i sin studie att, för mäta dess nivåer kan skattningsinstrument användas, som är 
riktade till de olika funktionella och fysiologiska uttrycken. Denna mätning används främst
vid skattning hos patienter med cancerdiagnos men kan tillämpas på patienter med 
hjärtsvikt och fatigue.

Falk et al. (2007) visade att försämring i sitt tillstånd ledde till ökad känsla av osäkerhet 
och förlorad självkänsla. Detta i samband med långsammare aktivering i det dagliga livet. 
Känslan av osäkerhet fortsatte att följa patienterna i hemmet efter utskrivning samt 
fokusering på sjukdomen och livet. Svårigheter att hålla koncentrationen upplevdes, vilket 
ledde till nedsatt förmåga till att lösa problem som uppstod (Falk et al., 2007). 
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Dålig sömnkvalitet försämrar inte enbart den hälsorelaterade livskvaliteten utan även 
tillfredsställelsen med livet. Patienter med  hjärtsvikt som sov mer dagtid var mindre 
benägna att delta i fritidsaktiviteter (Liu et al., 2011). Akutsjuksköterskan behöver denna 
kunskap för att kunna uppmärksamma denna kategori av patienter och nyttan av egenvård. 
Således kan de utlösande faktorerna för fatigue identifieras.

Wang et al. (2016) utförde en 12-veckors studie, där en interventionsgrupp fick genomgå 
ett vårdprogram innehållande support och utbildning. Det första mötet hade en avgörande 
roll i att öka och förbättra patientens kunskap kring faktorerna som är relaterade till 
fatigue, samt att finna strategier för hantering av dessa. Forskarna tillhandahöll emotionellt 
stöd för att patienterna bättre skulle kunna uttrycka sina känslor. Rekommendationen från 
forskarna är att sjuksköterskan skall kunna erbjuda support som är individuell för 
patienten. Akutsjuksköterskan har en viktig roll i personcentrerad vård, detta för att kunna 
möta patientens behov av kontinuerligt stöd och utbildning vilket kan leda till förbättrad 
egenvård. Med respekt och integritet ges individuell support och information till patienten 
utifrån dess särskilda behov. Akutsjuksköterskan har till uppgift att identifiera patientens 
individuella behov samt att inge trygghet och förtroende för att kunna tillgodose detta 
(Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Denna 
kärnkompetens bör ses i ett brett perspektiv där patienten ges utrymme för emotionella 
tankar och känslor som annars lätt kan förbises då fokus ofta ligger på de fysiska 
symtomen. Betydelsen av detta belyser Chen et al. (2010) i sin studie, där patienter som 
skattade hög fatigue, även upplevde problem med den dagliga fysiska aktiviteten såsom 
hushållsarbete, egenvård och  yrkesarbete. De visade oftare symtom på psykisk ohälsa och 
hade mindre stöd och support. Austin et al. (2011) visar att patienter med fatigue ofta 
accepterade sitt tillstånd och detta ledde till en skadlig inverkan på det dagliga livet. Högst 
var prevalens och frekvens för bristande energi. Vid diskussion med patienterna om 
framtida prognos svarade de att  god livskvalitet föredrogs framför ett förlängt liv. 

Från studier om symtom och fatigue hos annars välmående individer kunde 
personlighetsdrag urskiljas (Austin et al., 2011). Typ-D personlighet var nu bekräftad som 
en bidragande och viktig faktor vid utvecklande av fatigue. Denna personlighetstyp var 
kopplad till social enslighet, samt upplevelsen av negativ sensitivitet. Forskning inom 
området visade att typ-D personlighet var i högre grad relaterat till återinsjuknande vid 
kardiovaskulära sjukdomstillstånd, såsom akut koronart syndrom. Vid 
rehabiliteringsprogram var denna personlighetstyp mindre benägen att medverka samt var 
sämre på att finna copingstrategier, vilket ledde till negativa följder vid återhämtning. 
Denna kategori är inte heller lika benägen att söka vård när behov uppstår, de har även 
nedsatt compliance samt en ohälsosam livsstil med exempelvis rökning och osunda 
kostvanor (Garcia-Retamero, Petroval, Arrebola-Moreno, Catena & Ramirez-Hernandez, 
2016). 

Bidragande faktorer till fatigue var symtom som illamående, nedsatt aptit, smärta, dyspné, 
dåligt humör samt nedsatt koncentrationsförmåga. Det var av vikt att tänka ur ett 
multidimensionellt perspektiv för att kunna förstå helhetsbilden av patienten med hjärtsvikt
(Falk et al., 2009). Denna kunskap kan ligga till grund i den evidensbaserade 
omvårdnaden, att kunna känna igen symtom och uppskatta vikten av vad det betyder för 
patienten. Symtomen finns där, akutsjuksköterskan kan med denna kunskap lindra 
intensiteten och frekvensen av besvären. Tang et al. (2010) undersökte faktorer som var 
utlösande för fatigue hos patienter med hjärtsvikt. Relevansen för detta i klinisk praktik är 
kunskapen kring psykologiska faktorer som i högsta grad var lika viktig som den 
fysiologiska för patientens välmående. 
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Patienter som har kunskap om sina läkemedel har bättre förutsättning för att kunna uppnå 
bättre följsamhet i sin egenvård. Sjukvården bör använda sig av ett multidisciplinär 
tankesätt för att kunna närma sig patienten med designad intervention för att kunna hantera
fatigue (Tang et al., 2010). Ur ett multidisciplinärt synsätt kan patienten med hjärtsvikt 
följas samt få vägledande kunskap om hur egenvården bör vara utformad. Denna metod 
involverar flertalet kategorier inom hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterska, läkare och
fysioterapeut. För patienten innebar detta att själv ta ansvar och med kunskapen kunna 
följa tecken och symtom som uppstod vid försämrat tillstånd, samt vad det kunde leda till 
och vad patientens initiala handling bör bestå av. Insikten för patienten om läkemedlens 
syfte och påverkan, här kunde sjuksköterskan förmedla kunskapen skriftligt och muntligt. 
Även erbjuda support till livsstilsförändringar, såsom hjälp till rökavvänjning och minskat 
alkoholintag (Ponikowski et al., 2016). Detta multidisciplinära tillvägagångssätt är en av de
grundläggande hörnstenarna inom akutsjuksköterskans kompetensområde. Det handlar om 
att främja patientens egenvård, agera och medverka med samtliga involverade instanser för
att kunna erbjuda en patientsäker evidensbaserad vård. Genom att se till hela patienten och 
all omgivande logistik, leder detta till en omvårdnad som ger utrymme för ett holistiskt 
omhändertagande (Riksföreningen för akutsjuksköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Mot denna bakgrund kan akutsjuksköterskan vara mer 
uppmärksam på den psykiska statusen och således kunna hjälpa patienten och kontrollera 
nivån av fatigue samt bidra till förbättrad livskvalitet.

Akutsjuksköterskans roll innebär att delge patienten kunskap om vikten av sömnhygien. 
Med detta avses att hålla dygnsrytmen, motionera regelbundet, undvika intag av måltid 
sent på kvällen samt att sovrummet upplevs inbjudande och har en avslappnad miljö. Om 
patienten har besvär som inte kan lösas i stunden kan remittering ske för att kunna komma 
till botten med exempelvis depression eller prostatabesvär. I sjukhusmiljö kan 
akutsjuksköterskan värna om att patienten får sina mediciner i rätt tid för att undvika 
onödiga toalettbesök nattetid, samt se till att sängen har en bekväm position. För att 
patienten ska kunna upprätthålla sin egenvård behövs kontinuerlig uppföljning samt 
information som leder till en stabilitet och tillfälle till förbättring av trötthetsrelaterade 
besvär och möjligheten till en sömn som leder till bättre återhämtning. Kunskap och 
vägledning om vikten att sluta röka samt minska alkoholintaget. Regelbundenhet i sömn 
och kosthållning, samt att gå till sängs när tröttheten uppkommer (Kanno et al. 2016; 
Santos et al.2012; Wang et al. 2010).

Patienten med hjärtsvikt är i behov av stöd och uppföljning för att kunna klara av sitt 
sjukdomstillstånd. Forskning visade på vikten av stöd och följsamhet, som förutsättningar 
för en bättre upplevd livskvalitet. Hjärtsviktsmottagningar behövs för att kunna följa denna
patientkategori, med ett multidisciplinärt tillvägagångssätt. Denna sorts uppföljning 
fungerade som stöd, samt som motiverade och patienterna utbildades i sitt tillstånd som 
ledde till en bättre egenvård, vilket kunde leda till färre inneliggande vårdtillfällen 
(Socialstyrelsen, 2015).

Slutsats

Resultatet tyder på att gynnande och påverkande faktorer för patienter med hjärtsvikt var 
individanpassad fysisk aktivitet och support, kunskap om hjärtsvikt, lägesposition vid 
sömn samt vilka de utlösande faktorerna var för fatigue och trötthet. Som en följd av 
sömnbesvär, trötthet och fatigue upplevde patienterna en försämrad livskvalitet. Resultatet 
visar på att fördjupade och individuellt anpassade rehabiliteringsprogram för patienterna 
leder till bättre bedömning och omhändertagande. 
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Följaktligen kan detta leda till att patienterna upplever bekräftelse och trygghet. Mot denna
bakgrund kan patienterna få insikt och akutsjuksköterskan kan vid omhändertagandet bidra
till ökad motivation till hälsofrämjande egenvård. Långsiktigt kan detta förebygga och 
minska antalet vårdtillfällen inom slutenvården.   

Klinisk tillämpbarhet

Patienter med hjärtsvikt kan drabbas av andra tillstånd samt komorbiditet. Detta leder till 
att dessa patienter är vanligt förekommande inom alla specialiteter i sjukvården. I samband
med polyfarmakologi, biverkningar och interaktioner kan följden bli påverkan av 
allmäntillståndet. Författarna till denna litteraturöversikt arbetar på avdelning för 
hjärtintensivvård respektive intermediärvård. På dessa avdelningar vistas patienter med 
hjärtsvikt, ofta i ett initialt akut skede. Orsaker som kan ses hos dessa akut sjuka patienter 
är nedsatt compliance avseende, delvis läkemedel, men även egenvård. Detta kan leda till 
sömnbesvär, trötthet och fatige där livskvaliteten påverkas. Vid vidare forskning kan fokus 
läggas på kvinnors erfarenheter och upplevelser då majoriteten av tidigare studier är 
snedfördelade utifrån ett genusperspektiv. 
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Bilaga 1

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 
utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).

KOD OCH KLASSIFICERING

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET

I = Hög kvalitet II =

Medel

III = Låg kvalitet

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper.

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen.

Adekvata statistiska metoder. *

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket
ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 
( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 
inte randomiserad.

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. *

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande
och tveksamma statistiska metoder.

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 
relevant och samtida kontrollgrupp.

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder.

*

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska metoder.

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har inträffat,
exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder. 

*

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i genomförande
och tveksamma statistiska metoder.

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. Referenser

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF.

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar).



Artikelmatris Bilaga 2

Författare
År
Land

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall)

Resultat Kvalitet/Typ

Austin, Williams, 
Hutchinson
2011
Storbritannien

Patterns of fatigue in 
elderly heart failure 
patients measured by 
a quality of life scale 
(Minnesota living 
with heart failure)

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka mönster 
och omfattning av 
fatigue hos patienter 
med hjärtsvikt över en
femårsperiod.

En randomiserad 
kontrollerad studie. 
Uppföljning och 
mätningar utfördes, 
avseende NYHA-
klass, funktionell 
prestanda, uppfattad 
ansträngning (Borgs 
skala), hälsorelaterad 
livskvalitet kopplat till
fatigue. Standardiserat
program i jämförelse 
med kardiologiskt 
rehabliliterings-
program efter 2 mån, 
6 mån och 60 mån. 
Efter 5 år tillkom 
ytterligare deltagare i 
syfte att jämföra 
nydiagnosticerade 
patienter med 
hjärtsvikt.

N=200 (88) Studien visade att det 
kardiologiska 
rehabiliterings-
programmet hade 
positiv respons 
avseende upplevelsen 
av fatigue i jämförelse
med det 
standardiserade 
programmet. 

I
RCT

K

Awotidebe, Adeyeye, 
Adedoyin, Ogunyemi,
Oke, Adeola, Balogun
2017                 
Nigeria

Assessment of 
functional capacity 
and sleep quality of 
patients with chronic 
heart failure.

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan funktionell 
kapacitet och 
sömnkvalitet hos 
patienter med kronisk 
hjärtsvikt.

Fallstudie med 100 
deltagare varav 
hälften ingick i en 
kontrollgrupp. 
Skattningsformulär 
inriktad mot 
sömnkvalitet, gångtest
med mätning inriktad 
på funktionell 
kapacitet.

N=100 (oklart) Patienter med kronisk 
hjärtsvikt påvisade en 
lägre funktionell 
kapacitet och sämre 
sömnkvalitet i 
jämförelse med 
kontrollgruppen

I
RCT

K



Basoglu, Keskin, 
Tasbakan, Gurgun
2015
Turkiet

Effect of 
semirecumbent sleep 
position on severity of
obstructive sleep 
apnea in patients with 
heart failure.

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hypotesen 
om vätskeretention är 
en orsak till obstruktiv
samt central 
sömnapné.

Demografisk, 
antropometrisk,  
karakteristisk och 
sjukdomshistorisk 
studie. Konsekutivt 
urval. Sömnen 
undersöktes med 
sömnregistrering 
utfördes på 
laboratorium, samt 
BMI, nackomfång, 
höft och midjemått 
mättes innan och efter
sömn. Även 
biomedicinska 
undersökningar 
utfördes. EEG och 
saturation. 

N=34 (3) De främst 
förekommande 
sömnproblem var 
snarkning och nokturi.
Den nattliga 
saturationen steg vid 
en lutning på 45 
grader. Studien visar 
att halvliggandes 
position kan ha en 
positiv inverkan. 

II
P

Bosnak-Guclu, 
Arikan, Savci, Inal-
Ince, Tulumen, 
Aytemir, Tokgözoglu
2011
Turkiet

Effects of inspiratory 
muscle training in 
patients with heart 
failure.

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka effekter av 
andningsträning 
gällande funktionell 
kapacitet och balans, 
respiratorisk och 
perifer muskelstyrka, 
lungfunktion, dyspné, 
fatigue, depression 
och livskvalitet hos 
patienter med 
hjärtsvikt. 

Prospektiv, 
randomiserad 
kontrollerad 
dubbelblind studie. 

N= 44 (180) Fatigue minskade i 
interventionsgruppen. 
Lägre belastning gav 
lägre upplevelse av 
fatigue. 

II
RCT

Chen, Li, Shieh, Yin, 
Chiou
2010
Taiwan

Predictors of fatigue 
in patients with heart 
failure. 

Syftet med denna 
studien vara att 
undersöka upplevelser
av fatigue hos 
patienter med 
hjärtsvikt, undersöka 
potentiella faktorer för
fatigue och dess 
uppkomst. 

Tvärsnittsstudie med 
korrelerad design. 
Strukturerade 
frågeformulär som 
innehöll mätverktyg 
för självskattning, 
samt demografisk och 
sjukdomshistorik.

N= 110 (5) Majoriteten av 
patienterna upplevde 
mild till moderat 
fatigue. Högre grad av
fatigue ledde till 
nedsatt funktion. 
Ångest var den 
starkaste prediktorn 
för fatigue.

I
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Falk, Swedberg, 
Gaston-Johansson, 
Ekman
2007
Sverige

Fatigue is a prevalent 
and severe associated 
with uncertainty and 
sense of coherence in 
patients with chronic 
heart failure.

Syftet med studien var
att undersöka 
förekomsten och 
svårighetsgraden av 
fatigue som ett 
multidimensionellt 
symtom, avgöra 
påverkan i känsla av 
sammanhang samt 
osäkerhet hos 
patienter med 
hjärtsvikt.

Deskriptiv studie med 
strukturerade 
intervjuer baserat på 
frågeformulär. 
NYHA-klassificering.
Fatigue och känslan 
sammanhang mättes 
med självskattnings-
formulär samt 
sjukdomsspecifik 
skattningsskala. 

N= 93 (oklart) Patienterna uppgav 
hög grad av 
förekomst, samt 
svårighetsgrad av den 
fysiska dimensionen 
av fatigue. Känsla av 
trötthet och nedsatt 
funktion. NYHA-
klassificering var 
associerat med 
fatigue. En känsla av 
invalidiserande.

I
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Falk, Patel, Swedberg,
Ekman
2009
Sverige

Fatigue in patients 
with chronic heart 
failure – A burden 
associated with 
emotional and 
symptom distress.

Syftet med studien var
att undersöka 
sambandet mellan 
fatigue som en 
multidimensionell 
upplevelse, depression
och ångest. Samt 
utforska förhållandet 
mellan symtom och 
dimensionerna av 
fatigue hos 
patienterna med 
hjärtsvikt.

Konsekutivt urval hos 
patienter med 
försämrad hjärtsvikt. 
Mätskalor med 
inriktning på: fatigue 
och psykisk ohälsa. 
Intervjuer utfördes på 
sjukvårdsavdelningar 
under 30 min. 
Demografiska data 
samlades in samt 
NYHA-klassificering.

N= 128 (16) Fatigue rankades 
högst avseende 
generell, fysisk och 
reducerad aktivitet. 
Lägre rankning 
uppgavs i reducerad 
motivation och mental
fatigue. Inget större 
samband kunde 
urskiljas mellan 
fatigue och 
andningssvårigheter. 

I
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Fink, Sullivan, 
Zerwic, Piano
2009
USA

Fatigue with systolic 
heart failure.

Syftet med studien var
att avgöra de 
psykometriska 
egenskaperna i två 
frågeformulär 
avseende validiteten. 
Samt jämföra fatigue 
hos patienter med 
hjärtsvikt mot 
patienter med 
pågående behandling 
för cancer. Forskarna 
avsåg även undersöka 
de kliniska, 
fysiologiska, 
psykosociala 
variablerna samt 
fysisk funktion.

Tvärsnittsstudie med 
konsekutivt urval. 
Datainsamling genom 
enkät från patienter 
med hjärtsvikt 
jämfördes med 
tidigare publicerade 
studier.

N= 87 (0) Patienter med 
hjärtsvikt och 
patienter med cancer 
upplevde liknande 
nivåer av fatigue, samt
signifikant mer fatigue
än friska vuxna. Låg 
grad av fysisk 
funktion, depressivt 
humör och lågt 
hemoglobin var alla 
associerade med 
fatigue hos patienter 
med hjärtsvikt.

I
P

Fritschi, Redeker
2016
USA

Contributions of 
comorbid diabetes to 
sleep characteristics, 
daytime symptoms, 
and physical function 
among patients with 
stable heart failure.

Syftet var att 
undersöka skillnaden i
upplevd och objektivt 
mätt sömnstörning 
mellan patienter med 
enbart hjärtsvikt och 
diabetes och 
hjärtsvikt. Undersöka 
skillnad i upplevda 
symtom såsom 
depression, fatigue 
och  trötthet. Även hur
samsjuklighet visar en
del av faktorerna 
kring sömnstörningar, 
fysiskt funktion och 
symtom.

Deskriptiv studie med 
sekundär analys från 
en observationsstudie.
NYHA-klassificering,
enkät och 
polysomnografi på 
laboratorium. 
Sömnkvalitet, fysisk 
funktion och mätning 
av underbenen. 
Fatigue, trötthet och 
depression 
självskattades. 

N= 173 (oklart) Ingen skillnad 
gällande dagliga 
symtom. Patienter 
med hjärtsvikt och 
diabetes hade längre 
sömnlatens och var 
vakna mer än 
patienter med endast 
hjärtsvikt. Ingen 
signifikant skillnad 
gällande andnings-
besvär som påverkade
sömnkvaliteten. 
Hjärtsviktspatienter 
med diabetes hade 
sämre sömn, högre 
BMI och NYHA-
klassicifiering. 

I
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Johansson, Broström, 
Sanderman, Jaarsma
2015
Sverige

The course of sleep 
problems in patients 
with heart failure and 
associations to 
rehospitalizations.

Syftet var att beskriva 
sömnproblem över tid 
hos patienter med 
hjärtsvikt under 1 år, 
samt associationen 
mellan sömnrubbning 
och    
sjukhusåterinläggning.

En sekundär analys av
en randomiserad 
studie utfördes. 
Demografisk data och 
självskattad sömn. Tre
grupperingar, en 
kontrollgrupp med 
patienter som fick 
sedvanlig vård. 
Interventionsgruppern
a erhöll basal och 
intensiv support. 

N= 499 (oklart) Sömnproblem var ett 
beständigt tillstånd. 12
% av de som var utan 
sömnproblem hade 
efter 12 mån utvecklat
sömnproblem. 
Patienter med nya 
sömnproblem hade 
mer kardiovaskulära 
vårdtillfällen jämfört 
med de som var utan 
sömnproblem. 

I
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Joho, Oda, Hirai, 
Inoue                    
2010                    
Japan

Impact of sleeping 
position on central 
sleep apnea/cheyne-
stokes respiration in 
patients with heart 
failure

Syftet med studien var
att undersöka hur 
positionen i sängläge 
påverkar andningen 
hos patienter med 
hjärtsvikt.

Kohortstudie Två 
grupper jämfördes 
avseende 
lägesposition vid 
sömn hos patienter 
med hjärtsvikt. 

N= 65 (6) Hjärtsviktspatienterna 
hade minskad 
sömnapné i sidoläge i 
jämförelse med 
ryggläge

II
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Kanno, Yoshihisa, 
Watanabe, Takiguchi, 
Yokokawa, Sato, A, 
Miura, Shimizu, 
Nakamura, Abe, Sato, 
T, Suzuki, Oikawa, 
Saitoh, Takeishi
2016
Japan

Prognostic 
Significance of 
Insomnia in Heart 
Failure

Syftet var att testa 
hypotesen att patienter
med hjärtsvikt har en 
sämre prognos i 
samband med 
aktiverat RAAS.

Konsekutivt urval 
indelat i två grupper, 
randomiserad (med 
eller utan sömnlöshet, 
insomnia).

N=1011 (72) Resultatet visade 
samband mellan 
sömnlöshet och 
försämrad hjärtsvikt 
och högre mortalitet. 
Fanns även ett 
samband mellan 
aktiverat RAAS och 
hjärtrelaterade 
händelser. 

I                                                   R



Liu, Hung, Shyu, Tsai
2011
Taiwan

The impact of sleep 
quality and daytime 
sleepiness on global 
quality of life in 
community-dwelling 
patients with heart 
failure.

Syftet var att 
undersöka hypotesen 
om sömnkvalitet och 
dagtidssömn är 
signifikanta utlösande 
faktorer avseende 
livskvalitet hos 
patienter med 
hjärtsvikt.

Tvärssnittsstudie med 
tre olika själv-
skattande enkäter.

N= 88 (2) Två grupper kunde 
urskiljas, ena gruppen 
sov bra och den andra 
dåligt (66 % 
rapporterade dålig 
sömn). De som sov 
dåligt skattade  högre 
på den självskattande 
skalan med inriktning 
på det dagliga livet, 
därför sov de mer 
dagtid. Dålig sömn 
ledde till lägre fysisk 
och psykosocial 
upplevelse.
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Perez-Moreno, Jhund,
Macdonald, Petrie, 
Cleland, Böhm, van 
Veldhuisen, Gullestad,
Wikstrand, Kjekshus, 
Lewsey, McMurray  
2014             
Skottland, 
Storbritannien, 
Tyskland, Holland, 
Norge, Sverige

Fatigue as a predictor 
of outcome in patients
with heart failure. 
Anaysis of CORONA 
(Controlled 
Rosuvastatin 
Multinational Trial in 
Heart Failure).

Syftet var att 
undersöka sambandet 
mellan fatigue och 
kliniska resultat, med 
dyspné som faktor, 
hos patienter med 
vänstersidig EF 35% 
eller mindre, 
registrerad i 
CORONA.

En randomiserad, 
kontrollerad studie 
genomfördes 
Interventionsgruppen 
erhöll rosuvastatin, 
kontrollgruppen erhöll
placebo. Hela gruppen
delades genom 
självskattningsskala in
i tre kategorier. 
Skattningsskalan 
numrerades 0-1, 2 och
3-4 avseende fatigue 
och dyspné.

N= 5011 (0) I studien framkom att 
patienter som skattade
högre fatigue ofta var 
äldre, kvinnor, hade 
lägre systoliskt 
blodtryck, högre 
hjärtfrekvens och 
NYHA-klassificering 
III-IV. Dessa hade ofta
en anamneshistorik 
med hjärtinfarkt, 
hypertension diabetes,
förmaksflimmer eller 
stroke, lägre 
lipidnivåer, högre pro-
BNP samt var oftare 
rökare. Deltagarna i 
interventionsgruppen 
skattade förbättrade 
värden avseende 
sensoriska aspekter i 
mätinstrumentet Piper 
Fatigue Scale (PFS). 
Särskilt gav detta 
mätinstrument 
information om den 
multidimensionella 
uppfattningen om 
fatigue.

II                                             RCT



Pozehl, Duncan, 
Hertzog                 
2008                     
USA

The effects of exercise
training on fatigue and
dyspnea in heart 
failure.

Syftet var att 
undersöka 
hjärtsviktssymtom 
som fatigue och 
dyspné under en 24-
veckors 
träningsintervention.  
Undersökningen 
relaterade till 
livskvalitet, humör, 
funktionellt status och
träningskapacitet.

En randomiserad, 
kontrollerad studie där
deltagarna indelades i 
ett 2:1 förhållande,  
interventionsgruppen  
var dubbelt så stor 
som kontrollgruppen. 
Detta för att lämna 
utrymme till 
förväntade bortfall i 
interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen 
startade de första 12 
veckorna, med tre 
dagar träning per 
vecka. Därefter 
instruerades 
deltagarna att träna på
egen hand de sista 12 
veckorna. 
Frågeformulär med 
skattningsskalor 
avseende fatigue och 
dyspné ingick.

N= 21 (2) Deltagarna i 
interventionsgruppen 
skattade förbättrade 
värden avseende 
sensoriska aspekter i 
mätinstrumentet Piper 
Fatigue Scale (PFS).  
Detta mätinstrument 
gav särskild 
information om den 
multidimensionella 
uppfattningen om 
fatigue.
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Santos, Guedes, 
Barbosa, Cruz       
2012                
Brasilien

Sleeping difficulties 
reported by patients 
with heart failure

Syftet var att 
undersöka faktorer 
som orsakar 
sömnproblem och 
påverkan på sömnens 
kvalitet.

Icke-kontrollerad 
studie, patienterna 
fick svara på 
standardiserade 
frågeformulär.

N=400 (0) Resultatet visade att 
de främsta påverkande
faktorerna för störd 
sömn var: nokturi, 
avbruten sömn, 
andningsrelaterade 
besvär.
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Soll, Yeo, Davis, Seto,
Schatz, Shen        
2009                     
USA

The effect of posture 
on Cheyne-Stokes 
respirations and 
hemodynamics in 
patients with heart 
failure

Syftet var att bedöma 
respiratoriskt och 
hemodynamiskt 
resultat av 
lägesposition i sömn 
hos en grupp deltagare
med stabil hjärtsvikt.

Prospektiv, 
singelblind studie. 
Deltagarna ett 
sömnlaboratorium vid
två tillfällen.  Under 
minst 90 minuters 
sömn varierades 
positionerna från 0-45
graders vinkel, i fyra 
olika lägen, 
mätvärden gjordes för 
varje läge.

N= 25 (0) Deltagarna, alla med 
hjärtsvikt visade 
signifikant minskning 
av Cheyne-Stokes 
apnè under sömn, vid 
lägesförändring från 
ryggläge upp till 45 
graders vinkel.
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Suna, Mudge, 
Stewart, Marquart,    
O´Rourke, Scott   
2015            
Australien

The effect of a 
supervised exercise 
training programme 
on sleep quality in 
recently discharged 
heart failure patients

Syftet var att se 
effekten av 
träningsprogram hos 
patienter med 
hjärtsvikt

Randomiserad 
kontrollerad substudie

N=106 (0) Resultatet visade på 
positivt utfall 
avseende fysisk 
träning hos patienter 
med hjärtsvikt.

I                                                   R

Tang, Yu, Yeh        
2010                 
Taiwan

Fatigue and its related
factors in patients 
with chronic heart 
failure.

Syftet var att försöka 
förstå innebörden av 
fatigue hos patienter 
med hjärtsvikt samt 
dess inverkande 
faktorer.

Tvärsnittsstudie med 
konsekutivt urval hos 
patienter med 
hjärtsvikt. 
Blodanalyser,  
ekokardiografi 
genomfördes samt 
formulär med 
mätskalor, inriktning 
mot fatigue och 
depression.

N= 107 (2) Patienter med kronisk 
hjärtsvikt, NYHA II, 
upplevde en måttlig 
nivå av fatigue och 
depression. Forskarna 
fann ingen skillnad i 
nivån av fatige mellan
patienter med 
systolisk hjärtsvikt i  
jämförelse med 
patienter med 
diastolisk hjärtsvikt. 
Ett signifikant 
samband fanns mellan
fatigue och faktorer 
som  NYHA, EF, 
betablockad, Hb och 
depression.
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Wang, Huang, Ho, 
Chiou                   
2016                 
Taiwan

Effects of a supportive
educational nursing 
care programme on 
fatigue and quality of 
life in patients with 
heart failure: a 
randomised controlled
trial.

Syftet var att 
undersöka effekterna 
av stödjande, 
utbildande 
omvårdnadsprogram 
om fatigue och 
livskvalitet hos 
hjärtsviktspatienter.

En randomiserad 
kontrollerad studie 
med en 
interventionsgrupp 
som fick en 12-veckos
supportgivande och 
utbildande 
omvårdnadsprogram, 
en kontrollgrupp fick 
information, 
utbildning enligt 
sedvanlig rutin. Tre 
månaders data-
insamling med 
mätskalor inriktade 
mot fatigue gjordes 
vid start, fyra, åtta och
12 veckor efter 
studiens början. 
Mätskalor  gällande 
livskvalitet gjordes 
vid början av studien 
samt efter 12 veckor. 

N= 92 (4) I interventionsgruppen
minskade nivån av 
fatigue i jämförelse 
mot kontrollgruppen.  
Minskningen av 
fatiguenivån skedde 
gradvis och under de 
första åtta veckorna 
var skillnaderna 
mellan grupperna inte 
nämnvärt stora. 
Interventionsgruppen  
påvisade signifikant 
förbättring i 
jämförelse med 
kontrollgruppen som 
visade förbättring i 
lägre grad, avseende 
livskvalitet under 12-
veckorsstudien.

I                                              RCT

Wang, Lee, Tsay, 
Tung                       
2010                 
Taiwan

Factors influencing 
heart failure patient's 
sleep quality.

Syftet var att beskriva 
faktorerna som 
påverkar sömnens 
kvalitet hos patienter 
med hjärtsvikt. 

Icke-kontrollerad 
studie, patienterna 
fick svara på 
standardiserade 
frågeformulär.

N=101 (23) Resultatet visade att 
majoriteten av 
deltagarna hade 
besvär med sömnen. 
Effektiv sömntid var 
reducerad, främsta 
anledningen till störd 
sömn var nattliga 
toalettbesök, svårt att 
somna om. Skillnad 
kunde ses avseende 
kön, upplevd hälsa, 
depression samt 
komorbiditet. 

I                                                    P
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