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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Hjärtsvikt är en allvarlig och progressiv sjukdom som har invalidiserande symtom 

vilket påverkar patientens mående och livssituation negativt. Hjärtsvikt definieras som en 

otillräcklig hjärtminutvolym eller förhöjda fyllnadstryck med bevarad hjärtminutvolym. Vid 

försämrad hjärtfunktion ökar symtom, återinläggningar och lidandet för individen och är 

förenat med hög mortalitet. Vanliga symtom på hjärtsvikt är dyspné, ortopné, benödem och 

trötthet. Andra symtom som också förekommer dock inte lika omnämnda är nedsatt aptit och 

viktnedgång, förvirring, depression, dålig sömn, yrsel och koncentrationssvårigheter. Målen 

vid hjärtsvikt är att lindra de symtom som förekommer, förbättra personens livskvalitet, 

förhindra progress, minska behovet av vård på sjukhus samt öka livsförlängden. Simdax®. är 

ett läkemedel med den aktiva substansen levosimendan som ges intravenöst under 24 timmar 

och stärker hjärtats pumpförmåga. Simdax® har visats ge förbättrad hemodynamik och 

stärker hjärtats ejektionsfraktion samt minskar mortaliteten vid akut hjärtsvikt jämfört med 

annan inotrop behandling. Dock skiljer rutiner och rekommendationer av användandet av 

denna medicin sig åt på klinikerna i Sverige och enligt Socialstyrelsen behövs mer 

forskningsunderlag för vidare riktlinjer. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva hur personer med kronisk hjärtsvikt upplever att behandlas 

regelbundet med Simdax®. 

 

Metod: Vald metod innebar en kvalitativ, induktiv ansats. Information inhämtades via 

semistrukturerade intervjuer. Sex intervjuer genomfördes på en klinik i södra Sverige. 

Resultat: Alla forskningspersoner uttryckte en positiv effekt av att få regelbunden behandling 

med Simdax®. De beskrev lindring av symtom vilket gjorde att de mådde bättre både fysiskt 

och mentalt. Utöver symtomlindring upplevde forskningspersonerna att de inte längre hade 

behov av akuta återinläggningar i sjukvården till följd av försämring av sin hjärtsvikt vilket i 

sig var värdefullt för dem. De upplevda effekterna visade sig ha vidare positiv verkan att det 

ökade deras möjligheter att delta i aktiviteter som var betydelsefulla för dem. 

Forskningspersonerna upplevde även ett förbättrat humör som påverkade deras sociala 

situation positivt. 

 

Slutsats: Regelbunden behandling med Simdax® upplevdes ge symtomlindring samt 

förbättring av fysisk och mental funktion. Således kunde detta vara en bra behandlingsregim 

för personer med hjärtsvikt i symtomlindrande syfte men även kunna minska risken för 

återinläggningar på grund av försämring. 

 

 

 

 

Nyckelord: Simdax®, regelbunden, kronisk hjärtsvikt, upplevelse.



  

  

                   

 

ABSTRACT 

 

Background: Heart failure is a serious and progressive disease that has invalidating symptoms 

which adversely affects the patient's mood and life situation. Heart failure is defined as an 

insufficient cardiac output or elevated fill pressure with preserved cardiac output. In case of 

deterioration of cardiac function, symptoms, relapses and suffering to the individual increase 

and are associated with high mortality. Common symptoms of heart failure are dyspnea, 

orthopedics, oedema and fatigue. However, other symptoms that are not mentioned above are 

reduced appetite and weight loss, confusion, depression, poor sleep, dizziness and 

concentration difficulties. The goals of heart failure are to relieve the symptoms that occur, 

improve the quality of life, prevent progress, reduce the need for care in hospitals and prolong 

life. Simdax®. is a medicine with the active substance levosimendan given intravenously for 

24 hours and strengthens the heart's pump capacity. Use of this has shown improved 

hemodynamics and strengthens the heart ejection fraction and reduces the mortality of acute 

heart failure compared with other inotropic treatment. However, routines and 

recommendations of the use of this medicine differ in the clinics in Sweden and, according to 

the National Board of Health, more research bases are needed for further guidelines. 

Aim: The aim was to examine how patients with heart failure experience intermittent 

treatment with Simdax. 

Method: Chosen method was qualitative, inductive approach through semi-structured 

interviews. Six interviews were conducted in southern part of Sweden. 

Result: All interviewed expressed a positive effect of receiving regular treatment with 

Simdax®. They described relief of symptoms which made them feel better both physically 

and mentally. In addition to symptom relief, the participant felt that they no longer needed 

emergency reinstatement, which was valuable to them. The perceived effects also proved to 

have a positive effect that increased their ability to participate in activities that were important 

to them. They also experienced a better temper that had a positive effect om their social 

relations.  

 

Conclusion: Regular treatment with Simdax® was found to provide symptom relief and 

improvements in physical and mental capacities. Thus, this could be a good treatment regimen 

for people with heart failure for symptomatic purposes but may also reduce the risk of 

rehospitalization due to deterioration. 

 

Keywords: Simdax®, intermittent, chronic heart failure, experience. 

 

 

 

 

 



  

  

                   

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Hjärtsvikt .................................................................................................................................. 1 

Sjuksköterskans roll ................................................................................................................. 4 

Levines bevarandeteori ............................................................................................................ 5 

Simdax® .................................................................................................................................... 6 

Problemformulering ................................................................................................................. 7 

SYFTE ....................................................................................................................................... 7 

METOD ..................................................................................................................................... 7 

Ansats ........................................................................................................................................ 7 

Design ........................................................................................................................................ 8 

Urval .......................................................................................................................................... 8 

Datainsamling ........................................................................................................................... 8 

Dataanalys ................................................................................................................................. 9 

Forskningsetiska övervägande .............................................................................................. 11 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 

Tiden strax innan behandling ............................................................................................... 12 

Tiden efter behandling ........................................................................................................... 13 

Upplevelsen som helhet .......................................................................................................... 15 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 20 

Slutsats ..................................................................................................................................... 22 

Klinisk tillämpbarhet ............................................................................................................. 22 

REFERENSER ....................................................................................................................... 23 

 



  

  

                   

1 

 

INLEDNING 

 

Hjärtsvikt är en diagnos som ökat det senaste decenniet och leder till stort lidande för 

Personer drabbade av hjärtsvikt. Vid hjärtsvikt ökar behovet av vård på sjukhus och leder till 

stora kostnader för sjukvården. I början av 2000 talet kom en ny behandlingsmetod vid akut 

försämrad hjärtsvikt för att stärka hjärtats pumpförmåga och minska symtom med hjälp av 

Simdax®. På senare år har allt fler enheter börjat ge denna behandling upprepade gånger med 

några veckors mellanrum för att föregå en akut försämring i hjärtsvikt och minska symtom. 

Väldigt få studier har beskrivit personers upplevelse av att få regelbunden behandling med 

Simdax®. Forskningsunderlaget för sådan behandling är otillräckligt och i vissa fall har 

subjektivt upplevd förbättring inte kunnat bevisas objektivt.   

BAKGRUND  

Hjärtsvikt  

 

Epidemiologi, etiologi och patofysiologi 

Hjärtsvikt är en allvarlig och progressiv sjukdom som har invalidiserande symtom vilket 

påverkar patientens mående och livssituation negativt (Ponikowski et al., 2016). Prevalensen 

av hjärtsvikt är svår att kvantifiera då det inte finns en enhetlig definition av vad hjärtsvikt 

innebär. 

Med utgångspunkt i Ponikowski et al. (2016) definition av hjärtsvikt är cirka en till två 

procent av befolkningen i välfärdsländerna drabbade. Prevalensen stiger med ökad ålder och 

för individer över 70 år är prevalensen över tio procent. I Sverige beräknas prevalensen något 

högre till cirka två till tre procent enligt Socialstyrelsen (2015). Den ökade prevalensen beror 

dels på ökad överlevnaden efter hjärtinfarkt samt att livslängden ökar. Försämring av 

hjärtsvikt är en av de vanligaste anledningarna till slutenvård på sjukhus (Socialstyrelsen, 

2015).  

Hjärtsvikt definieras som en otillräcklig hjärtminutvolym eller förhöjda fyllnadstryck med 

bevarad hjärtminutvolym. Vid försämrad hjärtfunktion ökar symtom, återinläggningar och 

lidandet för individen och är förenat med hög mortalitet. Vanliga symtom på hjärtsvikt är 

dyspné, ortopné, benödem och trötthet. Andra symtom som också förekommer dock inte lika 

omnämnda är nedsatt aptit och viktnedgång, förvirring, depression, dålig sömn, yrsel och 

koncentrationssvårigheter. Hjärtsvikt är progredierande och har ett flertal symtom som 

försämrar personers mående och livssituation (Ponikowski et al., 2016).  

Hjärtsvikt är en allvarlig och progressiv sjukdom som har invalidiserande symtom vilket 

påverkar patientens mående och livssituation negativt (Ponikowski et al., 2016).  

 

 

 

 



  

  

                   

2 

 

Klassificering och bedömning 

Hjärtsvikt delas in i fyra funktionsklasser enligt New York Heart Association (NYHA-

klassificering) och fördelas främst efter symtombild (Ponikowski et al., 2016).  

Tabell 1. 

NYHA-klassificering * 

NYHA I • Nedsatt hjärtfunktion utan symtom. 

NYHA 

II 

• Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet endast vid uttalad fysisk aktivitet. 

NYHA 

III 

• Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet vid lätt till måttlig fysisk 

aktivitet.  

• Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar av att gå 

> 200 m på plan mark utan besvär eller inte. 

NYHA 

IV 

• Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila. 

• Symtomökning vid minsta ansträngning. Patienten är oftast sängbunden. 

* (Persson & Eriksson 2015). 

Enligt European Society of Cardiology (ESC) guidelines är patientens egen beskrivning av 

sina besvär och symptom grunden för definitionen av hjärtsvikt samt styrande för 

behandlingen. Den kliniska undersökningen är av stor vikt för att identifiera tecken på 

inkompensation som t.ex. perifera ödem, ascites eller pleuravätska (Poniowski et al., 2016).  

För att bekräfta och värdera svårigheten av hjärtsvikt kan vidare utredning göras med 

ekokardiografi (EKO) för att bedöma hjärtats funktion och ejektionsfraktion (EF). 

Lungröntgen kan användas som ett komplement i utredningen då komplikationer till hjärtsvikt 

som förstorat hjärta, lungödem eller stas i lungvensystemet kan identifieras (Ponikowski et al, 

2016). 

Vid bedömning av hjärtsvikt används ett blodprov som mäter natriuretiska peptider (NT-Pro-

BNP) som ökar i värde vid ökade fyllnadstryck och uttänjning från myocyter i förmak samt 

kammare. Förändringar av dessa värden har visat sig vara stark indikator för ökad mortalitet 

samt ökande återinläggningar för symtom förenliga med akut försämring av hjärtsvikt (Cheng 

et al., 2001; SBU, 2006; Januzzi et al., 2005). Enligt Cowie et al. (2000) avlider nästan 40 

procent inom ett år efter en akut försämring av hjärtsvikt. Upprepade återinläggningar har 

kopplats samman till en försämrad prognos för patienten.   
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Behandling 

Behandling av hjärtsvikt består både av en medicinsk del men även av egenvård. Den 

medicinska behandlingen av hjärtsvikt bör om möjligt inrikta sig på att behandla den 

bakomliggande orsaken till hjärtsvikten. Målen vid hjärtsvikt är att lindra de symtom som 

förekommer, förbättra personens livskvalitet, förhindra progress, minska behovet av vård på 

sjukhus samt livsförlängande (Socialstyrelsen, 2015). Riktlinjerna för hjärtsviktsbehandling 

har tagits fram av ESC Guidlines samt av Socialstyrelsen (Ponikowski et al., 2012; 

Socialstyrelsen, 2015). Den farmakologiska behandlingen består i det första ledet av 

angiotensin converting enzyme-hämmare (ACE-hämmare) som minskar afterload och därmed 

minskar mortalitet och morbitet. Detta sker genom att angiotensinkonveterande enzym 

hindras i att omvandla angiotensin-I till angiotensin-II och vidare innebär en minskad mängd 

angiotensin-II en minskning av kärlsammandragning av arterioler samt minskar binjurarnas 

insöndring av aldosteron. Vid minskad mängd aldosteron ger det en minskning av 

reabsorption av natrium och vatten från primärurinen och därmed minskar det blodvolymen. 

Sammantaget ger det lägre blodtryck samt minskar belastningen på hjärtat. Även 

Betablockerare ingår för att minska hjärtats aktivitet och därmed belastningen på hjärtat. För 

symtomlindring används ofta dessa två tillsammans med diuretika för att minska preload, ofta 

intravenöst vid sjukhusinläggning. Vidare kan även aldosteronhämmare användas (Simonsen 

& Hasselström, 2016). Enligt Svedberg (2015) har även intravenöst järn god effekt och 

symtomlindring på framför allt upplevd trötthet. Personer med hjärtsvikt rekommenderas att 

vaccinera sig mot influensa och pneumoni (Socialstyrelsen, 2015).  

Den icke-farmakologiska behandlingen består främst av god information till personen i fråga 

om vad det innebär med hjärtsvikt och vad de själva kan utföra för egenvård samt vikten att ta 

sina ordinerade mediciner. De ska hålla koll på sin vikt och reagera om den ökar mer än två 

kilo på fåtal dagar. För att inte gå upp i vikt relaterat till att samla på sig vätska bör 

vätskeintaget begränsas (Ponikowski et al., 2016). Alkohol ska även det begränsas för att inte 

riskerar att utlösa arytmier eller höja blodtrycket. Fysisk träning rekommenderas i form av 

dagliga promenader eller att delta i speciella hjärtträningsprogram framtagna för personer med 

hjärtsvikt för att förbättra perfusion samt öka muskelstyrka (Persson & Eriksson, 2015; 

Socialstyrelsen, 2015). Utöver den medicinska behandlingen finns det evidens för gynnsam 

effekt av biventrikulär pacing (CRT). Detta är en pacemaker som stimulerar och synkroniserar 

båda kamrarna och fungerar bäst hos personer med EF mindre än 35 procent, QRS-komplex 

över 150 millisekunder samt ett vänstergrenblocksutseende på EKG enligt Ponikowsiki et al. 

(2016). Denna kan även kombineras med en ICD-funktion om det föreligger ökad risk för 

livshotande arytmier. Om ålder och övrig fysisk god hälsa tillåter kan hjärttransplantation 

övervägas. Endast ett fåtal personer kvalificeras för transplantation relaterat till kravet att man 

ska vara väsentligen frisk samt begränsat åtgång till donerade organ. 

 

Prognos 

Hjärtsvikt är en sjukdom som liknats med en berg-och-dalbana då dess förlopp kan ta snabba 

skiftningar från att ha perioder med akuta försämringar och livet sätts i krisläge till ett 

någorlunda stabilt läge och slutligen oundvikligen gå mot den terminala delen (Brännström, 

2007; Jaarsma et al., 2009). Enligt Ponikowski et al (2016) dör över hälften inom fyra år efter 

det att diagnosen ställts och över hälften av de som har en svår hjärtsvikt dör inom ett år. 

Många med hjärtsvikt vet inte vad de kan vänta sig framöver med hänsyn till deras prognos. 

Enligt van der Wal, Strömberg, van Veldhuisen och Jaarsma (2016) hade personer som 
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förutsåg försämring av sin hjärtsvikt också fler symtom på depression, sämre livskvalitet samt 

fler återinläggningar än de som hade en tro på förbättring eller inte visste vad de skulle tro. De 

såg även en önskan om en mer öppen kommunikation med sina vårdgivare om sin sjukdom 

och hur deras vidare prognos var. Enligt Ponikowski et al. (2016) är hjärtsvikt ett syndrom 

och initialt ska bakomliggande sjukdomsorsak behandlas men med dess progredierande 

förlopp går det mer och mer över till att vara symtomlindrande, framför allt när den börjar bli 

terminal. Ändå har personer med hjärtsvikt i palliativt skede sämre tillgång till palliativt 

lindrande vård jämfört med personer med cancer (Jaarsma et al., 2009). Enligt Kraai et al. 

(2016) föredrar personer med svår hjärtsvikt god symtomlindring före förlängning av livet i 

sig. 

 

Att leva med hjärtsvikt 

 

Kronisk hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till inläggning på sjukhus samt återinläggningar 

bland den äldre befolkningen i Sverige (Blinderman, Homel, Billings, Portenoy & 

Tennerstedt, 2008; Socialstyrelsen, 2015). Hjärtsvikt påverkar personers hälsa och 

välbefinnande och kan vidare minska deras möjlighet till oberoende och möjlighet att utföra 

ens de basala vardagliga sysslorna i sitt dagliga liv (Hägglund, Boman & Lundman, 2008). 

Vanlig problematik beskrivs som generell trötthet, koncentrationssvårigheter, minnesproblem 

och sömnproblem. Detta får vidare konsekvenser i form av inaktivitet, depressiva besvär, 

humörsvängningar och oförmåga att initiera aktiviteter de normalt utför i sitt vardagliga liv 

(Blinderman et al., 2008). Enligt Aggelopoulpou et al. (2017) ses mindre incidens av ångest 

hos de som bodde med en partner eller tredje part men samtidigt har de fler tecken på 

depression. Detta tros bero på närvaron av emotionellt stöd. Även en stark korrelation ses 

mellan upplevd sämre livskvalitet, ångest och depression till vilken NYHA-klass de tillhör. Ju 

svårare hjärtsvikt desto sämre mår de både med fysiologiska symtom så väl som psykosociala 

faktorer (Jaarsma et al., 2009). Att försämras i hemmet och tillslut behöva vårdas på sjukhus 

innebär ett lidande för individen och återhämtningen kan bli lång. Då återinläggningar med 

basis på försämring av kronisk hjärtsvikt är en vanlig orsak till återinläggningar blir det även 

en belastning på sjukvården och höga vårdkostnader med flera vårddygn (Ponikowski et al., 

2016; Socialstyrelsen, 2015). 

Enligt van der Wal, Strömberg, van Veldhuisen och Jaarsma (2016) är otillräcklig kunskap 

kring hjärtsvikt och vad de kan förvänta sig i framtiden faktorer som påverkar förekomst av 

ångest, oro och frustration. Tätt tillsammans med detta är hur viktigt det är för dem att ha god 

kommunikation med sin ansvarige läkare och/eller sjuksköterska för att bland annat veta när 

de ska söka vård enligt Brännström, Ekman, Norberg, Boman och Strandberg (2006). Att ha 

kontinuitet med god kontakt i vården i kombination med god information med hänsyn till att 

kunna bedriva god egenvård har visat sig vara en viktig del i resultaten hur personer mår. Ofta 

är denna kontakt en sjuksköterska med speciell kompetens som följer deras symtom och 

följsamhet med god kunskap om det medicinska (Glogowska et al., 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att involvera och informera personer med hjärtsvikt 

genom hela förloppet och även involvera anhöriga i den mån det går för att främja deltagande 

i sin egen vård. Uppföljning är av stor vikt och ofta sker det på specialiserade 

hjärtmottagningar.  
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Sjuksköterskans roll 

Vården har sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. En 

personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ser personen i behov av vård som mer än den 

sjukdom som ska vårdas utan som en individ med egna behov, styrkor och svagheter. 

Behoven behöver tillgodoses, styrkorna lyftas fram och svagheterna kompletteras (Ekman, 

2013). Samverkan i team innebär att sjuksköterskan ska ta plats i teamet och göra sin röst 

hörd samtidigt som denne ska bemästra god kommunikation med övriga medlemmar i teamet. 

Evidensbaserad vård innebär att sjuksköterskan har ett ansvar att på bästa sätt försöka tillämpa 

aktuella vetenskaplig evidens i gemensamma beslut tillsammans med personen i fråga för 

bästa beslut kring vården som ska ges. Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling är 

nödvändigt för att utveckla och förbättra den vård vi ger idag genom att kunna planera, utföra, 

mäta och utvärdera utförda åtgärder. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska 

sjukvården säkerställa säker vård och för sjuksköterskan innebär det att utföra ett patientsäkert 

arbete och förhindra misstag. Informatik kan innefatta patientutbildning i vilket 

sjuksköterskan ofta har en nyckelroll och har stor betydelse för fortsatt god egenvård och är 

en kärnkompetens enligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Teoretisk referensram  

Levines bevarandeteori 

Myra Estrin Levine har utformat en omvårdnadsteori som grundar sig i ett holistiskt synsätt. 

Människan är en enhet som har olika komponenter som hjälper denna att anpassa sig. Varje 

människa är en individ och omvårdnadsåtgärderna bör anpassas efter individen och inte efter 

sjukdomen då varje individ har en individuell reaktion på sjukdom. Varje individ har olika 

redskap för att få en inre balans men dessa påverkas av inre och yttre faktorer som sjukdom 

eller skada. Genom anpassning kan människan bevara sin integritet vilket är målet i Levines 

bevarandeteori enl. Schaefter (1989). Sjuksköterskan skall främja patientens anpassning för 

att bevara hälsa och lindra lidande. Schaefter (1989) betonar också att Levines teori fördömer 

negativa attityder mot att individen inte sköter sin egenvård. Bristande egenvård är ett tecken 

på låg grad av anpassning och individen behöver då hjälp med anpassningen. Enligt Levines 

teori benämns aldrig att personer är oanpassade utan att anpassningen alltid är befintlig men i 

varierande grad.  

Levines bevarande teori handlar enligt Schaefter (1998) om att ta till vara på individens 

redskap och stötta upp där individen upplever att den behöver stöd. Levines uppger fyra 

bevarandeprinciper. Den första handlar om bevarandet av energi men även tillförseln av ny 

energi. Energin behövs vid all daglig aktivitet och minskar vid sjukdom och naturligt 

åldrande. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder skall främja en balans mellan tillgång och 

behov av energi för att patienten i störta möjliga mån kan vara oberoende av sjuksköterskans 

insatser. Vidare bevarandeprinciper benämner integriteten strukturellt, personligt och socialt. 

Med strukturell integritet menar Levine att sjuksköterskan tidigt skall identifiera risk för 

potentiell skada som kan hota individens kropp som kan påverka människans funktion. Inom 

den tredje processen som handlar om personlig integritet lyfte Levine hur individens 

självkänsla och självbild kan påverkas negativs i samband med sjukdom. Sjuksköterskan bör 

bemöta personen som en enhet bestående av kropp och själ och vara mån om att inte kränka 
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den personliga integriteten. Vid sjukhusinläggningar blir patienten beroende av sjukvården 

och kan därför känna sig maktlös. Till sist belyses social integritet och inom ramen för social 

integritet lyfter Levine hur möjligheten att delta i sociala sammanhang har ett terapeutiskt 

syfte. Det är således av stor vikt att individen får hjälp att anpassa sig till sitt sociala liv igen 

efter sjukdom enligt Schaefter (1998). 

Personcentrering  

Levines bevarandeteori stämmer väl överens med personcentrerade vården som också arbetar 

för att involvera personen i teamet, värna om den personliga och sociala identiteten samt 

stödja personens självkänsla (Ekman, 2014). Inom den personcentrerade vården tydliggörs 

omvårdnadsåtgärder tillsammans med personen och till grund ligger personens berättelse, 

partnerskap och dokumentation (Ekman et al., 2011). Partnerskapet har sin grund i att 

personen med behov av hjälp möter personalen som kan erbjuda denna hjälp och båda har 

med sig expertkunskap från vart sitt håll och har varsin aktiv del. Inom personcentrerad vård 

sätts personen i fokus istället för sjukdomen eller funktionshindret. Om personen är kapabel 

att fatta beslut gällande sin vård ska denne ges den information som behövs för att kunna fatta 

ett informativt beslut (SFS 2014:821). Genom att personens styrkor och friskfaktorer lyfts kan 

personen involveras i sin vård i större utsträckning vilket även främjar egenvården. Personer 

som behandlas med ett personcentrerat förhållningssätt har därför också ökad följsamhet till 

egenvård (Ekman, 2013; 2014; Sahm et al., 2012). Patientberättelsen behövs för att få fram 

alla nyanser runt hens tillstånd där de fritt får uttrycka sina känslor, erfarenheter och 

upplevelser. Detta är nödvändigt för att hjälpa vårdpersonalen att få inblick och förstå 

personens behov. Här bör det vara en dialog för att djupare förstå symtom, personliga 

upplevelser för att se hur det påverkar deras vardag samt att kunna identifiera svagheter och 

styrkor för vidare planering runt vården.  

Uppföljning samt patientutbildning sköts oftast i majoritet av sjuksköterskor både på 

slutenvårdsavdelning så väl som på hjärtsviktsmottagningar. En god kontakt mellan 

sjuksköterska och patient har visat sig vara av vikt för dennes följsamhet till de råd som ges 

men även hur de upplever vården i sig (Glogowska et al., 2015). 

 

 

Simdax ® vid upprepad behandling 

 

Simdax®. är ett läkemedel med den aktiva substansen levosimendan som ges intravenöst 

under 24 timmar och stärker hjärtats pumpförmåga. Användning av denna har visat förbättrad 

hemodynamik och stärker hjärtats ejektionsfraktion samt minskar mortaliteten vid akut 

hjärtsvikt jämfört med annan inotrop behandling (Duygu et al., 2007). Förbättring av dyspné 

och trötthet har också kunnat påvisas (Follath, 2002). Packer et al. (2013) visade i REVIVE II 

att personer med akut hjärtsvikt som erhöll Simdax® som ett tillägg till standardbehandling 

upplevde minskad dyspné jämfört med en placebokontrollerad grupp. Tasal et al. (2014) har i 

en mindre inte randomiserad studie visat att patienter som får Simdax® vid akut hjärtsvikt 

men även upprepade infusioner därefter hade bättre ekokardiografiska parametrar och lägre 

NT-Pro-BNP än personer som endast erhöll en dos. Det visade sig även att patienter som fick 

Simdax® vid upprepade tillfällen hade en lägre NYHA klass vilket Juenger et al. (2002) 

visade var direkt kopplat till förbättrad livskvalitet. Studierna är eniga om att NYHA klass 

förbättras efter intermittent behandling med Simdax®.  Nyligen publicerade Ortis et al. (2016) 
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en retrospektiv studie som visar att patienter som erhöll 3-5 doser Simdax® med en månads 

intervall bibehöll samma NYHA klass medan kontrollgruppen avsevärt försämrades vid 1års 

uppföljning. Enkätstudier har visat ökad livskvalitet med hjärtspecifika formulär där flertal 

symtom nämns med påvisad förbättring på minskad trötthet, dyspné och en upplevd ökad ork 

för vardagliga aktiviteter (Evangelia, Papadopoulou, Mavrogeni, Dritsas & Cokkinos, 2009; 

Parissis et al., 2017; Parle, Thomas, Dembo, Best & Driscoll, 2008). Vad gäller de objektivt 

mätbara fysiologiska effekterna har studier visat varierande resultat. I en studie av Tuomainen 

et al. (2013) testades personer som fått regelbunden behandling med Simdax® med 

ergospirometri på cykel och visade ingen förändring i deras kapacitet trots subjektiv 

upplevelse av förbättrad fysisk kapacitet. Parssis et al. (2007) visade dock i sin studie att 

personerna förbättrades i 6-minuters gångtest vid behandling med Simdax®. Aktuell 

forskning är således inte konsekvent avseende den objektivt mätbara effekten av Simdax®. 

 

Problemformulering  

 

Incidensen för hjärtsvikt ökar och är idag den vanligaste orsaken till slutenvård på Svenska 

sjukhus. Med sitt progredierande förlopp blir återinläggningarna fler och med tätare intervall 

trots adekvat grundbehandling vilket belastar både individen och sjukvården. Med försämring 

av symtom och behov av slutenvård innebär detta ofta en försämring av personens livskvalitet 

och har en negativ inverkan på patientens livssituation. Simdax® är ett läkemedel som 

administreras över ett dygn för att stärka hjärtat vid akut försämring när konventionell 

behandling inte är tillräcklig. Tillgänglig forskning visar på att planerad regelbunden 

behandling med Simdax® skulle kunna förbättra personens symtom och minska 

återinläggningar. Forskning inom området är begränsad och i vissa fall har subjektiva 

upplevelser inte kunnat bevisas objektivt varpå det saknas vetenskapligt underlag för att 

stödja sådan behandling (Socialstyrelsen, 2015). Inom ramen författarnas kunskap finns ingen 

kvalitativ studie avseende patienters upplevelse av denna typ av behandlingsregim. 

Kvalitativa data skulle kunna ge en mer djupgående förståelse för personers egna upplevelser 

av denna behandling och mer specifik beskrivning av eventuella effekter. Vidare studier inom 

området kan ge en mer tydlig bild gällande upprepad planerad behandling med Simdax® i ett 

stabilt skede. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva hur personer med kronisk hjärtsvikt upplever att behandlas regelbundet 

med Simdax®. 

METOD 

Ansats 

 

Vald metod innebar en kvalitativ ansats med insamling av empiriska data genom intervjuer 

med öppna frågor för att undersöka ett fenomen. Genom att välja en induktiv kvalitativ ansats 

skapas möjlighet att undersöka upplevelser och få en ökad förståelse för personers känslor, 

erfarenheter och åsikter (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2017). Enligt Ahrne och 
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Svensson (2011) tas här frågor upp runt personers olika upplevelser och syn på verkligheten 

för att söka att förklara, tolka och beskriva. I kvalitativa studier finns en utgångspunkt att 

verkligheten uppfattas olika från olika perspektiv och därmed finns ingen absolut sanning och 

inget objektivt synsätt (Malterud, 2014). Ofta är studierna bestående av ett litet antal men 

försöker att gå mer på djupet av kärnan. Med induktiv menas att genom observation eller 

insamlade data försöker förklara eller definiera ett fenomen (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Design 

 

För att undersöka upplevelsen av behandling med regelbunden Simdax® genomfördes en 

semistrukturerad intervjustudie med öppna frågor för att ge möjlighet för informanterna att 

med egna ord uttrycka sina personliga upplevelser. Genom intervju kan forskaren identifiera 

hur forskningsdeltagaren uppfattar sin situation och livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Urval 

 

Inklusionskriterier: Män och kvinnor med hjärtsvikt som trots optimal basbehandling enligt 

Ponikovsi (2016) hade kvarvarande symptom på svår kronisk hjärtsvikt och som regelbundet 

behandlades med Simdax®. Forskningsdeltagarna skulle erhållit minst 2 planerade 

behandlingar och där ordinarie behandlingsschema planerades följas. Patienterna erhöll 

Simdax® med varierande intervall vilket ordinerades av läkare baserat på patientens 

subjektiva upplevelse sant objektivt mätbara faktorer t.ex. BNP och EF. Enbart patienter som 

erhöll behandling på enheter med väl utarbetade rutiner inkluderades. 

Exklusionskriterier: Personer som får Simdax® på grund av akut försämrad hjärtsvikt. 

Patienter med demens eller annan kognitiv svikt. Patienter som ej förstår svenska språket i tal 

eller skrift. 

Bekvämlighetsurval tillämpades för vald klinik där kravet var mindre än två timmars resväg 

för författarna. Endast en klinik bedrev regelbunden upprepad behandling med Simdax® inom 

det geografiska området.  

 

Datainsamling 

 

Initialt söktes enheter som hade väl utarbetade rutiner för behandling med Simdax®. Endast 

en enhet i södra sjukvårdsregionen bedrev rutinmässigt denna typ av behandling. På aktuell 

enhet är en av författarna yrkesverksam. Vidare skickades förfrågan om att få genomföra 

studien ut till verksamhetschef för aktuell enhet. Ansvarig enhetschef informerades muntligt 

och skriftligt och gav muntligt samtycke till att studien genomfördes. Efter godkännande att 

genomföra studien gavs tillgång till avdelningens kalendarium där personerna som planeras 

för Simdax® står skrivna på planerade ankomstdatum. Sedan gjordes en kontroll i journalerna 

för att kunna exkludera de som hade en demensdiagnos eller inte talade svenska. Deltagarna 

inkluderades fortlöpande under hela insamlingsperioden av författaren som var yrkesverksam 

på enheten. Författarna erhöll muntligt och skriftligt godkännande om att genomföra studien 
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på enheten. Personal som var yrkesverksam på enheten informerades om studiens 

genomförande och syfte via mejl. De personer som uppfyllde inklusionskriterierna erhöll 

information om studien via brev cirka två veckor före deras planerade inskrivning samtidigt 

som de fick kallelse till sin ordinarie behandlingsomgång med intermittent Simdax®. 

Personal som bemannade receptionen ombads via mejl att tillfråga de potentiella 

forskningspersonerna om de mottagit information om studien samt om de var intresserade av 

att delta. För att personalen i receptionen skulle veta vilka patienter det gällde markerade 

författarna ut i avdelningens kalender vilka som skulle tillfrågas. Sju personer tillfrågades om 

deltagande varav en avböjde att delta.  

I samband med att forskningsdeltagaren anmälde sin ankomst i avdelningsreceptionen 

tillfrågades denne om intresse att delta i studien. Personen erhöll därefter Simdax® enligt 

enhetens rutiner och intervjun genomfördes sedan på utskrivningsdagen. Innan intervjun 

startade erhöll forskningsdeltagaren muntlig information av författarna och gavs möjlighet att 

ställa frågor kring studien. När författarna kontrollerat att forskningsdeltagaren var informerad 

fick denne möjlighet att ställa frågor samt lämna skriftligt samtycke till att delta.   

 

Författarna valde att genomföra semistrukturerade intervjuer för att informanterna skulle ges 

möjlighet att tala fritt om upplevelsen av att behandlas med intermittent Simdax®. Genom 

intervju kan forskaren identifiera hur informanterna uppfattar sin situation och livsvärld och 

genom det nå ny kunskap (Kvale & Brinkman, 2014). Inför intervjuerna skapades en 

intervjuguide av författarna. Intervjuguiden (Bilaga 2) granskades och godkändes av 

författarnas handledare och examinator. Intervjuguiden är ett hjälpmedel under intervjun för 

att samtalet skall riktas åt ämnet författarna avser att studera. För att kunna undersöka 

informanternas upplevelser ur deras synvinkel användes öppna frågor. Under intervjun 

arbetade författarna med sonderade och uppföljande frågor för att kunna följa upp det som 

framkom i intervjuerna (Malterud, 2014). Exempel på en uppföljande fråga var: Du nämnde 

att du sover bättre sedan du började med Simdax®, kan du beskriva mer om hur sömnen 

påverkades? Under intervjuerna använde författarna inspelningsprogram som fanns på 

författarnas privata mobiltelefoner. För att kontrollera intervjuguidens användbarhet och 

inspelningsutrustningens kvalitet genomförde författarna varsin pilotintervju. Författarna 

utvärderade pilotintervjuerna och beslutade att inte göra några ändringar i intervjuguiden. 

Pilotintervjuerna inkluderades i studien då de innehöll rik data som svarade till studiens syfte 

och inga ändringar gjort avseende genomförandet samt att inga ändringar gjordes i 

intervjuguiden. 

Författarna genomförde intervjuerna enskilt och intervjuade totalt tre informanter var. 

Samtliga intervjuer hölls i ett separat samtalsrum på aktuell enhet och intervjuerna spelades 

in. Efter intervjuerna försäkrade sig författarna om att informanten mådde väl och inte hade 

upplevt något obehag av att intervjuas. Samtliga intervjuer genomfördes på författarnas fritid 

och ej under betald arbetstid. Intervjuerna varade från 15 minuter till 32 minuter med 

mediantid 18.5 minuter. Två informanter önskade att bli intervjuade igen längre fram men 

endast en hann genomföras. Intervjun genomfördes då upprepade intervjuer kan ge rikare data 

(Polit och Beck, 2017). Intervjun sammanställdes med forskningsdeltagarens tidigare intervju.  
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Dataanalys 

 

Samtliga intervjuer transkriberades från ljud till text av författarna de närmsta dagarna efter 

att intervjun ägt rum. För att fördjupa transkriberingen tog alla uttryck som till exempel 

pauser och suckar med i texten. Författarna lyssnade igenom intervjuerna upprepade gånger 

för att kontrollera att de transkriberats korrekt. Viss avidentifiering förekommer i det skrivna 

materialet för att forskningsdeltagarna och aktuell enhet inte ska gå att identifiera.  

Enligt Graneheim och Lundman (2012) börjar analysen under intervju och transkribering till 

text. Datan lästes igenom upprepade gånger av båda författarna innan meningsbärande enheter 

som svarade på syftet markerades i texten. Författarna har i enighet med Lundman och 

Graneheim (2014) genomfört en manifest analys av data men viss tolkning kan inte uteslutas. 

Författarna analyserade materialet separat. 

 Meningsbärande enheterna markerades med färg och sidnummer för att kunna kontrollera 

ursprung under analysen. Endast meningsbärande enheter som omfattade mycket text 

kondenserades till mindre enheter. Enstaka korta meningsbärande enheter kondenserades ej.    

 

Tabell 2. Analysmatris exempel 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

kod 

den siste veckan den är 

rälig och Xxxx hon har en 

trappa upp till sig på 15 

steg det klarar jag inte den 

siste veckan nästan 

Sista veckan rälig, klarar 

inte trappan 

 

Försämring fysiskt 

 

 

 

Jag blir på dåligt humör. Ja 

jag fräser rätt så mycket 

Dålig humör, Fräser mycket. Dåligt humör  

då kan jag gå hem och fram 

och tillbaka hur bra som 

helst 

Gå hur bra som helst Förbättring fysiskt 

 

Författarna jämförde sedan sina meningsbärande enheter och vissa skillnader fanns. Enligt 

Krippendorff, (2004) kan detta hända eftersom en text formas av läsaren och inte har en given 

mening. Författarna diskuterade de meningsenheter som skiljde och enades.  

Samtliga enheter erhöll koder som kortfattat beskrev dess innehåll (Graneheim & Lundman, 

2012). Författarna kontrollerade varandras kodningar för att säkerställa att koderna 

överensstämde med den meningsbärande enheten. Genom kodningen möjliggjordes det för 

författarna att på nytt granska materialet. Koderna som hade liknande innehåll sorterades först 

in i en underkategori och sedan i huvudkategorier. Totalt formades två huvudkategorier och 

till vardera två underkategorier. Vidare kontrollerades att inga meningsbärande enheter kunde 

falla under flera kategorier (Graneheim & Lundman, 2012).  
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Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet är begrepp som används för att bedöma 

kvalitativa studier. Studiens trovärdighet kan bl.a. stärkas om flera författare tolkar materialet 

och kommer till samma slutsats. Genom en tydligt beskriven metod tillåts läsaren bedöma 

studiens trovärdighet. En tydlig metod ger också läsaren möjlighet att bedöma överförbarhet 

och möjliggör att studien testas i annan miljö med en annan population (Graneheim & 

Lundman, 2012). För att kunna bedöma trovärdighet och överförbarhet behöver urvalet vara 

relevant och tydligt beskrivet. Även val av metod och huruvida den genomförts adekvat 

påverkar trovärdigheten. Överlag skall metoden ge läsare tillräcklig kunskap för att kunna 

bedöma om resultaten är trovärdigt. Den nya kunskapen blir tillförlitlig om författarna t.ex 

kan redogöra för sin förförståelse, vem som genomfört transkribering och analys samt vilken 

utrustning som använts mm (Polit & Beck, 2017).  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Då studien genomförts inom ramen av en högskoleutbildning på avancerad nivå har inte etiskt 

godkännande sökts i enighet med vetenskapsrådet (2017). Däremot har projektplan bedömts 

och godkänts av Sophiahemmet högskolas forskningsetiska råd (Diarienummer 

20171213/1332). Data som samlats in kommer endast att användas inom ramen för 

examensarbete. Detta innebär bland annat publicering i portalen för examensarbete (DiVA). 

Data har förvarats på dator och telefon som endast författarna har haft tillgång till.  

I enighet med Helsingforsdeklarationen (2008) blev forskningsdeltagarna informerade 

muntligt och skriftligt. Informationsbrev med förfrågan om att genomföra studien skickades 

till inkluderad verksamhet och respektive verksamhetschef samt informationsbrev till de 

personer som var aktuella för att delta i studien. Informationsbrevet skickades ut för att 

deltagare och verksamhetschef skulle ges möjlighet att fatta informerat samtycke i god tid 

före studiens genomförande. Informanterna informerades om att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst. De fick även innan intervjuerna startade lämna skriftligt intyg 

avseende informerat samtycke till att delta. Genom noggrann information både skriftligt och 

muntligt samt att frivillighet förmedlades svarade författarna på information och 

samtyckeskravet. För att säkerställa konfidentialitetskravet är personuppgifter endast kända av 

författarna och forskningsdeltagarnas identitet finns således inte tillgänglig för utomstående. 

Fyra huvudkrav har beaktats inför studiens genomförande, autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen i enighet med Medicinska 

forskningsrådet (2000). Författarna har varit måna om att studien inte skulle påverka 

informantens ordinarie behandling.  

Studien genomfördes på en enhet där en av författarna var yrkesverksam vilket togs i 

beaktande när intervjutillfällena fördelades mellan författarna. Författarna har således inte 

varit vårdare och intervjuare under aktuellt vårdtillfälle för att undvika beroendeställning.  

I enighet med Helsingforsdeklarationen (2008) har hänsyn tagits till de etiska aspekter som 

innefattar forskning med människor. Författarna visade respekt för och skyddat 

informanternas integritet. I samband med intervjun kunde informanten uppleva olika 

emotionella reaktioner. Författarna var medvetna om detta och planerade att möta eventuella 

reaktioner som informanterna kunde tänkas uppleva. Informanterna var informerade om att de 

kunde ta en paus alternativt avsluta intervjun när de önskade. Vid eventuella kvarvarande 
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emotionella reaktioner fanns möjlighet att erbjuda samtalsstöd med kurator på aktuell enhet. 

Innan genomförandet av studien vidtalades kurator på aktuell enhet.  

 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Författarna avser att ge läsaren möjlighet att värdera studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Begreppen används för att värdera kvalitén i kvalitativa studier. Målet är att 

studien ska visa det som avsåg att studeras samt att visa att studien varit välplanerad (Polit & 

Beck, 2017). Författarna avser att beskriva metoden steg för steg för att ge läsaren möjlighet 

att bedöma överförbarheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En tydligt beskriven 

metod möjliggör att studien kan återskapas och genomföras vid ett senare tillfälle eller på 

annan plats (Graneheim och Lundman, 2004). Metoden innefattar även en noggrant beskriven 

analys av data för att stärka tillförlitligheten. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ska resultatet 

kunna bli detsamma vid förnyad undersökning för att en studie ska kunna bedömas som 

tillförlitlig.  

 

RESULTAT 

 

Samtliga forskningsdeltagare vårdades på en enhet i södra Sverige. Sammanlagt deltog fem 

män och en kvinna. Forskningsdeltagarna hade behandlats med Simdax® regelbundet var 

fjärde till var sjätte vecka under tre till 18 månaders tid. Forskningsdeltagarna var mellan 61-

95 år med medelålder på 80 år. Totalt inkluderades sex forskningsdeltagare.  

 

Under analysprocessen bildades tre kategorier samt fyra subkategorier.  

Tabell 3. Bildade kategorier. 

Kategorier                                                          Subkategorier 

Tiden strax innan behandling • Fysisk försämring 

• Mental försämring 

Tiden strax efter behandling • Fysisk förbättring 

• Mental förbättring 

Upplevelsen som helhet  
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Tiden strax innan behandling 

 

Fysisk försämring 

Flertalet informanter uttryckte en generell försämring i sitt mående den sista tiden innan det är 

dags för nästkommade Simdax®-behandling. Det uttrycktes som ”veckan innan jag åker in då 

orkar jag inte mycket”. Alla var överensstämmande att de kände en ökad trötthet allteftersom 

tiden gick mot nästa behandlingsomgång. Tröttheten i sig tog ett flertal olika uttryck som en 

minskad ork att utföra fysiska aktiviteter. Dessa fysiska aktiviteter var hushållsarbete i form 

av dammsugning och generell städning och skötsel av hemmet. Utanför hushållsarbetet 

involverade det orken att kunna gå och handla tillsammans med sin partner eller att kunna ta 

regelbundna promenader. Flera gick in på specifika fysiska begränsningar som att kunna gå i 

trappan med ett visst antal steg där de tiden innan behandling inte klarar av att ta hela trappan 

utan måste pausa efter ett visst antal steg. En annan nämnde även att han dagligen 

promenerade hem till sin före detta fru som bor två hundra meter bort och veckan innan 

behandling klarade han knappt av att gå den biten hem till henne och behövde dessutom ta 

Nitrospray ibland för att klara det. När han sedan skulle gå hem igen klarade han inte av det 

utan hans fru fick då köra hem honom. Flertalet av informanterna tog upp exempel med att de 

brukade gå och hämta posten eller tidningen och beskrev hur de fått pausa en till flera gånger 

under detta moment. 

”då precis innan man åker in då går man bara ut till postlådan och sen så står 

man och vila lite och sen går man tillbaka”.  

Även den dagliga hygienen påverkades den sista tiden innan behandling då det tog mycket 

krafter att ens duscha självständigt och beskrevs som en trötthet i armar och ben med nedsatt 

kraft och ork. Flera informanter beskrev vissa symtom av angina med bröstsmärta eller att det 

hoppade i bröstet mer och berättade att under sin sämre del av perioden behövde en av 

informanterna ta mer Nitrospray för lindring och klara av att utföra daglig hygien. 

Alla informanter beskrev en försämring av andningen strax innan nästa behandling. Detta gav 

vidare en sämre tillgång av energi och vardagliga aktiviteter tar längre tid än annars. 

Andningsbesvären var veckan innan behandling ökade i aktivitet framför allt men kom även 

under nattetid och en informant berättade hur hen kunde vakna flera gånger per natt och 

flämta och kippa efter andan med en känsla att inte kunna få luft. Flera informanter beskrev 

detta som en generell nedgång av sin prestationsförmåga och konditionssänkning. 

Ett par informanter beskrev hur de märkte att ju närmare det kommer till nästa behandling 

desto mer vätska märkte de att det samlades i kroppen. De uttryckte både att de kunde känna 

ödem i benen samt kände det på andningen och upplevde att det samlades vätska i lungorna. 

En del vägde sig regelbundet och märkte att de ökade i vikt. 

 

Mental försämring 

Tröttheten hade även en påverkan på informanternas upplevelse av deras mentala förmåga 

och mående. De beskrev att tankeförmågan var trög och långsam och det kunde påverka deras 

förmåga att fokusera nog för att läsa tidningen på morgonen eller deras förmåga att ta enkla 

beslut när de var och handlade mat, huvudet hänger inte med kroppen. 
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”vardagsaktiviteter om man säger som så att man går och handlar så kan man 

ju stå där och titta på varorna hur länge som helst, vilken ska jag ta”  

Tröttheten påverkade även förmågan att initiera och delta i samtal och diskussioner med andra 

samt att fatta beslut gällande hushålls-sysslor. De uttryckte att de inte upplevde att normalt 

flyt kognitivt, allt fungerade lite trögare. I allt innebar denna tröttheten en generellt minskad 

ork att företa sig saker. 

Vidare beskrevs minskad aptit och flera informanter angav att de sover sämre tiden innan det 

är dags för nästa behandling. Ingen specifik förklaring gavs om eventuell bakomliggande 

anledning varför aptiten minskade innan det var dags för nästa behandling samt att den ökade 

strax efter. Däremot gavs viss förklaring till varför sömnen var sämre då flera informanter 

kom in på besvär med andningen i kombination till sömnen på natten. De flesta sade helt 

enkelt att de sov bättre när de mådde bättre efter behandling. 

Flertalet informanter uttryckte att deras humör på olika sätt var sämre den sista tiden innan 

behandling. Informanternas uppgav även att deras anhöriga reagerade på det försämrade 

humöret och satte det i relation med senaste dosen Simdax®. Detta visade sig som att de var 

mer irriterade, snäste åt deras närmaste omgivning och beskrev att de var generellt på sämre 

humör; ”Jag blir på dåligt humör. Ja jag fräser rätt så mycket”. Utöver att de beskrev att de 

blev på sämre humör fanns det även djupare skiftningar i detta som beskrevs som depressiva 

besvär i form av ledsamhet, nedstämdhet och benämning av apati. En informant uttryckte 

minskad lust att hitta på saker, såväl vardagliga som långsiktiga planer då hen var mer 

nedstämd innan det var dags för nästa behandling;  

”innan jag fick Simdax®-behandling så var jag mera, jag var mer deprimerad, 

jag var inte företagsam utan jag var liksom, ja jag blev lite apatisk helt enkelt”.  

Det beskrevs även som en allmänt försämrad upplevelse av sin livssituation med depression 

som gör att tankar går mot att inte de har så lång tid kvar i livet. 

 

Tiden efter behandling 

 

Fysisk förbättring 

Flertalet informanter uppger att just de första två dygnen direkt efter Simdax®-behandling 

märker de ingen effekt av något slag. Men efter några dagar anger alla informanter att de mår 

bättre. Deras ork ökar och de klarar av fysisk aktivitet bättre. Detta exemplifieras med att de 

klarar av att gå i trapporna bättre. Om de innan hade behövt pausa kunde de nu klara att ta 

hela trappan utan behov av paus. De tvåhundra meterna de hade till sin före detta partner 

kunde de gå utan att behöva nitrospray och de klarade även att gå hem senare under dagen på 

egen hand. Daglig hygien var lättare att utföra som att duscha. Andra vardagsaktiviteter som 

förbättrades med ökad ork var att hämta posten eller tidningen då de slapp att vila på vägen 

utan klarade att gå fram och tillbaka utan paus. De beskriver att deras partner inte behöver 

påpeka eller dirigera dem med hushållssysslor som att dammsuga för med bättre ork företog 

de dem ändå och orkade med dem. Utanför hemmet gav deras ökade ork bättre energi att fixa 

saker med huset och trädgården samt att de kunde följa med deras partner och handla mat i 

affären. Även promenader både med andra och på egen hand gick lättare och initierades mer. 

Mer generella uttryck kring deras förbättring var att de kände sig lite starkare strax efter de 
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fått behandlingen med Simdax® och att de hade en förbättrad livssituation. En informant 

beskrev: ”jag upplever det att hjärtat får mer kraft till att arbeta bättre. Så jag får mer 

krafter, jag får mer ork”. Även en förhoppning och fortsatt förbättring av orken uttrycktes 

med att en informant köpt en motionscykel hen hoppas kunna orka använda regelbundet. 

Socialt tog deras fysiologiska förbättring form i att de orkade spela boule, gemensamma 

promenader med föreningar och träffar vänner för att spela canasta,  

”jo men om man blir piggare då så.. då kommer man upp på morgonen och så 

tänker man idag ska jag göra det och det”.  

Ökad ork gjorde även att maten lagades istället för att kanske ta något färdiglagat. Över lag 

uttrycktes att de blev mer aktiva. 

Alla informanter beskrev en förbättring med andningen tiden efter behandlingen; ”andning 

och allt sånt det är ju mycket lättare”. Andningen beskrevs att den förbättrades i aktivitet så 

de inte lika fort blev andfådda men även i vila blev det bättre och påverkade vidare andra 

faktorer som en bättre och mer sammanhängande sömn. De uttrycker att de inte tappade 

andan som de annars kunde göra när de utförde daglig hygien och hushållssysslor.  

Det noterades även att efter Simdax®-behandlingen kissade de ut mer vätska och noterade att 

de gick ner i vikt. De uttryckte sedermera att det kändes som att hjärtat pumpade bättre och de 

hade inte heller lika mycket symtom med hjärtklappning och ont i bröstet. Därmed behövde 

de mer sällan ta Nitrospray vid behov. 

 

Mental förbättring 

Alla informanter berörde faktorer av mental förbättring följande tiden efter Simdax®-

behandlingen. De upplevde att de kognitivt fungerade bättre och hade lättare för att ta beslut i 

vardagen och det tog inte lika lång tid som annars. Informanterna beskrev som att de var mer 

på hugget och hade ett bättre flyt i tankarna. Bara det att orka fokusera nog att kunna läsa 

tidningen på morgonen upplevdes som en förbättring efter behandlingen. En informant tycker 

om att engagera sig i deras samfällighetsförening och efter han fått Simdax®-behandlingen 

orkar han mer vara med där och involvera sig i diskussioner om kring vad som pågår. Mer 

generellt uttryckte en av informanterna at hon helt enkelt kände sig som sig själv igen. 

Flera informanter uttryckte att deras aptit förbättrades tiden efter - Simdax®-behandlingen och 

likaså sömnen förbättrades. De upplevde att de sover bättre tiden efter behandlingen med både 

angivning mot bättre sömnkvalitet och en förbättring sekundärt till minskade besvär med 

andningen. Detta gjorde så de kunde vakna mer utvilade och bättre energi inför dagen.  

Alla informanter beskrev ett förbättrat mående vad gäller humör och känslor. 

”Frugan säger ju det att när jag vatt här inne så är jag som en ny mänska. De 

menar som så att jag blir mycket gladare, mycket piggare.” 

De uttryckte att de generellt var på bättre humör och då var gladare, mer positiva. De 

upplevde att allt var trevligare och därmed var även de trevligare för att livet kändes lättare. 

Flera berättade att förutom deras egen upplevelse av hur de mår reagerade flera av deras 

närmsta anhöriga att de upplevde dem som väsentligt gladare och hade en mer positiv utblick. 

En optimistisk syn på tillvaron och deras livssituation beskrevs av flera informanter. Med 

denna förbättring berättade de att de fått ett ökat intresse för allt omkring dem och hade bättre 



  

  

                   

16 

 

initiativförmåga och detta ledde till att de hade helt annan planering av deras vardag då de 

ville göra mer. En informant berättade hur hen ibland tänker att livet snart tar slut men när hen 

fått Simdax® kände hen inte så längre utan kunde blicka framåt och planera. Några använde 

specifikt uttryckt att de upplevde att de inte var deprimerade efter de fått Simdax®.   

 

Upplevelsen som helhet 

Att komma och få regelbunden behandling med Simdax® beskrevs av alla som något positivt i 

sin helhet då de upplevde att de blev väsentligt bättre av behandlingen. Informanternas första 

uttryck om deras behandling med Simdax® är att den upplevs som en bra behandling för dem 

och deras mående. Upplevelsen att bli bättre märktes de första veckorna efter behandling men 

började ganska snart märkbart minska succesivt i sin effekt. Flertalet började med att berätta 

att tiden före de blivit insatta på regelbunden behandling med Simdax® präglades av frekventa 

inläggningar samt en generell försämring av deras mående och kvalitet i vardagen. 

 ”…den vill man ju tvunget ha för man blir ju betydligt bättre”  

Ingen uttryckte att de upplevde besvär av att behöva vårdas på sjukhus ett dygn utan tyckte 

det kunde vara bra då de blev kontrollerade och upplevde en trygghet att vara på avdelningen. 

En informant uttryckte att det senaste tiden ibland tog emot lite att läggas in men inte så pass 

så det inte var positivt i sin helhet. Någon refererade till Simdax® som en uppiggande 

medicin. Det beskrevs som positivt att få lära känna personalen och ha en god kontakt med 

dem och prata. Alla uttryckte en tydlig förbättring av deras mående och tillvaro sedan de 

börjat få regelbunden behandling med Simdax®. Strax innan det initierades berättade alla hur 

deras tillvaro präglades av grav försämring av deras hjärtsvikt som ledde till sämre mående 

och frekventa återinläggningar i slutenvården med flera vårddygn. Till följd av det uttryckte 

flera att de trodde att deras liv var i sitt slutskede och med en förlorad livskvalitet. Efter 

regelbunden behandling med Simdax® har de återfått energi, symtomlindring och hopp för 

framtiden. En informant som innan i sitt liv rest mycket men inte kunnat senaste åren nu 

börjat resa en vecka om året med sin familj igen. Flera uttrycker att de tror att utan Simdax®-

behandlingen skulle de kanske inte levt idag. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med kronisk hjärtsvikt upplever att behandlas 

regelbundet med Simdax®. Då endast de individer som erhåller denna typ av behandling kan 

redogöra för upplevelsen ansåg författarna att en intervjustudie lämpade sig bäst (Polit & 

Beck, 2017). Författarna är av uppfattningen att endast de som fått behandling upprepat och 

regelbundet kan redogöra för upplevelsen av detta. Därför valde författarna att genomföra 

intervjuer med personer som hade upplevelse av fenomenet som skulle studeras. En kvalitativ 

ansats användes för att i enighet med Ahrne och Svensson (2011) försöka förklara, tolka och 

beskriva upplevelsen av behandling med intermittent Simdax® En av inklusionskriterierna var 

att patienten skulle vara erfaren av behandlingen genom att ha behandlats minst två gånger 

tidigare. Samtliga urvalskriterier följdes och urvalet bedömdes som relevant i förhållande till 

frågeställningen vilket stärker validiteten enligt Polit och Beck (2017). Studien hade 

alternativt kunnat genomföras med fokusgruppsintervjuer. En sådan studie garanterar inte att 
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alla blir hörda. Personer med kronisk hjärtsvikt i ett terminalt skede kan uppleva 

samtalsdyspné och nedsatt ork. Det kan således vara svårt att höras i en större grupp samt att 

tiden för intervjun kanske inte skulle passa vissa individer. Det kan även påverka 

forskningsdeltagarnas berättelser (Polit & Beck, 2017). Fokusgruppsintervju kunde även 

använts för att kompletterat studien och bekräfta de fynd som uppkommit. Polit och Beck 

(2017) nämner även att forskningsdeltagaren lämnar djupare och rikare data om förtroende 

finns för författaren. Det är svårt att ha förtroende i en större grupp varpå berättelsen till viss 

mån kan censureras. Författarna bedömde således att individuella semistrukturerade intervjuer 

skulle ge bättre förutsättningar för att nå rik data. Författarna är medvetna om att 

fokusgrupper kunde gett rikare data då deltagarna kan uppleva det som lättare att samtala med 

andra som delar upplevelsen. Polit och Beck (2017) uppger att om gruppen är homogen kan 

deltagarna uppleva att det är lättare att dela med sig av sina erfarenheter. Författarna 

övervägde även om en kvantitativ metod kunde vara att föredra. Ämnet som skulle studeras 

visade sig vara outforskat vilket stärker att en kvalitativ metod är ett lämpligt val.  

Studien genomfördes på en enhet i södra Sverige genom ett bekvämlighetsurval (Malterud, 

2014). Det finns begränsat med enheter som rutinmässigt behandlar patienter med intermittent 

Simdax® varpå det som var närmst tillgängligt för författarna inkluderades. Det är en svaghet 

i studien då en större geografisk spridning kunde varit att föredra. I Sverige finns få enheter 

som rutinmässigt bedriver denna typ av behandling. Således finns ett begränsat urval 

avseende enheter aktuella för studien. Författarna ansåg att eftersom få enheter rutinmässigt 

bedrev behandlingen är det möjligt att en stor del av den totala populationen som har 

erfarenhet av det aktuella ämnet kan ha undersökts. Det är svårvärderat hur stor den totala 

populationen är men om en stor andel av populationen undersökts anses valet av enhet vara 

pålitligt (Polit & Beck, 2017).  

Personer med terminal hjärtsvikt har en dålig prognos varpå maximala antalet 

behandlingsomgångar troligtvis är begränsat. I urvalet är en mindre spridning avseende ålder 

och kön på informanterna. Personer i terminal hjärtsvikt är ofta äldre och urvalet anses därför 

spegla populationen. Det fanns ett mindre antal kvinnor som uppfyllde inklusionskriterierna 

vilket påverkade fördelningen bland studiens forskningsdeltagare. Fördelningen av terminal 

hjärtsvikt är likartad mellan män och kvinnor i den äldre befolkningen (Ponikovski et al, 

2016). Då studien inte speglar populationen finns en svaghet i studien. På aktuell enhet 

bedöms behovet av intermittent Simdax® efter hur väl patienten svarat objektivt med BNP 

sänkning men även med uppföljande samtal av läkare och sjuksköterska om huruvida de 

upplever förbättring. Ortis et al. (2016) och Farmakis et al. (2010) visade i sina studier att det 

finns individer som svarar bättre på behandlingen. Det finns en möjlighet att studiens resultat 

inte är överförbart i annan tid eller plats då det av en slump var fler män som behandlades 

under insamlingsperioden. Det är även möjligt att män i större utsträckning svarar väl på 

intermittent Simdax® varpå urvalet skulle kunna spegla populationen. Vidare studier kring 

detta behövs för att fullt ut kunna värdera aktuell studies överförbarhet. Endast en individ 

avböjde att delta i studien vilket ses som en styrka. 

Författarna erhöll data som inte nämnts tidigare under de första fyra intervjuerna. Data som 

inkom därefter bekräftade tidigare forskningsdeltagares upplevelser vilket författarna tolkade 

som mättnad. Genom att mättnad uppnåddes får resultatet bedömas som pålitligt i enighet 

med Polit och Beck (2017). Polit och Beck (2017) uppger att ovana intervjuare kan behöva ett 

större urval på grund av att de inte är lika framgångsrika i att få forskningsdeltagaren att 

berätta. Polit och Beck (2017) uppger även att om ämnet som diskuteras inte är generande så 

kan forskningsdeltagaren berätta mer. Om forskningsdeltagarna är generösa med att dela sina 

upplevelser kan ett mindre urval krävas för att nå datamättnad. Variationen på 
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urvalspopulationen är inte stor jämfört med befolkningen generellt vilket också kan leda till 

att ett mindre urval används (Polit & Beck, 2017). För att i större mån säkerställa att 

datamättnad uppnåtts kunde författarna valt att bekräfta detta med fler intervjuer efter att de 

uppfattat att mättnad uppnåtts. Då inget nytt framkom i de sista två intervjuerna valde 

författarna att inte genomföra fler. Flera forskningsdeltagare uppgav att deras anhöriga 

upplevde en förändring hos patienten varpå rikare data kunde erhållits om även anhörigas 

erfarenheter efterfrågats. Två informanter önskade intervjuas längre fram. En önskade 

intervjuas om ca sex månader vilket inte kunde tillgodoses. En intervjuades en andra gång 

enligt Polit och Beck (2017) kan upprepade intervjuer berika datan vilket kan leda till att ett 

mindre urval krävs. I den andra intervjun bekräftades upplevelsen som uppgavs i första 

intervjun och ingen ny data framkom. Initialt planerades endast en intervju per 

forskningsdeltagare men en forskningsdeltagare önskade intervjuas igen. Eftersom upprepade 

intervjuer med samma person potentiellt kunde gett rikare data valde författarna med stöd av 

handledare att genomföra en andra intervju. Intervjutiderna uppgick endast till cirka arton 

minuter vilket inte är så lång tid men informanterna bedöms som väl förberedda på vad 

intervjun skulle handla om och gav god och informationsrikt material.  

Författarna har strävat efter att noggrant beskriva metoden för att underlätta förnyad 

undersökning. Enligt Kvale och Brinkman (2014) stärker en noggrant beskriven metod 

studiens tillförlitlighet. Samtliga forskningsdeltagare erhöll skriftlig information inför studien 

och muntlig i direkt anslutning. Forskningsdeltagarna intervjuades i samband med ordinarie 

behandlingsomgång med Simdax®. Författarna använde sig av en semistrukturerad intervju 

med öppna frågor för att tillåta forskningsdeltagaren att berätta fritt om aktuellt ämne. Enligt 

Polit och Beck (2017) kan detta främja samtalet och öka möjligheten till rikare data. Om 

författarna använt sig av en ostrukturerad intervju kunde samtalet ha underlättats. I en 

ostrukturerad intervju är det inte säkert att alla dimensioner av ett fenomen täcks. Enligt Polit 

och Beck (2016) ställer ostrukturerade intervjuer större krav på kompetensen hos intervjuaren 

och eftersom författarna saknar erfarenhet bedömdes metoden inte lämplig. Genom att 

använda riktade frågor kunde data blivit mer lätthanterlig och mindre variation i tolkning av 

data kunde säkerställts. Däremot kräver en strukturerad intervju stor kunskap inom området 

för att frågorna ska kunna vara heltäckande. Då området är outforskat ur en kvalitativ ansats 

bedömdes inte strukturerad intervju vara möjligt. Således valde författarna att en 

semistrukturerad intervju lämpade sig bäst (Polit och Beck, 2017).  

En intervjuguide användes för att underlätta för författarna samt för att minimera påverkan på 

forskningsdeltagarnas svar (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjuguiden innehöll inga 

ledande frågor utan uppmanade till berättande och samtal. Sonderade frågor användes för att 

få rikare data. En potentiell svaghet i studien är att författarna genomfört intervjuerna separat 

varpå olika formuleringar och sonderade frågor kan ha använts. Författaren som var 

yrkesverksam på enheten hade ingen vårdrelation med försökspersonerna under 

datainsamlingen. Genom dessa åtgärder hoppas författarna öka tillförlitligheten. Polit och 

Beck (2017) beskriver att tillförlitligheten stärks om insamlad data speglar 

forskningsdeltagarens upplevelse. Ett fynd som uppmärksammades efter intervjuerna var att 

forskningsdeltagaren inte upplevde effekt av behandlingen förrän efter några dagar. En 

majoritet av forskningsdeltagarna uppgav att de upplevde påverkan på kognitionen och 

energin. Det är möjligt att författarna fått rikare data om forskningsdeltagarna upplevt full 

effekt av sin behandling och således haft mer energi och bättre kognition under intervjun. Det 

är således en svaghet i studien att författarna inte intervjuade informanterna igen i ett skede 

där intervjun kunde gett rikare data.  
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Författarna medvetandegjorde och diskuterade sin förförståelse inför studiens genomförande 

för att minimera risken för bias. Enligt Polit och Beck (2017) omfattar förförståelsen den 

kunskap, erfarenhet och värderingar en individ har om ett specifikt ämne. En av författarna 

hade en positiv inställning till behandling med intermittent Simdax® medan en av författarna 

var mer skeptisk. Eftersom tillgänglig forskning inte konsekvent kunnat bevisa effekten av 

Simdax® objektivt är det svårt att bilda sig en uppfattning om behandlingens nytta. Graneheim 

och Lundman (2004) benämner att det är viktigt att medvetandegöra sin förförståelse för att 

undvika att färga frågorna som ställs eller att påverka studiens resultat. Genom att 

medvetandegöra sin förförståelse stärks studiens pålitlighet.  

Författarna granskade materialet separat och jämförde sedan meningsenheter. Vissa skillnader 

uppmärksammades och diskuterades. Författarna har arbetat med meningsenheterna under 

hela analysen och enats om resultatet. Genom att två individer granskat materialet stärks 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). Eftersom intervjuerna spelades in med ljud har 

författarna kunnat lyssna på intervjuerna upprepade gånger. Intervjuerna transkriberades till 

text av författarna vilket författarna ansåg underlättade bearbetningen av datan då författar 

blev väl insatta i materialet. Genom inspelning och transkribering stärks trovärdigheten. Vid 

kondensering var författarna noggranna med att inte förlora det centrala i texten. Enstaka 

meningsbärande enheter kondenserades därför inte.  

Författarna har i enlighet med Lundman och Graneheim (2014) genomfört en manifest analys 

av data. Författarna är medvetna om att viss latent analys inte kan uteslutas. Författarna kunde 

ha analyserat materialet tillsammans men valde att göra det separat. Genom att jämföra 

förförfattarnas meningsenheter kunde författarna uppmärksamma om större tolkningar gjorts. 

Om större skillnader funnits kunde författarna misstänka att tolkningar gjort. Detta uppkom i 

enstaka fall och författarna enades efter diskussion vid varje tillfälle. Författarna har under 

analysen försökt att ha sin förförståelse utanför men är medvetna om att den ändå kan ha 

påverkat. Författarna har under analysens gång fått gå tillbaka för att granska 

meningsenheterna i sitt sammanhang. Enligt Graneheim och Lundman (2014) är det inte 

ovanligt att författare går fram och tillbaka under analysförfarandet. Den största utmaningen 

under analysen var att kategorisera meningsenheterna. Författarna har under intervjuerna ställt 

öppna frågor vilket gav väldigt omfattande svar. Det har vid enstaka tillfällen varit svårt att 

bryta ner längre meningsenheter utan att förlora det centrala. Författarna har därför fått gå 

tillbaka mellan meningsenheter och kategorier fler gånger under analysen. Under analysen 

använde författarna sig initialt av kodning/färgkodning i Word-dokument men efter hand 

ansågs det vara mer överskådligt att använda sig av post-it lappar. Detta innebar ett stort och 

omfattande merarbete för författarna men gav en bättre överblick över resultatet.  

Etiska övervägande gjordes inför studiens genomförande. Initialt övervägde författarna att 

söka etiskt godkännande men då studien genomfördes inom ramen för examinationsarbete 

vart detta inte nödvändigt. Författarna erhöll etiskt godkännande från forskningsetiska rådet 

vid Sophiahemmets högskola. God forskningssed användes i enighet med Vetenskapsrådet 

(2017).  Efter avslutad intervju samtalade författarna med forskningsdeltagarna och förhörde 

sig hur denne upplevt intervjun. Ingen av forskningsdeltagarna uppgav några känslor av olust 

eller obehag i direkt anslutning till intervjun. Risk finns för sena emotionella reaktioner varpå 

aktuell enhet erbjuder samtalsstöd med kurator. Kontakt togs med kurator innan intervjuerna 

påbörjades för att denne skulle kunna stå till förfogande om så skulle behövas. En 

forskningsdeltagare pratade negativt om en enhet i regionen och bad sedan om att få detta 

struket vilket beviljades för att värna om forskningsdeltagarens integritet. Det strukna stycket 

innehöll ingen information som svarade till syftet. Flertalet forskningsdeltagare nämnde 

enheter där de inte varit nöjda med vården. Namn på aktuella enheter har censurerats i 
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transkriberingarna då de saknar relevans samt för att inte skada eller peka ut någon enskild 

enhet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Alla forskningsdeltagare var eniga om att de upplevde en förbättring av regelbunden 

behandling med Simdax®. Förbättringen innebar att de fick symtomlindring som vidare hade 

effekt på förmågan att utföra vardagsaktiviteter. De beskrev hur de upplevde förbättringar 

såväl fysiskt som mentalt. Flertalet forskningsdeltagare började med att berätta om hur deras 

tillvaro sett ut tiden strax innan de blev initierade med regelbunden behandling med 

Simdax®. Den tiden präglades av frekventa försämringar av deras hjärtsvikt med flertalet 

ökade symtom som begränsade dem och frekventa återinläggningar där de hade vårdtider på 

flera dagar vilket stämmer över ens med (Blinderman et al, 2008; Socialstyrelsen, 2015; 

Ponikowski et al., 2016). Många beskrev att när de sedan fått regelbunden behandling med 

Simdax® har de fått livet åter och uttryckte en hoppfullhet för framtiden och en möjlighet att 

se glädje i livet just nu.  

 

Fysisk effekt 

Forskningsdeltagarna beskrev hur det var att leva med kronisk hjärtsvikt och att det i hög grad 

påverkade deras livssituation negativt. Samtliga forskningsdeltagare indikerade en hög 

NYHA-klass och berättade hur det påverkade deras vardag. De beskrev tydligt hur deras 

mående följde ett mönster som påverkades av behandlingen med Simdax® där de hade god 

effekt framför allt veckan efter behandlingen och hur den sedan sakta avtar med tiden fram till 

nästa behandling. Tuomainen et al. (2012) uppgav i sin studie att det inte fanns någon 

kvarvarande effekt på den fysiska kapaciteten tre veckor efter senaste dosen med intermittent 

Simdax® vilket flera av forskningsdeltagarna i denna studie beskriver och bekräftar. Samtliga 

patienter i vårt resultat beskrev god effekt i tre veckor för att sedan snabbt försämras i sitt 

mående den sista veckan innan nästa behandlingsomgång. Denna påtagliga förbättring under 

tre veckor med ökad kraft och ökad gångsträcka är beskriven i tidigare forskning (Parissis et 

al., 2007; Tasal et al., 2014). Den ökade fysiska kapaciteten gav forskningsdeltagarna 

förbättrad möjlighet att genomföra dagliga aktiviteter som att hämta tidningen eller åka och 

handla vilket de ansåg vara positivt. De hade även bättre ork att tackla vardagens aktiviteter 

med hushållsarbete samt fysiska aktiviteter som att ta promenader och åka iväg på sociala 

händelser vilket även beskrivits i andra studier (Evangelia et al., 2009; Parissis et al., 2007; 

Parle et al., 2008). Forskningsdeltagana beskrev hur de kunnat aktivera sig mer och fått bättre 

fysisk ork och ökat sin gångsträcka vilket kan liknas med när en fysioterapeut gör ett sex 

minuters gångtest på avdelningen (Parssis, 2007). I utförd studie har de kunnat fritt berätta 

huruvida de känt någon fysisk effekt och förändring och beskriva samtidigt vad det betyder 

för dem vilket beskrivits i flertalet enkätstudier Den fysiska effekten och hur den varierade 

angavs ha en inverkan på hur mycket de aktiverade sig i vardagsaktiviteter vilket de uttryckte 

gjorde att de kände att de hade en funktion igen och en nytta istället för att vara en börda för 

sin partner vilket de kunde känna när den positiva effekten avtog. Med den kvalitativa 

ansatsen har informanterna fått möjlighet att mer nyanserat och fritt berätta om hur de 

upplevda fysiska effekterna påverkar dem. 
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Forskningsdeltagarna uppgav en förbättring avseende dyspné. Dyspné är ett symtom som är 

dominerande vid terminal hjärtsvikt med effekter på den fysiska kapaciteten. 

Forskningsdeltagarna beskrev att de efter behandling med intermittent Simdax® upplevde 

mindre andningsbesvär och det gav en positiv effekt och ledde till att bättre kunna sköta om 

huset eller trädgården vilket de upplevde som viktigt för dem. Detta har även påvisats i andra 

studier (Follath et al., 2002; Packer et al., 2013). I deras resultat visade personen förbättring 

på andningen. Förbättrad andning var en faktor som påverkade att forskningsdeltagarna kunde 

sova bättre om natten då de inte vaknade upp på grund av en upplevelse att inte kunna andas 

fritt. Beskrivningarna varierade där en del beskrev hur andningen blev generellt bättre men 

även hur de snabbt påkomna attackerna med andfåddhet blev färre under hela dygnet. Andra 

studier som använder enkäter har oftast endast frågeställning om huruvida de upplever besvär 

med andningen och svårighetsgrad men ger inte möjlighet för mer detaljer omkring 

omständigheterna (Parissis et al., 2007; Tuomainen, 2013). Informanterna beskrev både hur 

deras andningsbesvär hindrade dem i vissa fysiska avseenden men även att det påverkade dem 

mentalt i form av oro och problem med sömn.  

Flera informanter kom in på upplevelse av att de hade mindre vätska i kroppen efter de fått 

behandlingen med Simdax®. Ingen annan studie har hittats som specifikt tagit upp liknande 

resultat men enligt FASS om farmakodynamik hos Simdax® ger det hjärtat bättre 

pumpförmåga och med en förbättrad pumpförmåga ansamlas inte vätska i benen, buken eller 

lungorna enligt Ponikowski et al. (2016).  

Jaarsma et al. (2009) beskriver hur personer med hjärtsvikt i stor utsträckning isolerar sig när 

de hamnar i ett terminalt stadie. Flera informanter beskrev liknande upplevelse genom att de 

inte åkte med sin partner och handlade på grund av trötthet. Däremot har det inte hittats någon 

studie som tittat på om behandling med regelbunden Simdax® kan ge förbättring vilket flera 

informanter lyft i denna studie. De har tagit upp hur de både vill och orkar följa med på 

gemensamma promenader och engagera sig i bostadsföreningen eller socialt umgänge genom 

att spela boule och canasta. Dessa aktiviteter hade stor betydelse på informanterna och 

innebar att de kunde se sig själva tillsammans med andra som var friskare än de var som 

skulle kunna göra att de fick en bättre självbild. 

Intressant fynd var att det uttrycktes ett minskat behov av viss medicinering relaterat till 

minskade symtom av angina. Detta har inte hittats som fynd i någon tidigare studie. Däremot 

ska Simdax® enligt Sonntag, Sundberg, Lehtonen och Kleber (2004) kunna ha viss 

reversibilitet på ischemiska förändringar på hjärtat. Detta står dock i relation till Simdax® som 

en akut behandling vid utvecklad hjärtsvikt i anslutning till nyligen genomgången hjärtinfarkt. 

Effekten skulle kunna ha samma effekt dock möjligtvis mer temporär vilket skulle kunna 

förklara att effekten upplevs främst den första tiden efter de fått behandling med Simdax® och 

sedan avtar. Det skulle även kunna vara så att personen kan ha haft en ischemisk hjärtsjukdom 

i botten och när de samlade på sig vätska så ökade deras angina då det ökar belastningen på 

hjärtat. Nu begränsas ansamlingen av vätska då de kommer in till sjukhus regelbundet och 

därför skulle det kunna förklara uppkomsten av mindre angina (Ponikowski et al., 2016). 

 

Mental effekt 

Behandling med intermittent Simdax® går i linje med Levines bevarandeteori. Många 

patienter uppgav livsleda, nedstämdhet och minskad daglig aktivitet både fysiskt och socialt. 

Genom att erbjuda patienter behandling som kan påverka dessa faktorer kan patienten 
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potentiellt få ökad livskvalitet. Behandling med intermittent Simdax® ökade patienternas 

energi vilket är en stor del i och förutsättning för Levines bevarandeteori. Genom ökad energi 

uppgav patienterna att de i större utsträckning kunde delta i sociala aktiviteter. Bevarandet av 

energi omfattar även att främja tillgången till energi och möjligheten till återhämtning. Många 

personer beskrev att de hade ökad kvalitet på sömnen efter behandling med intermittent 

Simdax® vilket kan ha effekt på trötthet. Schaefter (1998) beskriver att inom Levines 

bevarandeteori kan upprätthållandet av den sociala integriteten ha ett terapeutiskt syfte. Även 

den personliga integriteten förändras i samband med svår sjukdom och personens självbild 

förändras. Informanterna uppgav att när det hade effekt av Simdax® fungerade de bättre 

mentalt och kunde fortsätta med sina åtaganden och på så sätt delvis upprätthålla sin självbild. 

Även personcentrerad vård passar in i en behandlingsregim med regelbunden Simdax® då 

ordinerande läkare efter första behandlingsomgången inte bara tar hänsyn till de kliniska 

resultaten utan framför allt följer upp med ett samtal med personen för att höra med denna 

huruvida de upplever en förbättring i sitt mående. På så sätt involveras personen i sin egen 

vård och får uttrycka sina egna tankar och upplevelser kring behandlingen. Eftersom denna 

behandlingsregim ges när hjärtsvikten kommit till ett stadie att det inte räcker med endast 

basbehandling och frekventa återinläggningar ses allt oftare handlar det per definition om 

symtomlindring. I det skedet har den blivit terminal och då bör personens egen berättelse om 

sina besvär och symtom stå i fokus för vidare behandling. 

Samtliga informanter uppgav någon form av påverkan på kognitionen. Det är ett intressant 

och relevant ämne inom hjärtsviktsvården där kognition kan vara avgörande för behandling 

och egenvård. Egenvården kan i sin tur påverka prognosen då dålig följsamhet till behandling 

leder till sämre sjukdomskontroll. Hashemi et al., (2018) genomförde en studie 85 patienters 

vänsterkammarfunktion och angiografiska parametrar och jämfördes med kognitiva 

funktioner. I studien framkommer det ett samband mellan sänkt vänsterkammarfunktion och 

sänkt förmåga att lagra och ta fram information samt försämring av det verbala minnet. Mi-

Seung, Minjeong. Sunhwa. Jae-Lan, Jin-Kyu och JinShil (2017) studerade 82 patienter som 

förutom en moderat till uttalad systolisk hjärtsvikt även hade diastolisk hjärtsvikt. Resultatet 

visade på en ökad kognitiv svikt vid samtidig diastolisk hjärtsvikt. Med tanke på att patienters 

kognition är relevant bland annat i frågan om transplantation men även för att utföra egenvård 

kan Simdax® vara ett hjälpmedel för dessa individer. I resultatet uppger forskningsdeltagarna 

en påverkan på den kognitiva funktionen i vardagliga moment som att planera dagen eller att 

handla mat. Forskningsdeltagarna beskrev även en påverkan på den sociala miljön till följd av 

den kognitiva nersättningen.  

Jaarsma et al. (2009) beskriver att personer med hjärtsvikt i låg utsträckning får tillgång till 

palliativ vård. Palliativ vård ämnar behandla symtom utan fokus på överlevnad. Behandling 

med regelbunden Simdax® kan främja patienternas fysiska, emotionella och sociala 

livskvalitet. Personer med hjärtsvikt har enligt Jaarsma et al. (2009) en ökad förekomst av 

emotionellt sämre mående och ångest. Genom behandling med intermittent Simdax® kan 

emotionell stress minska samt livskvalitet öka enligt Parissis et al. (2007). Detta är i linje med 

denna studie där informanterna uppgav ett förbättrat emotionellt mående efter behandling 

startat med intermittent Simdax®. Deras förbättrade emotionella mående noterades inte bara 

av dem själva utan flera beskrev hur deras närmaste anhöriga uttalat hur de upplevde att de 

verkade må bättre och hade mer positivt förhållandesätt. Flertalet informanter uttryckte 

liknande som Aggelopoulpou et al. (2017) att de upplevde depressiva besvär men i likhet med 

Parissis et al. (2007) sågs en förbättring av dessa symtom med regelbunden behandling med 

Simdax®. Flera informanter berättade att deras depressiva besvär varit värre innan de 

initierades med regelbunden behandling med Simdax® och att de efter detta kände en generell 
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förbättring nu som inte förändrades så avsevärt mellan behandlingarna. Däremot beskrev de 

hur deras humör svängde i takt med behandlingsrytmen vilket inte hittats i andra studier. 

Detta skulle kunna förklaras med en medicinsk förbättring generellt men skulle även kanske 

kunna förklaras av att behandlingen i sig ger dem hopp om ett fortsatt liv med bevarad 

funktion. 

 

Helheten 

Flera informanter uttryckte att det var en trygghet i att komma in ett dygn och få vård då de 

fick kontakt med utbildad vårdpersonal och de kunde prata med dem och blev samtidigt 

kontrollerade. Enligt Glogowska et al. (2015) har god kontakt med vården och vårdgivare god 

effekt på personers möjlighet till egenvård då de har möjlighet till uppföljning och 

kontinuerlig information. Denna kontakt kan även vidare göra att de kan bli lindrade när det 

kommer till oro, ångest och frustration kring deras hjärtsvikt i vilket även van der Wal et al. 

(2016) fann i sin studie och flera informanter berörde i denna studie. Feola et al. (2011) 

jämförde i sin studie patienter som fick Simdax® återkommande med patienter som erhöll 

Furixinfusion intermittent under 15-20 behandlingsomgångar. Personer som erhöll 

furixinfusion var åter i sina habituella parametrar en vecka efter behandlingsavslut. Däremot 

uppmärksammades en minskad njurfunktion hos personerna som erhöll Furixinfusion. 

Personer som fick Furixinfusion hade ingen kvarvarande effekt en vecka efter 

behandlingsavslut.  Personer som erhöll Simdax hade en vecka efter behandlingsavslut 

återgått till ursprungsvärde avseende BNP och EF men bibehöll trots det effekt på sex 

minuters gångtest och NYHA-klass. Studien var inte randomiserad och hade ett litet urval 

men visar trots allt på att patienter med en nedsatt njurfunktion möjligtvis skulle gynnas av 

intermittens behandling med Simdax®. I och med beskrivningen av förbättring av symtom 

efter behandling som avtar med tiden till nästa behandling tycks det kunna tyda på att de 

väsentligen behåller sin NYHA-klass vilket även visats i studie av Ortis et al. (2016). 

Genom att denna studie utförts har personerna som får regelbunden behandling med Simdax® 

fått möjlighet att i enlighet med personcentrerad vård återge deras egen upplevelse om hur det 

påverkar dem och vidare deras vardag. I och med det skulle detta kunna hjälpa vårdare i flera 

nivåer att djupare förstå deras symtom samt få en inblick i deras personliga upplevelser och 

bättre kunna förstå hur det påverkar deras vardag. Genom att de fått fritt uttrycka sina 

erfarenheter, känslor och upplevelser kan det hjälpa i säkerställandet att de fortsatt får vara en 

del i sin egen vård där deras personliga behov och önskemål tas till vara. Vidare ger det bättre 

möjlighet till bevarandet av den energi som finns att bevara i som beskrivs i Levines 

bevarandeteori. I och med att när personen läggs in på sjukhus i behov av vård kan de känna 

sig maktlösa men om ett personcentrerat förhållningssätt nyttjas ger det personen en egen röst 

och får en större delaktighet i sin egen vård.  
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Slutsats 

 

Alla informanter uttryckte en positiv effekt av att få regelbunden behandling med Simdax®. 

De beskrev lindring av symtom vilket gjorde att de mådde bättre både fysiskt och mentalt. 

Utöver symtomlindring framkommer att personerna inte har återinläggningar i sjukvården till 

följd av försämring av sin hjärtsvikt vilket i sig var värdefullt för dem. De upplevda effekterna 

visade sig ha positiv effekter genom att det ökade deras möjligheter att delta i aktiviteter som 

var betydelsefulla för dem och känna sig som likvärdiga partners i sina förhållanden. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) saknas tillräcklig forskning för att ännu komma med 

rekommendationer om regelbunden behandling med Simdax® då existerande studier har 

skiftande resultat. Denna studie skulle kunna belysa mer specifikt vad personer med kronisk 

hjärtsvikt som får sådan behandlingsregim upplever. Enligt Ponikowski et al (2016) är 

hjärtsvikt ett syndrom som i ett kroniskt och sent stadium ger ett visst antal symtom och risk 

för försämrad livskvalitet samt frekventa återinläggningar i slutenvården. Utförd studie skulle 

kunna belysa och ge en mer detaljerad bild om vad personer med kronisk hjärtsvikt upplever 

kring deras behandling med regelbunden Simdax®. Därmed skulle den även kunna stötta en 

vidare diskussion kring sådan behandlingsregim där det kan bli aktuellt inom slutenvården 

samt förtydligas där den redan existerar. De senaste åren har två mindre metaanalyser utförts 

(Yi et al., 2015; Silvetti & Nieminen, 2016) som beskriver att intermittent behandling med 

Simdax® kan ge minskad mortalitet och skapa stabilitet hos personer med inte akut kronisk 

hjärtsvikt. Detta kan vara aktuellt hos personer som inte fyller kriterierna för 

hjärttransplantation alternativt som bridge to transplantation eller hjärtpump. Behandling med 

intermittent Simdax® kan också vara aktuellt hos personer i väntan på annan operation för att 

optimera deras status. 

 

Fortsatt forskning  

Mer forskning behövs i ämnet. Intressant kunde vara att titta på huruvida det stämmer med 

återinläggningar hos personer med kronisk hjärtsvikt som får regelbunden behandling med 

Simdax® jämfört med de som får sedvanlig behandling vid försämring. Även flera kvalitativa 

studier behövs i ämnet för att få en tydligare bild kring vad det betyder för personers mående 

och livskvalitet med liknande behandlingsregim. Det är inte känt vad som orsakar att patienter 

både har en subjektiv och en objektiv mätbar kvarvarande förbättring efter att Simdax® 

eliminerats ur kroppen varpå detta behöver studeras närmre. Det finns behov av större 

randomiserade mortalitetsstudier för att kunna identifiera vilka patientetkategorier som kan ha 

risk/nytta av behandling med intermittent Simdax®. Vidare skulle det även vara intressant att 

vidare undersöka det fenomen att de upplevde att de hade mindre vätska i kroppen efter de 

fått regelbunden behandling med Simdax®, huruvida det har med det medicinska eller om det 

kan ha att göra med att de får kontinuerlig uppföljning och information. 
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Bilaga 1 

INTERVJUSTUDIE OM UPPLEVELSEN AV ATT BEHANDLAS MED SIMDAX 

Bakgrund  

Hjärtsvikt är en vanligt förekommande sjukdom hos den äldre befolkningen. Hjärtsvikt kan 

yttra sig genom många symtom som t.ex. andnöd, svullnad, trötthet och sömnstörningar. 

Personer med hjärtsvikt kan uppleva att detta påverkar dem i deras vardag och välbefinnande. 

Simdax är ett läkemedel som används vid akut försämring av hjärtsvikt. Vissa kliniker 

erbjuder behandlingen regelbundet för att eventuellt förbättra individens mående och minska 

oplanerade inläggningar på sjukhus. Inga studier har gjorts där individer som erhåller 

regelbunden Simdax fått beskriva deras upplevelse av behandlingen.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur personer med kronisk hjärtsvikt upplever att behandlas regelbundet 

med Simdax.  

 

 

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande i studien eftersom du regelbundet behandlas med Simdax. 

Deltagande i studien innebär en intervju som leds av en av författarna till studien. Intervjun 

kommer att spelas in med ljud för senare bearbetning av det som framkommit. Vid ditt nästa 

besök för Simdax kommer du att tillfrågas om deltagande i studien vid ankomst till 

avdelningen. Intervjun genomförs i slutet av behandlingen med Simdax innan utskrivning och 

tar ca en timme i anspråk. Dina uppgifter och svar kommer behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av dem och dina uppgifter kommer avidentifieras. Deltagande i studien är helt 

frivillig och påverkar inte din aktuella eller fortsatta vård. Det utgår heller ingen ersättning för 

deltagande i studien. Om du under studiens gång önskar avbryta finns inga hinder för det och 

du behöver inte ange något skäl till varför du avstår. Studien genomförs som ett självständigt 

arbete på avancerad nivå inom ramen för sjuksköterskor under specialistutbildning i 

hjärtsjukvård. Önskar du erhålla resultatet av studien får du detta skickat hem till dig. 

Studiens resultat kommer presenteras och publiceras som ett självständigt arbete på avancerad 

nivå och kan även komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.  

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvariga för studien 

Ansvariga: 

Författare:  Susanne Friis   Erica Johansson 
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Handledare: Monica Rydell-Karlsson 

   

 

⃝ Jag har tagit del av information gällande studien, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor 

och fått svar på dessa. Deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta deltagandet. 

Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL 

1998:204). Jag lämnar samtycke till att delta i studien.  

  

………………………………………………           ………………………………………….. 

Ort och Datum                                                           Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                    …………………………………………...     

                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………...            ………………………………………….. 

Ort och datum                                                            Underskrift projektansvarig 

 

                                                                                    …………………………………………. 

                      Namnförtydligande 
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      Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE  

 

1. Berätta för mig hur du upplever behandling med Simdax 

 

2. Hur du mår veckan innan nästa dos. 

-Hur påverkar det dig? 

-Hur påverkar det ditt dagliga liv? 

 

3. Hur du mår veckorna efter du fått simdax. 

-Hur påverkar det dig? 

-Hur påverkar det ditt dagliga liv? 

 

4. Upplever du någon effekt på ditt mående?  

-På vilket sätt? 

-Har du något exempel på detta som du kan berätta om? 

 

5. Finns det något mer du vill berätta om hur du upplever behandlingen? 

  

  

  

Avstämning om hur dom uppfattat intervjun. Men det sker efter det är avslutat. 

Vi kommer att arbeta med sonderade frågor.  


