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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund till varför studien utfördes var att patienter som vårdades för hjärtsvikt på ett 

sjukhus i Stockholm tycktes vara besvärade av den vätskebegränsning som de ordinerats.   

Hjärtsvikt är ett symtom på hjärtats nedsatta pumpförmåga och är oftast kronisk med en dålig 

prognos. Patienter som blir försämrade i sin hjärtsvikt vårdas ofta på sjukhus. Vanliga 

symtom vid en försämring kan vara andningsbesvär, vätskesvullnad i kroppen och trötthet. 

Patienterna besväras därutöver ofta av törst och muntorrhet. Behandlingen består till stor del 

av läkemedel som utprovats individuellt. Därutöver ingår patientens egenvård med bland 

annat en vätskebegränsning på ett maximalt intag, ofta på 1500 ml/dygn. Vissa läkemedel är 

vätskedrivande och kan ge törst och muntorrhet som biverkan. En annan orsak till besvären 

kan vara en påverkan i hjärnans törstcentrum. Därför var det viktigt att få patienternas 

beskrivning och uppfattning om vätskebegränsningen. 

Syftet med studien var att beskriva patienters uppfattning av vätskebegränsning när de 

behandlades för hjärtsvikt på ett sjukhus i Stockholm.  

Metoden har varit en kvalitativ intervjustudie där åtta patienter från kardiologkliniken på ett 

sjukhus i Stockholm deltog. Semistrukturerade intervjuer utfördes vilka spelades in och 

transkriberades för att därefter analyseras med en fenomenografisk ansats.   

Resultatet redovisas i de tre kategorierna fysisk påverkan, betydelse av vårdhandling och 

patientens egna strategier som utkristalliserades under analysen. Resultatet visade på en 

variation i uppfattningar från att ”det är fruktansvärt jobbigt med vätskebegränsningen” till 

att ”jag bryr mig inte om det”. Några informanter var alltid törstiga och de med svår hjärtsvikt 

besvärades även av muntorrhet. Resultatet visade att desto svårare hjärtsvikt de hade ju 

törstigare var de. Det fanns även informanter som inte besvärades av törst.  Samtliga 

informanter kommenterade mängden 1500 ml/dygn och flera ansåg att det var en liten 

vätskemängd. För att klara av vätskebegränsningen planerade och ransonerade flera sitt 

vätskeintag under dygnet.  Informanter berättade att syftet med vätskebegränsningen och vad 

som räknades som vätska inte var klargjort för alla informanter och all personal.  

 

Slutsatsen blev att informanter var törstiga när de behandlades med vätskebegränsning. Ju 

allvarligare hjärtsvikt desto törstigare och de som led av svår hjärtsvikt besvärades även av 

muntorrhet. För att hantera symtom och vätskebegränsningen hade informanter egna strategier 

som att planera och ransonera vätskeintaget. Informanter uppfattade det som att personalen 

hade olika åsikter om vätskebegränsningens betydelse och det fanns informanter som inte 

hade kunskap om vad som räknades som vätska.  

 

 

Nyckelord är hjärtsvikt, vätskebegränsning, personcentrerad vård, egenvård 
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ABSTRACT 

 

The background of the study was that patients treated for heart failure at a hospital in 

Stockholm seemed to be bothered by the fluid limit as prescribed. 

 

Heart failure is a symptom of the heart's reduced pumping capacity and is usually chronic 

with a poor prognosis. Patients who gets worse, are often treated at hospitals. Common 

symptoms of deterioration can be breathing difficulties, edema, and fatigue. Patients are 

additionally bothered by thirst and dry mouth. Treatment consists largely of drugs tested 

specifically for each patient. Treatment also includes self-care, including a limit of fluid 

intake, often at 1500 ml / day. Some medications are diuretics and can cause thirst and dry 

mouth as a side effect. Another cause for the disorder can be an influence in the brain's thirst 

center. Therefore it is important to describe the patients' perception of fluid restriction. 

 

The aim of the study was to describe patient’s perception of fluid restriction on therapy for 

heart failure in a hospital in Stockholm. 

 
The method has been a qualitative interview study with eight patients at a cardiology clinic at 

a hospital in Stockholm. Semi-structured interviews were carried out, recorded and 

transcribed. The analysis was done with phenomenographic approach. 

 

The results are reported in three categories: physical impact, importance of health care 

treatment and the patient's own strategies. This categorization emerged during the analysis. 

The results showed a variation in perceptions, from "it's terribly difficult with fluid 

restriction" to "I do not care about it." Some informants were always thirsty and those with 

severe heart failure symptoms also had a dry mouth. The results showed that the more severe 

heart failure, the thirstier the patient was. There were also patients who were not troubled by 

thirst at all. All respondents commented on the amount of 1500 ml / day and many felt that it 

was a small amount of liquid. To cope with fluid restriction, many of them planned and 

rationed their fluid intake during the day. Informants told that the aim of fluid restriction and 

what counted as liquid was not made clear to all respondents and all the staff.  

 

The conclusion was that the informants were thirsty when treated with fluid restriction. The 

more severe heart failure, the thirstier they were and those who suffered from severe heart 

failure symptoms also had a dry mouth. To manage symptoms and fluid restriction, 

informants had their own strategies like planning and rationing fluid intake. Informants 

perceived it as the staff had different views on fluid restrictions significance and there were 

informants who had no knowledge of what was counted as liquid. 

 

Keyword: heart failure, fluid restriction, person centered care, self-care 
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INLEDNING 

 

Det är vanligt att patienter som besväras av hjärtsvikt återkommer till sjukhuset vid en 

försämring och de har då olika symtom som andningsbesvär, ödem och trötthet. Flertalet 

patienter blir ordinerade en vätskebegränsning som en del i behandlingen. Nya riktlinjer från 

European Society of Cardiology rekommenderar ett maximalt vätskeintag på 1500 – 2000 ml 

per dygn för patienter med svår hjärtsvikt för att minska symtom och fysiska tecken enligt 

McMurray et al. (2012).  

 

Många patienter berättar att de är törstiga och besväras av muntorrhet. Vissa av de läkemedel 

de tar har muntorrhet som biverkan. Hur det uppfattas att ha vätskebegränsning vid 

sjukhusvård är mindre känt och det saknas kvalitativ forskning på området. En av 

sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att ge en god omvårdnad utifrån patienternas 

individuella behov. En studie om patienters uppfattning om vätskebegränsning kan ge 

information om hur sjuksköterskor kan behandla och stödja patienter med hjärtsvikt i 

fortsättningen.  

 

Som sjuksköterska på en kardiologklinik möter jag ofta patienter med hjärtsvikt. Mitt intryck 

är att patienterna ofta besväras av vätskebegränsningen och jag skulle vilja veta mer om hur 

den påverkar patienterna och vad det innebär för dem att ha ett begränsat vätskeintag. 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

Fysiologi 

Hjärtsvikt är inte en specifik sjukdom utan ett symtom på att hjärtats pumpförmåga är nedsatt 

av någon anledning. De vanligaste orsakerna är en genomgången hjärtinfarkt eller ett 

obehandlat högt blodtryck (McMurray et al., 2012; Rosenqvist & Tornvall, 2012) och i tre av 

fyra fall är detta orsaken till hjärtsvikten (Rosenqvist & Tornvall, 2012). Andra hjärtåkommor 

som förmaksflimmer och klaffel men även diabetes, infektioner och alkoholmissbruk kan 

orsaka hjärtsvikt enligt McMurray et al. (2012).   

 

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga så nedsatt att kroppen inte får tillräckligt med syre 

genom blodet. Om hjärtsvikten är lindrig märks symtomen endast i samband med fysisk 

aktivitet medan vid svårare sjukdomsbild ger symtomen besvär redan vid lätt ansträngning 

eller till och med i vila (Rosenqvist & Tornvall, 2012). Vid svårare hjärtsvikt påverkas 

kroppens hormonsystem. Ju allvarligare hjärtsvikt patienten har desto mer 

blodkärlsammandragande hormoner produceras för att få ett adekvat blodtryck. Hormonerna 

ökar salt- och vattenretentionen i kroppen men sänder även signaler till törstcentrum i hjärnan 

för att öka kroppens vätskemängd och på så sätt fylla på blodbanan och få ett högre tryck 

(Dahlström, 2005).  

 

Fysiologiskt behöver kroppen 30-35 ml vätska/kg och dygn. De flesta patienter med svår 

hjärtsvikt rekommenderas ett vätskeintag på 1500 – 2000 ml/dygn vilket motsvarar en 

kroppsvikt på 50 – 60 kg med normalbehovet för vätska. Denna begränsning rekommenderas 
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för att inte belasta hjärtat och kroppen med för mycket vätska och gäller för de flesta patienter 

med hjärtsvikt oberoende av personens vikt.  Ett lågt vätskeintag kan teoretiskt leda till 

cellskada i musklerna så både hjärta och lungor fungerar sämre men även med en påverkan på 

hjärnan och njurarna. Njurarnas påverkan leder till en ökad insöndring av neurohormoner 

vilka skickar signaler till törstcentrum (Tortora GRS, 2003, refererat i Holst, Strömberg, 

Lindholm och Willenheimer 2008).  

 

 

Symtom 

Symtomen som patienterna har är ofta diffusa och inte specifika för just hjärtsvikt. Det är 

dock vanligt med andfåddhet, andnöd, andningsbesvär i liggande (ortopne), trötthet trots vila 

och sömn (fatigue), nedsatt ork vid ansträngning samt svullna vrister. Mindre typiska symtom 

är viktökning på grund av ödem, viktminskning som beror på nedsatt aptit, hosta, förvirring, 

depression, svimning, känsla av att vara uppsvälld i kroppen och hjärtklappning enligt 

McMurray et al. (2012). Vätskan lägger sig oftast i de lägst belägna delarna av kroppen och 

bildar ödem i benen men även runt skinkor och rygg vid sängläge. Dessa symtom uppstår när 

kroppen inte kan göra sig av med vätskan den vanliga vägen via njurarna och urinvägarna. 

Denna vätskeansamling kan vara allt från någon liter till upp mot 30 liter (Rosenqvist & 

Tornvall, 2012).  

 

Zambroski, Moser, Bhat och Ziegler (2005) konstaterade i sin studie med patienter från en 

hjärtsviktsklinik att de har många olika symtom och att det inte var realistiskt att bli helt 

symtomfri. Sjuksköterskorna har en stor uppgift att fylla genom att minimera de besvär som 

smärtan, oron och plågan ger. Patienternas akuta tillstånd visade på en större komplexitet än 

vad forskarna trodde från början. Patienterna uppgav tillsammans 32 olika symtom men i 

genomsnitt hade de 15 olika symtom. Symtom som muntorrhet, svettningar, koncentrations- 

svårigheter och värk i kroppen var betydligt vanligare än viktökning, nedsatt aptit och ödem i 

armar och ben. De vanligaste besvären och som 85 procent av patienterna uppgav var 

kortandning eller energibrist. Det tredje vanligaste symtomet var muntorrhet som 74 procent 

besvärades av. Andra symtom som många uppgav var pirrningar i händer och fötter, yrsel, 

oro, ångest, irritation, nervositet, illamående samt sexuella besvär. Kvinnorna hade mer ångest 

än männen men för övrigt var symtomen lika hos båda könen.   

 

Muntorrheten kan leda till ett försämrat tandstatus, smakförändringar och talsvårigheter. 

Andra besvär patienterna kan få vid ett lågt vätskeintag är torr hud med klåda. Dessa besvär 

gör ibland att de inte bryr sig om att hålla vätskebegränsningen enligt Holst et al. (2008). 

Waldreus, Sjösten och Hahn (2011) skrev att patienter som vårdades på sjukhus för en 

försämring i sin hjärtsvikt var betydligt törstigare än patienter som hade andra sjukdomar. 

 

 

Diagnos och klassificering  

Enligt Mc Murray et al. (2012) och riktlinjerna för behandling av kronisk hjärtsvikt från 

European Society of Cardiology (ESC) är anamnesen där patienterna berättar om sina symtom 

och besvär grunden för diagnosen. Diagnosen hjärtsvikt ställs sedan med hjälp av EKO 

(ultraljud av hjärtat), EKG, blodprov som påvisar BNP (Brain Natriuretic Peptide, ett specifikt 

prov för hjärtsvikt) samt blodprover för att utesluta andra sjukdomar t.ex. ämnesomsättningen, 

blodbrist, infektion, lever- och njursjukdom samt diabetes.  Många symtom som patienter med 

hjärtsvikt har beror på retention av salt och vatten och är inte specifika för hjärtsvikt. Det kan 

därför vara svårt att avgöra vilka symtom som beror på hjärtsvikt och vad som orsakas av 

annat som påverkar salt- och vattenretentionen. Halsvenstas är dock ett säkert tecken på 
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hjärtsvikt (Davie, Francis, Caruana, Sutherland & McMurray, 1997 refererat i McMurray et 

al., 2012). På ett EKO syns hjärtats struktur och funktion vilket oftast kan påvisa orsaken till 

hjärtsvikten (Rosenqvist & Tornvall, 2012).  

 

Hjärtsvikt indelas i fyra svårighetsgrader efter en skala enligt New York Heart Association 

(NYHA) som grundar sig på patientens symtom och fysiska aktivitet.  

 

 NYHA I – Normal fysisk aktivitet, ger inga begränsningar. Orsakar inte trötthet, 

hjärtklappning eller andfåddhet.  

 NYHA II – Viss begränsning vid fysisk aktivitet men obesvärad i vila. Normal 

aktivitet orsakar andfåddhet, hjärtklappning eller trötthet. 

 NYHA III – Uttalad begränsning vid aktivitet men obesvärad i vila. Även lättare 

aktivitet orsakar andfåddhet, trötthet och hjärtklappning.  

 NYHA IV – All fysisk aktivitet ger besvär. Patienten har obehag även i vila och även 

lätt aktivitet försvårar andfåddheten, tröttheten och hjärtklappningen i enlighet med 

McMurray et al. (2012). 

Dahlström har beskrivit NYHA I som symtomlös, NYHA II som lätt, NYHA III som måttlig 

och NYHA IV är svår hjärtsvikt. Klass III har senare delats in i A och B. I grupp A kan 

patienterna gå mer än 200 meter på plan mark och i grupp B befinner sig de som inte klarar 

detta (Dahlström, 2005). 

 

 

Prevalens     

Ju äldre personerna blir desto vanligare är det med hjärtsvikt och vanligast bland äldre 

kvinnor (Rosenqvist & Tornvall, 2012).  Antalet personer med hjärtsvikt ökar i hela 

västvärlden och uppgår till mellan sex och tio procent av den äldre befolkningen (Blinderman, 

Homel, Billings, Portenoy & Tennerstedt, 2008). Uppskattningsvis har två procent, vilket 

motsvarar cirka 200 000 personer, av Sveriges totala befolkning hjärtsvikt. Att antalet 

personer med hjärtsvikt ökar beror på att fler överlever en hjärtinfarkt samt att patienterna kan 

behandlas för ett högt blodtryck på ett adekvat sätt (Rosenqvist & Tornvall, 2012; Waldreus et 

al., 2011).  

 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusvård för personer över 65 år (Blinderman et 

al., 2008; Stålhammar et al., 2012) och medelåldern för dem är 80 år (Rosenqvist & Tornvall, 

2012). Av de som blev inlagda på sjukhus för hjärtsvikt hade flera minst två vårdtillfällen 

under det senaste året (Stålhammar et al., 2012). 

 

 

Prognos 

För de flesta patienter är hjärtsvikten kronisk med en dålig prognos (Blinderman et al., 2008; 

Dahlström, 2005).  Perioden i livets slut är dessutom relativt kort (Blinderman et al., 2008). 

Vid mild hjärtsvikt är dödligheten cirka fem till tio procent årligen men prognosen försämras 

med ökande svårighetsgrad. De svårast sjuka i NYHA IV, har en dödlighet som uppskattas till 

50 procent per år (Nordgren & Sörensen, 2003). Trots de dystra siffrorna har överlevnaden 

förbättrats efter 1990-talet, speciellt bland de yngre patienterna. Fler överlever sin första 

hjärtinfarkt och tack vare bättre behandling med läkemedel och ”ballongsprängning” 

(percutan intervention, PCI) då tilltäppta kranskärl i hjärtat öppnas upp drabbas färre personer 

av sjukhuskrävande hjärtsvikt de tre första åren efter hjärtinfarkten. Har patienten både en 
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hjärtinfarkt och diabetes, klaffsjukdom eller förmaksflimmer ökar däremot risken för 

hjärtsvikt inom tre år (Shafazand, Rosengren, Lappas, Swedberg & Schaufelberger, 2011). 

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister 2008 avled 40 procent av svenskarna i någon form 

av hjärt-kärlsjukdom medan 25 procent avled av cancer. Ju äldre personerna blir desto 

vanligare blir dödsorsaken hjärtkärlsjukdomar medan cancerorsakerna minskar 

(Socialstyrelsen, 2010).   

 

Kostnadseffektivitetsprincipen i Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) innebär att det ska vara 

en rimlig relation mellan kostnad och effekt när man mäter förbättrad hälsa och livskvalitét. 

Effektiv behandling har förbättrat resultatet med färre sjukhusvistelser, 30-50 procent färre 

dagar per år och en något lägre dödlighet enligt McMurray et al. (2012). Sjukvårdskostnaden 

för hjärtsviktsvården i Sverige upptar ungefär två procent av sjukvårdsbudgeten och 

beräkningar visar att 70 procent av hjärtsviktsvården går till sjukhusvård (Ryden-Bergsten & 

Andersson, 1999).  

 

 

Behandling 

 

Målet med behandlingen är att förbättra livskvaliten och öka livslängden samt minska 

symtomen och funktionsnedsättningarna. Behandlingen består både av en farmakologisk och 

en icke farmakologisk del och är rekommenderade av European Society of Cardiology och 

Socialstyrelsen enligt Dahlström och Strömberg (2005). Genom att den farmakologiska 

behandlingen har förbättrats kan sjukhusvistelser även förebyggas i enlighet med McMurray 

et al. (2012). 

 

Farmakologisk behandling 

Behandlingen består till stor del av läkemedel som utprovats under sjukhusvistelsen och som 

sedan justeras vid återbesök hos hjärtsviktssjuksköterska eller läkare. De läkemedel som 

rekommenderas hjälper hjärtat att arbeta effektivare och består av betablockare som 

bisoprolol och metoprolol, ACE-hämmare som ramipril och enalapril eller ARB som 

kardensartan samt diuretika som furosemid (McMurray et al., 2012; Rosenqvist & Tornvall, 

2012). Den vätskedrivande behandlingen med diuretika kan öka törsten och orsaka 

muntorrhet vilket leder till att patienterna ibland konsumerar mycket vätska (Philipsson, 

Ekman, Swedberg & Schaufelberger, 2010). Patienternas motståndskraft är ofta nedsatt så de 

bör utnyttja de vaccinationer som erbjuds mot influensa och lunginflammation (McMurray et 

al., 2012; Rosenqvist & Tornvall, 2012).  

 

Kirurgisk behandling 

Det förekommer även kirurgisk behandling då hjärtklaffar byts ut eller repareras, 

hjärtsviktspacemaker sätts in eller att en hjärttransplantation utförs (Rosenqvist & Tornvall, 

2012). 

 

Icke farmakologiska behandlingar   

I riktlinjerna från European Society of Cardiology skriver McMurrey et al. (2012) att när 

någon form av fysisk aktivitet regelbundet utförs så förbättras livskvaliteten och risken för en 

försämring i hjärtsvikten, så att sjukhusvård krävs minskar. Den fysiska aktiviteten ska vara 

av den art som tilltalar patienten samt individuellt anpassad i ansträngningsgrad. Att minska 

på saltintaget genom att undvika salt kost och inte salta extra på den ordinarie maten kan 

eventuellt ge symtomlindring vid svår hjärtsvikt. Rök- och drogstopp är en stark 

rekommendation eftersom de är riskfaktorer för hjärt-kärlskador och hjärtsvikt samt försämrar 
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prognosen. Alkoholkonsumtionen bör vara måttlig, vilket betyder att ett glas vin eller en öl 

dagligen är acceptabelt. Ett maximalt vätskeintag på 1500-2000 ml dagligen vid medelsvår 

eller svår hjärtsvikt kan lindra symtom och försämring och en restriktion på 30 ml/kg kan 

minska törstkänslan. 

 

Vätskebegränsning vid hjärtsvikt 

 

Innan det fanns effektiva läkemedel behövdes en vätskebegränsning på 1500 ml/dygn för att 

inte riskera en försämring av hjärtsvikten genom ökad belastning på hjärtat med en stor 

vätskemängd (The Task Force of the Working Group on Heart Failure of the European 

Society of Cardiology, 2001, refererat i Holst, Strömberg, Lindholm, Uden & Willenheimer, 

2003). I de senaste riktlinjerna för behandling av hjärtsvikt från European Society of 

Cardiology rekommenderas ett maximalt vätskeintag på 1500-2000 ml per dygn vid 

försämring av hjärtsvikt. Riktlinjerna baseras på klinisk erfarenhet men det saknas 

vetenskaplig evidens. En individuell begränsning på 30-35 ml per kilo kroppsvikt kan göra att 

törsten mildras enligt McMurray et al. (2012). 

 

Det har utförts studier där patienter haft ett maximalt vätskeintag på 1000 ml eller 1500 ml 

alternativt fritt vätskeintag eller 30 ml/kg. När patienterna som deltog fick inta valfri 

vätskemängd drack de mellan 1500 ml och 2000 ml per dygn. Travers et al. (2007) gjorde sin 

studie där deltagarna var i NYHA IV och i en instabil fas. I ena studiegruppen hade de en 

begränsning till 1000 ml/ dygn medan de i den andra studiegruppen fick dricka fritt. 

Vätskeintaget för studiegruppen med begränsningen till 1000ml/dygn blev 1074 ml/dygn och 

i studiegruppen med fri dryck var intaget 1466 ml/dygn. Det tog lika lång tid för båda 

grupperna att bli kliniskt stabila. Det fanns heller ingen skillnad i doserna på den intravenösa 

diuretikabehandlingen eller på hur länge den varade. Viktminskningen var likvärdig i båda 

grupperna. Den skillnad som de såg var på kreatininvärdet (visar njurfunktionen) som hade 

ökat i studiegruppen med vätskebegränsning till 1000ml/dygn.  

 

Holst et al. (2008) genomförde en studie där deltagarna kom från en mottagning för patienter 

med hjärtsvikt. De fick under 16 veckor antingen ha en vätskebegränsning på 30 ml/kg eller 

1500 ml/dygn och efter 16 veckor skiftade de studiegrupp. Vid studiens avslutning var det 

ingen signifikant skillnad på deras vikt, återinläggning på sjukhus eller farmakologisk 

behandling. Däremot upplevde de som haft 30 ml/kg mindre törst och hade lättare att följa sitt 

rekommenderade vätskeintag. Deras genomsnittliga vätskeintag var 1479 ml/dygn vid en 

begränsning på 1500ml/dygn jämfört med 1955 ml/dygn för gruppen som hade möjlighet att 

konsumera 30 ml/kg. 

 

Patienter som är rekommenderade en vätskebegränsning samt ett begränsat intag av salt kan 

få nedsatt aptit eftersom maten smakar mindre och de lättare blir törstiga. Den minskade 

aptiten kan dessutom leda till ett nedsatt näringsintag. Det är vanligt att patienter med 

hjärtsvikt har ett försämrat allmäntillstånd och det kan i sin tur leda till en sämre prognos 

(Philipsson et al., 2010).   

 

Egenvård vid hjärtsvikt  

 

Genom att ge patienter information om hur han eller hon ska förebygga ohälsa och försämring 

av sin hjärtsvikt uppmanar Socialstyrelsen till egenvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
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(1982:763). Egenvården syftar till att få ett så hälsofrämjande beteende som möjligt. Dit 

räknas kost, dryck, motion och tobaksvanor men även egna intressen, religion, positivt 

tänkande och sociala aktiviteter. Det kan vara svårt att ändra på sina vanor eftersom det ingår i 

just den personens livsstil (Björwell, 2001).  

 

Egenvården är en viktig del vid hjärtsviktsbehandling. Genom kunskap och att känna igen 

symtomen patienterna får vid försämring i hjärtsvikten kan de lättare hantera sin sjukdom och 

kontakta sjukvården innan de får en allvarlig försämring. De självkontroller och bedömningar 

av sina symtom som bör utföras är att väga sig två eller tre gånger i veckan. Har de ökat två 

kilo eller mer på tre dagar ska de kontakta sjukvården eller öka sin vätskedrivande behandling 

om det finns en överenskommelse med ansvarig läkare om det. Blir de mer 

andningspåverkade eller får ödem ska de också kontakta sjukvården eller öka på den 

vätskedrivande behandlingen enligt tidigare överenskommelse. Då många patienter med 

hjärtsvikt nästan alltid är andfådda eller har ödem måste de lära sig att känna in 

förändringarna i kroppen och vad som kan orsaka försämringar. Några åtgärder de kan göra 

för att underlätta för sig är höjd huvudända på sängen, fötterna i högläge, vila regelbundet och 

undvika läkemedel som ökar kroppens vätska ex. NSAID-preparat. Aptiten kan vara nedsatt 

eftersom vätskesvullnaden även kan vara i tarmarna och det leder till illamående men även en 

mättnadskänsla. Att behålla en normal kroppsvikt och eventuellt inta extra näringsrik kost kan 

göra att aptiten förbättras. Med ett ökat näringsintag ökar möjligheten till mer fysisk aktivitet 

och det kan stimulera till mer sociala och fysiska aktiviteter. Att ta sin ordinerade medicin och 

ha kunskap om dess verkning i kroppen är ytterligare ett av egenvårdens mål enligt Dahlström 

och Strömberg (2005).  För att klara av vätskebegränsningen kan patienterna skölja munnen 

ofta och borsta tänderna, dricka sådant som inte är så sött, suga på isbitar eller frusen frukt, 

Det finns även salivstimulerande sugtabletter och munspray att köpa (Holst et al., 2003). För 

att förebygga bensvullnad beroende på ödem kan läkaren ordinera stödstrumpor som patienten 

ska använda dagtid i enlighet med Brush, Zambroski & Rasmusson (2006). Att sova gott är 

viktigt för alla men finns sömnproblem bör de se över sina sovvanor, kanske minska i vikt 

eller sluta röka. Att genomföra resor är inget hinder utan görs efter ork och intresse enligt 

McMurrey et al. (2012).  

 

 

Orems egenvårdsteori som referensram 

Orem (2001) har utformat en omvårdnadsteori om egenvård som hon definierar med 

"aktiviteter som den enskilde initierar och utför i syfte att uppehålla liv, hälsa och 

välbefinnande". Egenvården blir då ett inlärt beteende men en medveten handling. 

Huvudmålet är att bevara och upprätthålla liv och hälsa och att patienterna ska återhämta sig 

efter en sjukdom eller skada. Kärnan i teorin går ut på egenvård – egenvårdsbrist – 

omvårdnadssystem. Målet med egenvården är att tillgodose egenvårdsbehoven. 

Egenvårdsbehov kan vara universella som att få mat, vätska, luft och sociala aktiviteter eller 

utvecklingsmässiga där levnadsvillkor ex. socialt och ekonomiskt och livscykeln från barn till 

vuxen påverkar kraven för egenvården. Ytterligare en faktor är egenvården hos de med olika 

sjukdomar, skador eller funktionshinder. Oftast kan patienterna och dess närstående hantera 

och ansvara för den universella och utvecklingsmässiga egenvården medan den professionella 

vården behövs vid egenvård som berör sjukdomar, skador eller funktionshinder. Innan 

patienterna lärt sig hantera den nya situationen finns en egenvårdsbrist.  

För att klara sin egenvård behöver han eller hon mycket hjälp, hjälp som fås av 

sjuksköterskorna. Den hjälpen kan bestå av vägledning, praktisk hjälp och assistans men även 

fysiskt och psykiskt stöd. När patienterna lärt sig mer och kan utföra mer i sin egenvård 

övergår sjuksköterskornas roll till att bli mer stödjande och undervisande och 
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omvårdnadssystemet träder in. Det är viktigt att sjuksköterskorna är lyhörda för patienternas 

kunskap och utvecklingsnivå. Slutligen bör patienterna upplysas om hur de ska behålla sin 

hälsa och vilken egenvård som bör bedrivas. Omvårdnadens mål är att stödja och utveckla 

patienternas förmåga att klara det dagliga livet samt främja hälsan och välbefinnandet.  

 

Enligt Kirkevold (2009) belyser Orems teori de fysiska besvär patienterna har och är mycket 

lämplig vid omvårdnad när patienterna ska lära sig hantera nya egenvårdshandlingar och 

därför speciellt användbar vid kroniska sjukdomar. Orem anser att omvårdnaden är ett 

komplement till den medicinska behandlingen.  

 

För att patienterna och dess anhöriga ska klara av samt få kontroll över egenvården och 

sjukdomssituationen behöver de stöd, undervisning och information. Sjuksköterskorna bör ta 

vara på varje tillfälle som de kan förmedla information och undervisning i den dagliga 

omvårdnaden. Det kan ske individuellt eller i grupp och då på en nivå att det passar samtliga 

deltagare (Klang Söderqvist, 2001). Att vara aktiv i sin egenvård genom att hålla 

vätskebegränsning och kontrollera sin vikt kan hjälpa patienterna att förebygga en försämring 

i sin hjärtsvikt. Kan de dessutom hålla flera egenvårdsrekommendationer förbättras 

förutsättningarna ytterligare (van der Wal, Veldhuisen, Veeger, Rutten & Jaarsma, 2010).  

Kunskap är en viktig faktor till att hålla fast vid egenvården men patienterna måste också 

känna att det är viktigt och inte för svåruppnåeligt. Författarna till studien fann att patienterna 

som hade svårt att följa rekommendationerna om salt- och vätskebegränsning uppgav fler 

anledningar till att inte följa dessa än vad de som följde råden gjorde. De som inte lyckades 

hålla restriktioner hade fler symtom än övriga deltagare. Det största problemet för alla var 

törsten (Nieuwenhuis, van der Wal & Jaarsma, 2011). Enligt Linhares, Aliti, Castro och 

Rabelo (2010) varierade patienternas kunskap om vikten av egenvården och vad egenvården 

innebar. Att ha kunskapen innebar dock inte att man följde rekommendationerna. Antalet 

återinläggningar på sjukhus var inte heller korrelerat till kunskap. Patienterna med svårast 

hjärtsvikt hade mest kunskap om egenvård men var ändå de som hade flest sjukhusdagar.  

 

 

Att leva med hjärtsvikt 

Personer med kronisk hjärtsvikt hade en sämre livskvalitet i jämförelse med personer med 

andra kroniska sjukdomar (Läkemedelsverket, 2006). Många av de symtom som patienterna 

med hjärtsvikt besvärades av påverkade deras livskvalitet. Besvären hade både fysiska och 

psykiska orsaker. Vanliga besvär var andnöd, trötthet trots vila och sömn (fatigue), smärta, 

ödem, aptitlöshet, depression, ångest samt sömnlöshet (Zambroski et al., 2005) liksom 

energibrist och muntorrhet (Blinderman et al., 2008). Det som påverkade livskvaliteten mest 

var den nedsatta funktionsnivån, det psykiska tillståndet och tröttheten. Ju fler symtom som 

drabbade personen ju sämre upplevdes livskvaliteten (Blinderman et al., 2008).  Personer med 

liknande symtom skattade sin livskvalitet olika beroende på ålder och NYHA-klass. Generellt 

gällde att lägre ålder och högre NYHA-klass gav en lägre livskvalitet (Zambroski et al., 

2005). 

 

Att behöva hålla kost- och vätskerestriktioner försvårade kontakten och möten med andra 

människor vilket resulterade i att patienterna lätt blev socialt isolerade. Den nedsatta fysiken 

försvårade deltagandet i olika aktiviteter men det fanns även en känsla av att bli övergiven av 

familj och vänner. Andra orsaker som försvårade det sociala umgänget var tröttheten och 

användandet av vätskedrivande läkemedel. För många var det otänkbart att göra en resa och 

det fick till följd att de kände sig fångna i sina egna hem (Jeon, Kraus, Jowsey & Glasgow, 

2010). När Holst et al. (2008) utförde en studie med patienter i öppenvård som hade en stabil 



                      BILAGA I 

8 

 

hjärtsvikt beskrev patienterna att de upplevde bättre livskvalitet vid en individuellt anpassad 

vätskebegränsning än när de höll 1500 ml/dygn.   

 

 

Sjuksköterskorna i omvårdnaden 

 

Sjuksköterskorna har en viktig funktion i omvårdnaden genom att ge patienterna en god och 

säker vård. Eftersom omvårdnad sker utifrån varje individ är det av vikt att vården ges 

personligt med tanke på stöd, guidning och aktiv hjälp vid något problem. Inom 

omvårdnadsforskningen anses det att människan är unik och ska göra egna val samt ta ansvar 

utifrån sina egna förutsättningar (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Målet med omvårdnad är att främja hälsan och välbefinnandet vilket kan ske genom att 

informera om goda levnadsvanor, förebygga eller lindra ohälsa, minska eller befria från 

smärta eller andra symtom och besvär. Det är extra viktigt att ge god omvårdnad och ett 

värdigt avslut på livet när det inte finns någon bot för sjukdomen (Svensk sjuksköterske- 

förening, 2010). I Hälso-sjukvårdslagen (1982:763) står det att sjukvården ska ge en god vård 

som ska vara så individuell som möjligt samt att vård och behandling ska ske i samråd med 

patienterna. Även Stockholms läns landsting poängterar vikten av individuell sjukvård med 

respekt för patienternas integritet (Stockholms läns landsting, 2002) I sjuksköterskornas etiska 

kod slås fast att det främsta målet är patientens hälsa och att alla patienter har lika värde. Med 

patient menar Svensk sjuksköterskeförening de personer som får yrkesmässig vård oavsett 

vårdform eller vårdgivare (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

I sjuksköterskornas arbetsuppgift ingår det att utarbeta riktlinjer inom omvårdnad, utbildning, 

ledning och forskning och genom det vidareutveckla den evidensbaserade omvårdnaden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Socialstyrelsen skriver i sin kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska att tre av sjuksköterskornas viktiga arbetsområden är: a- 

omvårdnad, b- forskning, utveckling, utbildning och c- ledarskap. Inom omvårdnaden ska 

sjuksköterskorna tillämpa omvårdnadsprocessen (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Omvårdnadsprocessen innebär: 

1. Omvårdnadsanamnes och datainsamling samt omvårdnadsstatus. Det görs en 

bedömning av patientens behov och resurser.   

2. Omvårdnadsdiagnos och mål.  Problem som bör åtgärdas identifieras samt upprättande 

av mätbara och realistiska mål. 

3. Omvårdnadsåtgärder. Planering och genomförande av åtgärder för att främja hälsan 

och välbefinnandet. 

4. Omvårdnadsresultat. Utvärdering av åtgärderna (Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1992; 

Kirkevold, 2009). 

Sjuksköterskorna ska ha kunskap om läkemedel och kunna hantera dem, se patienternas 

sjukdomsupplevelse och lidande samt lindra det på ett adekvat sätt. Dessutom ska 

sjuksköterskorna kommunicera med patienterna på ett sätt som gör att information och 

undervisning förstås så att de kan vara delaktiga i sin vård och behandling. Anhöriga och 

närstående till patienterna ska också ges möjlighet till deltagande och stöd (Socialstyrelsen, 

2005).  Sjuksköterskorna har både teoretisk och praktisk kunskap som gör att patienterna kan 

komma i en beroendeställning. Det måste sjuksköterskorna vara medvetna om så patienterna 
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ges tillfälle att i lugn och ro få den kunskap och utveckling som han eller hon behöver för att 

hantera sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Att patientutbildning och stöd från hjärtsviktssjuksköterskor samt uppföljning hos dem 

förbättrar följsamheten till egenvården visar Nieuwenhuis, Jaarsma, Veldhuisen, Postmus och 

van der Wal (2012). De studerade hur väl patienterna följde egenvården med avseende på 

vätskebegränsning, kostråd, daglig viktkontroll och fysisk aktivitet. En månad efter 

undervisningen hade följsamheten till vätskebegränsning ökat från 72 procent till 89 procent 

och låg kvar på den nivån studietiden ut på 18 månader. Kostrekommendationerna följde 

samma mönster. Att väga sig regelbundet ökade från 34 procent till 85 procent efter en månad 

men dalade sakta nedåt tills bara hälften vägde sig regelbundet. De patienter som var i NYHA 

II hade sämst följsamhet till vätskebegränsningen. Att få mer kunskap om hjärtsvikt och få 

mer uppföljning hjälpte patienterna att hålla rekommendationerna under en längre tid.  

 

Den patientcentrerade vården är nu ett internationellt begrepp och bör användas i vården av 

kroniskt sjuka. Det innebär att fokus ligger på patienternas resurser istället för behoven och att 

patienterna görs delaktiga i vårdens planering. En gemensam vårdplan med mål, strategier och 

uppföljning görs upp. När patienterna har kunskap och inflytande kan de ta ansvar för sina 

aktiva val och ges då större möjligheter till egenvård enligt Ekman et al. (2011). 

Patientcentrerad vård kan ge en förbättrad livskvalitet och vårdtiden på sjukhus kan förkortas 

utan att tiden för återinsjuknande påverkas negativt (Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas, 

Schaufelberger & Swedberg, 2011). Görs patienterna mer delaktiga i besluten om sin vård 

känner han eller hon mer tillfredsställelse med vården och följdsamheten till behandlingen 

ökar.  Patienterna ska få möjlighet att ge sin uppfattning av hälsa och ohälsa. De ska visas 

värdighet, integritet och självbestämmande. Det uppnås genom att respektera dem med fel och 

brister och oberoende av hur personen levt tidigare i livet samt vilken kultur han eller hon har 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

När de kan känna tillit, hopp och mening kan det möjliggöra ett minskat lidandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  Har inte patienterna kunskap kan det leda till att vården söks 

för sent. Att söka vård sent kan även bero på att den professionella vården inte förmedlar 

kunskap vilket kan leda till förvirring och brist på förtroende (Jeon et al., 2010). 

 

Problemformulering 

 

När patienterna söker vård för sina besvär vid en försämring i sin hjärtsvikt ingår 

vätskebegränsning som en del i behandlingen. I de senaste riktlinjerna från European Society 

of Cardiology rekommenderas ett maximalt vätskeintag på 1500 - 2000 ml/dygn för patienter 

med svår eller allvarlig hjärtsvikt för att lindra deras symtom och fysiska tecken med bland 

annat ödem i enlighet med McMurray et al. (2012). 

 

Vad det innebär för patienterna att ha vätskebegränsning är mindre känt. Det saknas kvalitativ 

forskning om patienternas uppfattning av att ha vätskebegränsning vid en akut inläggning på 

sjukhus. Kunskap om det kan ge värdefull information om hur de kan ges ett bra stöd av 

sjuksköterskorna och möjligen kan vården påverkas utifrån det. 
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SYFTE 

 

Att beskriva patienters uppfattning av vätskebegränsning när de behandlades för hjärtsvikt på 

ett sjukhus i Stockholm. 

 

METOD 

Metodval  

 

För att visa på olika personers uppfattning om ett visst ämne eller fenomen ansågs det 

lämpligt att välja en kvalitativ studiedesign med fenomenografisk analys. Datainsamlingen 

skedde med intervjuer.  

 

Ett fenomen definieras som ”ett objekt som det presenteras eller framträder för oss, konkret 

eller abstrakt” (Larsson & Knutsson Holmström, 2012 s. 392). Uppfattningen som personen 

har behöver bara vara sann för just den individen. Meningen är också att studien ska ske så 

nära fenomenets naturliga miljö som möjligt. Forskaren ska vara flexibel, öppen och följsam 

vid insamlingen av data och analysen av den (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Den 

kvalitativa studien kan bestå av intervjuer, observationer, brev, bilder eller i kombinationer av 

dessa. Arbetsmaterialet består sedan av den utskrivna texten utifrån det insamlade 

datamaterialet. Texten ger information, variationer och nyanser om det studerade ämnet och 

hur det har beskrivits utav olika personer (Larsson, 1986). Vid den kvalitativa studien är det 

viktigt att få mycket information av informanterna men informationen behöver inte vara 

representativt för allmänheten (Malterud, 2009). 

 

Fenomenografi 

Fenomenografin grundar sig på den kvalitativa forskningen och utvecklades på 1970-talet 

inom pedagogiken. Kvalitativa metoder beskrivs i två perspektiv där det första är fakta, hur 

man ser på fenomenet utifrån och det andra är hur en person uppfattar detsamma (Larsson, 

1986; Sjöström & Dahlgren, 2002). Vid traditionella studier önskar forskaren ofta studera ett 

specifikt ämne eller begrepp. Det är då själva fenomenet som är i fokus, första ordningens 

perspektiv. Inom fenomenografin vill man undersöka hur personer förstår och uppfattar 

fenomenet, andra ordningens perspektiv. Personens agerande och handlande är beroende på 

hur han eller hon förstår och uppfattar fenomenet. En fenomenografisk studie kan ge en insikt 

i varför vissa personer gör som de gör. Studieresultatet visar på hela gruppen och inte varje 

persons uppfattning (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). Syftet med denna studie var att 

belysa den andra ordningens perspektiv, hur patienterna uppfattade det att ha 

vätskebegränsning. Fenomenet vätskebegränsning är den första ordningens perspektiv. 

 

Genom att noggrant och kritiskt läsa och reflektera över de utskrivna intervjuerna kan olika 

kategorier skapas. Nya formuleringar och dimensioner hittas och sätts mot varandra. Det söks 

efter skillnader och likheter. När variationerna jämförs hittas de uppfattningar som är typiska 

för ämnet som ska undersökas (Larsson, 1986; Larsson & Knutsson Holmström, 2012). 

Fenomenografin lämpar sig bra i sjuksköterskornas omvårdnadsforskning där syftet är att se 

variationer i hur olika patienter ser på sin sjukdom, sina besvär och sin behandling. När den 

användes inom sjuksköterskeutbildningen var sjuksköterskorna bättre förberedda på att 

patienterna har olika behov. Den vanligaste datainsamlingsmetoden inom fenomenografin är 

den semistrukturerade intervjun (Sjöström & Dahlberg, 2002).  
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Datainsamling 

För att få kunskap om patienternas uppfattning, tankar och erfarenhet av vätskebegränsning 

vid hjärtsvikt på sjukhus intervjuades patienter på ett sjukhus i Stockholm. Den som blev 

intervjuad gavs då möjlighet att svara utifrån sin egen erfarenhet och sitt eget perspektiv 

(Patton, 2002). För att få en struktur på samtalen och möjligheten att ställa samma inledande 

fråga till samtliga deltagare valdes en semistrukturerad intervju med frågeguide, bilaga I 

(Larsson, 1986). 

 

Urval 

 

Ett strategiskt urval (purposeful sampling) har använts. Det innebär att studien utförts med 

informanter i varierande ålder, kön och erfarenhet av ämnet som studerats för att få en 

variation av svaren (Patton, 2002). 

 

Inklusionskriterier var patienter som vårdades och behandlades för hjärtsvikt vid detta 

vårdtillfälle. De kunde även ha andra diagnoser men behandlingen inriktades på hjärtsvikt. De 

var ordinerade vätskebegränsning med ett intag av maximalt 1500 ml vätska per dygn enligt 

lokala rutiner (Kvalitetsnorm vid hjärtsvikt, X sjukhuset, hämtat från Intranätet 2012-11-15). 

Vätskebegränsningen hade pågått minst ett dygn eller avslutats dagen innan intervjun. 

Exklusionskriterier var kommunikationssvårigheter, exempelvis de som inte förstod eller 

kunde göra sig förstådda på svenska (tolkbehov), afasi (talsvårigheter) samt personer med en 

demenssjukdom. Bortfallet blev fem patienter, tre kvinnor och två män avstod deltagande. 

Tretton patienter tillfrågades om deltagande i studien.  

 

Information om informanterna 

Det var en spridning på patienternas ålder och kön. Den yngsta var 42 år och den äldsta 93. 

Tre kvinnor och fem män deltog i studien, tabell 1.  

 

Tabell 1. Fördelning av informanternas ålder och kön 

 

 

Patienternas ålder 

 

 

< 60 år 

    

61 – 80 år 

 

>81 år 

 

Kvinnor, tillfrågade om 

deltagande 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Män, tillfrågade om deltagande 

 

 

2 

 

3 

 

2 

 

Kvinnor, deltagande i studien 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

Män, deltagande i studien 

 

 

1 

 

3 

 

1 
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Variationen i informanternas erfarenhet av hjärtsvikt var stor. Någon hade fått sin diagnos vid 

detta vårdtillfälle medan flera haft hjärtsvikt under några år. Orsakerna varierade som att 

tidigare haft hjärtinfarkt, kardiomyopati (sjuk hjärtmuskel) eller klaffel. Under intervjuerna 

framkom det att informanternas fysiska kapacitet var nedsatt och utifrån vad de beskrev har 

uppsatsens författare klassificerat dem i NYHA-klass enligt McMurray et al. (2012).  En 

kvinna mellan 61-80 år och en över 81 år var i NYHA III. Den tredje kvinnan var i NYHA 

IV. De fyra män som var under 81 år var i NYHA III medan den äldsta mannen var i NYHA 

IV. 

 

Genomförande   

 

I denna studie undersöktes fenomenet vätskebegränsning på grund av hjärtsvikt vid 

sjukhusvård. Informanterna vårdades på kardiologkliniken på ett sjukhus i Stockholm för 

hjärtsvikt någon gång under tiden januari 2013 – februari 2013. Sjukhuset har flera 

kardiologavdelningar och patienter från samtliga kardiologavdelningar har tillfrågats om 

deltagande. Verksamhetschefen hade gett sitt godkännande till studien och enhetscheferna var 

informerade innan intervjuerna inleddes. 

 

Uppsatsens författare har utfört samtliga intervjuer. Tjänstgörande sjuksköterska på en av 

sjukhusets kardiologavdelningar kontaktades av författaren för att få förslag på patienter som 

motsvarade inklusionskriterierna och därefter kontaktades de tilltänkta informanterna av 

författaren. Fanns ingen patient som passade på inklusionskriterierna på en avdelning gick 

författaren till nästa avdelning för att söka efter en patient som kunde inkluderas i studien. När 

patienterna kontaktades fick de muntlig och skriftlig forskningspersonsinformation, bilaga II. 

Efter en betänketid, som var på minst 30 minuter, accepterade åtta att delta.  

 

För att känna sig trygg och bekväm i intervjusituationen var det viktigt att skapa en lugn plats 

och gott om tid där de hade möjlighet att berätta om sin uppfattning om fenomenet.  

Intervjuerna har hållits antingen i patientens sal om det var en enkelsal eller i ett samtalsrum 

enligt Malterud (2009). Tidpunkt och plats för intervjun bestämdes tillsammans med 

informanten. Intervjuerna har som regel utförs efter arbetstidens slut. Samtalen har sedan skett 

utan störande moment. Innan intervjun utfördes avsattes tid för information och frågor om 

studien. När intervjun var avslutad gavs ytterligare tid för frågor i enlighet med Kvale (1997). 

Det var viktigt att som intervjuare vara lyhörd och lyssna aktivt men samtidigt inte ge några 

ledande svar eller frågor i viktiga studiefrågor enligt Larsson (1986). Alla intervjuer spelades 

in på band. 

 

Intervju 

 

Vid insamlandet av data har semistrukturerade intervjuer med öppna frågor utifrån en 

frågeguide använts till samtliga informanter. Frågeguiden kompletterades med följdfrågor för 

att få ett förtydligande och utförligare svar på frågorna som efterfrågades. Intervjuformen 

innehöll både en struktur och frihet i frågorna vilket syftade till att få bra kvalitet på arbetet. 

Följdfrågor användes när uppsatsens författare trodde att det fanns mer att säga under 

intervjun om ämnet. Det var frågor som ”Kan du berätta mer?” ”Jag förstod inte riktigt- kan 

du förtydliga?” ”Kan du ge ett exempel?” enligt Gillham (2008). Tre i förväg utvalda frågor 

resulterade i en dialog där informanten berättade om sin uppfattning och förståelse av ämnet. 

Sjöström och Dahlgren (2002) betonade vikten av att få tid till att tänka, tänka högt och att ta 
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en tankepaus och några informanter har utnyttjat den möjligheten. Malterud (2009) skrev att 

informanten borde få tala fritt men inte hur länge som helst. Vid något tillfälle var 

informanten mycket berättarvillig så författaren, som utförde intervjun fick föra tillbaka 

samtalet till ämnet vätskebegränsning.  

 

Intervjuerna har varierat i längd mellan 15 och 45 minuter.  

Frågorna i frågeguiden, med de tre på förhand givna frågorna: (bilaga I).  

1. Vad innebär det för dig att ha vätskebegränsning? 

2. Hur påverkar det dig att ha vätskebegränsning? 

3. Vad är bra och vad är sämre med vätskebegränsning? 

Under intervjuerna gjordes en kort sammanfattning av uppsatsens författare för att kontrollera 

att det som sagts hade uppfattats på rätt sätt. Intervjuerna avslutades med: Du har berättat en 

hel del nu, är det något du vill tillägga om vätskebegränsningen? 

 

Inget svar eller resonemang har ansetts vara rätt eller fel för det var just den här informantens 

uppfattning som eftersöktes i enlighet med Sjöström och Dahlgren (2002). Vid intervjuerna 

hanterade författaren sin förförståelse om ämnet som studerades genom att förhålla sig som 

om allt var nytt och att inga förutfattade meningar och svar lades fram enligt Gillham (2008).  

 

Frågeguiden, bilaga I, testades i två pilotintervjuer och var till för att kontrollera om frågorna 

gav de upplysningar som önskades samt om formuleringar och frågornas ordningsföljd var 

rätt eller om det fanns onödiga frågor. Några följdfrågor togs bort då de inte berörde själva 

syftet med studien enligt Larsson och Knutsson Holmström (2012). Att hitta stödord och se på 

frågorna i sin helhet var ett annat mål. Dessa pilotintervjuer visade att frågorna fungerade och 

de två intervjuerna ingår i studien i enlighet med Malterud (2009). 

 

Databearbetning 

 

Transkribering  

Enligt Malterud (2009) bör transkribering av intervjuerna ske snarast. Uppsatsens författare 

utförde transkriberingen samma dag som intervjun hölls. På så sätt kunde delar av intervjun 

som haft sämre ljudkvalitet användas eftersom författaren kom ihåg det som sades men även 

gjort korta fältanteckningar för att minnas gester och intryck. För att underlätta och förtydliga 

har Gillham (2008) gett några praktiska råd som har utnyttjats vid transkriberingen. Det var 

lätt att förlora detaljer i informantens uttryck och betoning och för att minimera den risken har 

sådant markerats i texten inom parentes med kursiv stil (ex. tvekar). För att få den utskrivna 

texten mer lättläst har uttryck som hmm och upprepningar som inte gav något till resultatet 

tagits bort. Ord och meningar som inte gick att höra har markerats med […]. 

 

 

Analys 

Analysen har skett med en fenomenografisk ansats som beskrev olika personers uppfattning 

och förståelse av ett fenomen eller ämne.  

 

Analysen i studien har skett i sex steg (Larsson & Holmström, 2007; Larsson, Bergman, 

Fridlund & Arvidsson, 2010). Analysarbetet har förkortats då artikelförfattarnas steg sju som 

berör metaforer har valts bort eftersom det inte tillförde något för studiens syfte. 
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1. Alla intervjutexter har lästs igenom ett flertal gånger efter att alla intervjuer 

transkriberats. 

2. Text som beskrev informanternas uppfattning och erfarenhet om fenomenet 

vätskebegränsning har markerats. I studien markerades 70 utsagor. 

3. Texterna lästes igen i ett försök att se hur informanterna beskrev och handskades med 

fenomenet. En kort sammanfattning har gjorts utifrån informanternas uppfattning av 

fenomenet. 

4. Det har sökts efter mönster som visade likheter och skillnader i informanternas 

uppfattning av vätskebegränsningen. Dessa likheter och skillnader har grupperats och 

bildat olika kategorier som beskrev det informanterna menade. Kategorierna var skilda 

från varandra. Det har utkristalliserats tre olika kategorier: fysisk påverkan, effekt av 

vårdhandlingen vätskebegränsning och patientens egna strategier. Tabell 2 visar 

exempel på hur analysprocessen bedrevs.  

5. Sökt och hittat dominanta och icke dominanta sätt att uppfatta fenomenet 

vätskebegränsning. Det som varit dominerande respektive inte dominerande för 

fenomenet vätskebegränsningen för informanterna har studerats. Hur informanternas 

uppfattning fördelar sig i de olika kategorierna finns under resultat, tabell 3. 

6. Hittat en struktur och relation mellan kategorierna i utfallsrummet.  

Tabell 2. Exempel på hur strukturen över analysprocessen såg ut 

 

 

Markeringar/Utsagor 

 

 

Kort sammanfattning 

 

Kategorier 

 

– Jo jag är törstig, jämt törstig 

 

– Nä jag känner ingenting, 

ingen törst 

 

 

– Alltid törstig  

 

– Inte törstig 

 

Fysisk påverkan 

 

– Ja det är fruktansvärt 

jobbigt. Man är alltid törstig. 

 

– De har förklarat att 

vätskebegränsningen ska vara 

till nytta för mig. 

 

 

– Svårt med 

vätskebegränsning 

 

– Är till nytta för mig 

 

 

Betydelse av 

vårdhandlingen 

vätskebegränsning 

 

 

– Man måste tänka på att inte 

överskrida, tänka mig för och 

mäta och kolla. 

 

– Jag dricker det jag vill ha, 

visserligen på gränsen. 

 

– Mäta och kolla 

 

 

– Dricker det jag vill 

 

 

Patientens egna strategier 
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Tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet  

I den kvalitativa forskningen, exempelvis vid intervjuer, används ofta begreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet för att ge styrka åt studien (Guba, 1981, 

refererat i Graneheim & Lundman, 2004). Genom att tydligt och noggrant beskriva 

tillvägagångssättet med urval, kriterier, exklusionskriterier, bortfall, kondensering och 

kategorisering har trovärdigheten och tillförlitligheten styrkts i enlighet med Sjöström och 

Dahlgren (2002). Det är upp till läsaren att avgöra om studiens resultat är överförbart till 

andra likvärdiga grupper eller sammanhang. För att underlätta för läsaren är det viktigt med 

tydliga urvalskriterier, datainsamling och analys (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I den här studien ingick åtta patienter från ett sjukhus i Stockholm. Genom att ha ett 

urvalskriterium med stor bredd i åldrarna, svårighetsgrad på hjärtsvikten och där både män 

och kvinnor deltog ökade möjligheten till ett trovärdigt resultat enligt Gillham (2008).  

 

För att säkerställa att uppsatsens författare uppfattat det informanten sagt under intervjun och 

att ingen hade missförstått den andra avslutades varje intervju med en kort sammanfattning av 

författaren och som informanten godkände. Det är inte säkert att allt som sagts under 

intervjuerna är sant för informanterna kan haft egna anledningar till att berätta det de sagt. 

Intervjuerna spelades in och transkriberas samma dag av författaren, det stärker 

tillförlitligheten och trovärdigheten och enligt Malterud (2009) erbjöds informanterna att läsa 

sin utskrivna intervju men ingen har velat göra det. För att öka trovärdigheten borde en 

utomstående person göra en egen kategorisering av intervjuerna (Larsson, 1986; Malterud, 

2009; Sjöström & Dahlgren, 2002). Det har inte skett i denna studie, men tre personer 

(uppsatsens författare, handledaren samt en forskare med god kännedom om metoden) har 

diskuterat och analyserat olika kategoriseringsalternativ och gemensamt kommit fram till de 

tre kategorier som använts i analysen. Ett annat sätt att kontrollera trovärdigheten är att 

studien upprepas. Att få en intervjustudie repeterbar, vilket innebär en intervjustudie upprepad 

eventuellt med en annan intervjuare och med andra informanter vid en annan tidpunkt, och att 

då få samma svar är nästan omöjligt och inte heller önskvärt inom fenomenografin där syftet 

är att fånga informanternas oreflekterade svar (Malterud, 2009; Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

Förförståelsen för ämnet som studerats var den bakgrundskunskap som uppsatsens författare 

hade och motiveringen för studien. För att inte resultatet skulle ha påverkats var det viktigt att 

författaren var medveten om den kunskapen. Genom att redovisa förförståelsen och redovisa 

vissa resultat som förväntas har det redogjorts för förförståelsen enligt Malterud (2009).  

 

Forskningsetiska övervägande 
 

För att skydda patienter/personer från att bli utnyttjade i olika forskningsprojekt finns det fyra 

huvudkrav som ska uppfyllas vid forskning där människor ingår. Dessa krav regleras av lagar 

och förordningar. Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2008) är en 

internationell kod som innehåller flera av dessa krav.  

 

De fyra huvudkraven är: 

 Samtyckeskrav: Deltagandet ska vara frivilligt och personen kan avsluta sitt 

deltagande när som helst under studietiden utan repressalier. 
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 Informationskrav: Innebär att deltagarna ska få adekvat information om syfte, metod, 

hur data samlas in och hur data ska användas samt om eventuella risker med studien. 

 

 Konfidentialitetskrav: Personuppgifter ska hanteras säkert så de inte kommer i orätta 

händer. Deltagarnas integritet måste skyddas så att det inte går att härleda 

informationen till någon person. Detta är speciellt viktigt när sårbara grupper studeras 

(The World Medical Association, 2008). 

 

 Nyttjandekrav: Innebär att data som lämnats för forskningsändamål inte får användas 

till annat (Statens Offentliga utredningar, SOU 2007:22 sid 314).  

Andra lagar som styr forskningen är Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Dessa två lagar är ett 

skydd för att känsliga personuppgifter inte ska lämnas ut. I etikprövningslagen (SFS 

2003:460) finns flera av huvudkraven för att ett forskningsprojekt ska få genomföras (att 

forskningen ska visa respekt för människovärdet, risker för deltagarna ska ha värderats, 

samtycke och forskningspersonsinformation) men även att forskningsprojekt ska prövas av 

etiknämnden samt att forskningen ska vara till nytta. Forskning som bedrivs inom högskolans 

grund och avancerad nivå berörs dock inte av etikprövningslagen. Att etikansökan ska göras 

tas även upp i Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2008).  

I denna studie har tillfrågade patienter fått muntlig information och en skriftlig 

forskningspersonsinformation, bilaga II, samt betänketid innan de svarade om de accepterade 

att delta i enlighet med Malterud (2009). Vikten av frivillighet poängterades för 

intervjupersonerna enligt Gillham (2008). Informationen om frivillighet och rätten att avbryta 

upprepades innan intervjun påbörjades samt att det var konfidentiellt. Syftet med studien 

poängterades åter vid detta tillfälle. För att minimera risken att patienterna kände sig i 

underläge och tvingade att delta har de patienter som tillfrågats om deltagande inte vårdats av 

författaren under detta vårdtillfälle. Det är inte alltid optimalt för patienterna att bli 

intervjuade på sjukhuset men syftet var att undersöka hur de uppfattade vätskebegränsningen 

när de hade en försämring i sin hjärtsvikt. Hade intervjuerna utförts när patienterna kommit 

hem fanns risk för att de glömt hur de upplevde vätskebegränsningen på sjukhuset. 

 

Det var viktigt att skydda informanternas privata sfär (Kvale, 1997). Därför har intervjuerna 

kodats till nummer så ingen kommer att ha kännedom om de rätta namnen. Resultatet 

presenterades på gruppnivå men med vissa representativa citat. Eftersom deltagarantalet var 

lågt kan det dock finnas möjligheter att de individuella svaren, som presenteras som citat, kan 

härledas till en viss person (Larsson, 1986). Malterud (2009) skrev att det kunde finnas risker 

med intervjuer då besvärande tankar och funderingar om sjukdom och framtid, tankar att de 

skulle ha handlat annorlunda i olika situationer kunde komma fram. Det fanns vårdpersonal 

som hade möjlighet att ge stöd till den intervjuade efter intervjun om någon informant hade 

behov av det. Den nytta som informanterna haft av denna intervju var att de fått tala om sin 

uppfattning av vätskebegränsningen.  

 

När arbetet är godkänt av skolan kommer ljudinspelningar och de utskrivna intervjuerna att 

kasseras. Då detta är en studieuppsats inom högskolan söktes ingen etisk prövning. 

Vårdenhetscheferna har informerats om studien och verksamhetschefen för kardiologkliniken 

på sjukhuset har godkänt den, bilaga III.  
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RESULTAT 

 

Informanterna har av integritetsskäl kodats till nummer och den siffran står inom parentes 

efter citatet ex. (1). 

 

Informanternas första reflektion och svar på vad det innebär att ha vätskebegränsning var ofta 

att det var jobbigt och att törsten var värst men det förekom även att några svarade att det inte 

var några problem. Resultatet visade att de som haft hjärtsvikt sedan tidigare oftare uttryckte 

besvär än de som hade en nydiagnostiserad hjärtsvikt.  

 

I analysprocessen bildades de tre kategorierna som nu utgör resultatet: fysisk påverkan, 

betydelse av vårdhandlingen vätskebegränsning och patientens egna strategier.  

Resultatet redovisas under de kategorier som kom fram i analysarbetet. Vidare i analysens 

femte steg söktes det efter dominanta och icke dominanta sätt att uppfatta 

vätskebegränsningen. Det resultatet finns i tabell 3. Det visar att samtliga informanter belyste 

betydelsen av vårdhandlingen vätskebegränsning på något sätt medan i de övriga två 

kategorierna var det en informant i varje kategori som inte berörde ämnet. 

 

 

 

Tabell 3. Informanternas dominerande/ icke dominerande uppfattning 

 

 

 

Förklaring till tabell 3. De uppfattningar om vätskebegränsningen informanterna uppgett och 

författaren markerat som en utsaga har grupperats i olika kategorier. Till exempel har ”jag är 

törstig” placeras i kategorin fysisk påverkan och ”jag bryr mig inte om vätskelistan” i 

betydelse av vårdhandling samt ”jag ransonerar mitt drickande” i patientens egna strategier. 

Den uppfattning om vätskebegränsningen som informanten berörde vid flera tillfällen är den 

dominerande och har markerats med ++ i kolumnen för resultatets kategorier. Är utsagan icke 

dominerande utan bara omnämnd har den betecknats med + i kolumnen. 

 

 

Informant 

 

Fysisk påverkan 

 

Betydelse av 

vårdhandlingen 

vätskebegränsning 

 

 

Patientens egna 

strategier 

1 + + ++ 

2 ++ + + 

3 + ++  

4 + + ++ 

5 ++ + + 

6  ++ + 

7 + ++ + 

8 + + ++ 
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Fysisk påverkan 

 

Informanternas första reflektion och svar på vad det innebär att ha vätskebegränsning var ofta 

att det var jobbigt och att törsten var värst. Muntorrhet var ett annat besvär som de påtalade 

och flera berättade att de var törstiga på morgonen efter att ha sovit med öppen mun eller varit 

på toaletten flera gånger under natten.  

 

”Jag är så torr i munnen och törstig så det är inte klokt” (2). 

 

”Det går bra, jag känner ingen törst” (7). 

 

 

Det framkom att informanter hade kunskap om varför de hade vätskebegränsning och vad 

som blev konsekvenserna om den inte hölls. 

 

”Om jag dricker en halv liter hit eller dit medan jag är här gör ganska mycket för hur det 

spänner och det spelar en jätteroll och det som händer är att det svullnar upp. Nu ser man ju 

på mina vader om man trycker så här eller så sätter det sig kring buken och när det är riktigt 

illa så sätter det sig överallt” (1). 

 

Andra informanter uppgav att de hade besvär med bensvullnad eller andningsbesvär men satte 

inte det i samband med ett stort vätskeintag. De som haft hjärtsvikt en längre tid berättade att 

de var mycket törstiga men att de var lika törstiga även hemma och då höll de inte alltid 1500 

ml.  

 

Betydelsen av vårdhandlingen vätskebegränsning 

 

Samtliga informanter kommenterade på något sätt betydelsen av vårdhandlingen 

vätskebegränsning med ett maximalt vätskeintag på 1500 ml/dygn och vad det fick för 

konsekvenser för dem. De flesta visste varför de hade vätskebegränsning och uppgav ”vätska 

i kroppen”, ”vatten i lungorna” samt ”för hjärtat” som anledningar.  Det fanns även 

informanter som inte var införstådda med anledningen till begränsningen. 

 

”Man ska inte dricka för mycket vätska om man har hjärtsvikt. Det är inte bra för hjärtat och 

kroppen. Man fyller på med mera vätska” (5). 

 

”Så det där med vatten, klart att jag tror de kommit fram till att det är mer eller mindre 

skadligt att bälja i sig en massa vatten. Så det är bara att acceptera det…ja det är 

vetenskapligt underlagt, halvt om halvt bevisat” (6).  

 

 

Informanter uppfattade det som att personalen hade olika åsikter om vikten av 

vätskebegränsningen och att hålla 1500 ml/dygn vilket försvårade det för informanterna att 

veta hur de skulle förhålla sig till sitt vätskeintag. Vätskelistorna hade olika placeringar hos 

informanterna så ibland uppstod förvirring bland informanterna och personalen om var 

listorna fanns och om de över huvud taget fanns någon lista. 

 

”Alltså även bland personalen, det är inte så noga, bara att ha lite koll så där” (1). 



                      BILAGA I 

19 

 

 

”Eller så kommer de, de är så många, det är det jag inte tycker om…f lera stycken ska inte 

komma och säga hur mycket jag ska dricka” (6). 

 

”Här har jag vätskebegränsning, säger de i alla fall” (4). 

 

 

Informanterna kommenterade på något sätt att det var en liten mängd vätska, de 1500 ml/dygn 

de rekommenderades att inte överskrida. Vad som räknas som vätska var dock inte känt för 

alla. Informanterna uppfattade att även inom personalen var det ibland oklart vad som 

räknades som vätska och det skapade oklarheter när informanterna inte fick information om 

vad som räknades som vätska. 

 

”En och en halv liter är jäkligt lite att dricka en dag, särskilt i torr sjukhusmiljö”…”Jag som 

väger 130 jämfört med en liten dam på 60 kg, varför har vi båda en och en halv liter om 

dagen? Det låter i mina ögon eller öron som helt oförståeligt. Det är kanske någon som kan 

förklara det för mig”(1).  

 

”När jag började hade jag fast mat och då klarade jag gott en och en halv liter. Men nu har 

jag gått över till flytande så då räknas ju allting. Frukost är tre [glas på vätskelistan] och 

lunch fyra då är det uppe i sju, ja det går ju inte och då har halva dagsransonen gått så det 

räcker inte till…jag tar inget fika för det går ju inte…De har sagt att jag inte får dricka mer 

än tio glas. Det har jag tagit som tio glas som jag gått och druckit från kran och så. Inte att 

käka soppa och sådant skulle räknas. Det har jag inte vetat om” (3).  

 

Patientens egna strategier  

 

Informanterna hade olika strategier för att klara av sin vätskebegränsning. Att planera och 

ransonera sitt vätskeintag var den vanligaste strategin. Flera sparade vätska till natten som de 

visste skulle innebära muntorrhet och törst. Det kunde vara toalettbesök, mediciner som skulle 

tas, prover kontrolleras eller störande ljud som gjorde att de vaknade. Att man själv snarkade 

var en annan orsak till muntorrhet och som de sparade vatten för att kunna hantera under 

natten. Att tänka på vad man dricker tyckte några var viktigt, att inte dricka sådant som 

förvärrade törsten. Någon trodde till och med att han eller hon drack för lite. 

 

”…på nätterna när man tagit ut löständerna blir man ganska torr i truten. Därför har jag 

sparat den sista muggen till natten” (7). 

 

”Men sen lär man sig att inte dricka för söta saker, jag blir bara törstigare” (1). 

 

”Man måste ju tänka på att inte överskrida. Det har jag inte tänkt på förut utan har bara 

druckit när jag varit törstig. Tänka mig för och kolla, för man dricker kanske mer än man 

tror” (8). 

 

 

En annan strategi som fungerade för flera deltagare var att skölja munnen ofta, men det 

påpekades att man bara fick skölja och inte svälja. Att suga på olika saker hjälpte mot törsten. 

Isbitar var populärast men även karameller, glass och frukt var läskande. En informant 

påminde om att isbitar också är vätska. 
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”På natten eller kvällen ber jag om att få isvatten. Jag tycker om att suga på isbitar. Igår fick 

jag en hel mugg med isbitar. Det är så gott att suga på. Eller en citronskiva” (5). 

 

 

Att bara acceptera vätskebegränsningen för att den fyller sitt syfte eller att inte dricka mer än 

den rekommenderade mängden och helt enkelt sluta att dricka när de 1500 ml var uppdruckna 

fungerade för några medan andra inte tog det så allvarligt. 

 

”Det går nog bra, skulle jag tro. Har man sjukdomen så måste man ju rätta sig efter det och 

dra ned ” (7). 

 

”Jag bryr mig inte om jag dricker mycket eller inte…jag dricker det jag vill, visserligen på 

gränsen” (6). 

 

 

Flertalet informanter ansvarade själva för att fylla i vätskelistorna och genom det ta kontrollen 

över sitt vätskeintag. Att skriva ned vätskeintaget, för de patienter som ville ha extra kontroll, 

förekom även efter de dagar som mätningen rutinmässigt utfördes på sjukhuset. Ett annat 

alternativ var att ge personalen ansvaret för vätskebegränsningen genom att låta dem fylla i 

vätskelistan och ha kontroll på vätskemängden.  

 

”Den där [och pekar på vätskelistan] bryr jag mig inte alls om, den sköter dom om” (6).  

 

 ”Jag skriver upp det och klarar det” (1).  

 

 

En annan strategi var att ta extra vätska utan att någon såg det eller att inte anteckna allt man 

drack. Att passa på att dricka när man ändå fick vätskedrivande behandling var ytterligare en 

ide .  

 

”Om jag går ut och där borta någonstans och sätter mig och blir törstig så går jag in på en 

mugg och sveper ett par glas iskallt vatten, vem kollar det?” (6). 

 

”Man kan tycka så här. När man ändå får vätskedrivande så kan man klunka lite mer” (4). 

 

 

Några ansåg att det var lättare att klara av vätskebegränsningen på sjukhus än hemma för det 

var mer rutiner och kontroll från personalen som underlättade begränsningen. När de var 

hemma var det lätt att ta lite extra vätska när de ändå var i köket. 

 

”Lättare att hålla vätskebegränsningen på sjukhuset än hemma för här är allt så inrutat” (1). 

 

”Hemma är det väl lättare att springa och ta ett glas saft eller så” (5). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 

Metodval 

För att få den kunskap som önskades för studiens syfte gjordes en kvalitativ intervjustudie 

som analyserades med en fenomenografisk ansats. Det gavs då möjlighet till personliga frågor 

och svar som kunde följas upp. Uppsatsens författare anser att metoden passade syftet för 

studien, som var att beskriva patienters uppfattning av vätskebegränsning vid hjärtsvikt. 

Enligt Larsson (1986) kan resultatet bli ytligt och inte tillföra något nytt när syftet är att göra 

en beskrivning. Resultat från föreliggande studie visade att det fanns variationer i 

informanternas uppfattningar så resultatet var inte ytligt och syftet kunde uppnås. Ett annat 

alternativ kunde varit kvalitativ innehållsanalys. I den kvalitativa innehållsanalysen görs ofta 

en tolkning av informantens svar på frågorna men för att få fram variationerna i 

uppfattningarna som informanterna själva uttryckte det valdes fenomenografin som inte gör 

någon tolkning. Ett ytterligare alternativ var enkäter men då blev uppsatsens författare bunden 

till fler förutbestämda frågor och svaren troligen inte lika spontana. 

 

 

Urval 

Tretton patienter tillfrågades om deltagande i studien och åtta accepterade. Innan studien 

startade fanns ett önskemål om åtta till tio informanter. De åtta intervjuerna gav rikligt med 

information så syftet uppfylldes. Hjärtsvikt är ju vanligare ju äldre patienterna är och 

vanligast bland kvinnor (Rosenqvist & Tornvall, 2012). Deltagandet i denna studie visade inte 

på det, för flest män medverkade. Att det just blev dessa tretton patienter som tillfrågades 

beror på att de stämde in på urvalskriterierna och vårdades på den avdelning som författaren 

besökte just den dagen. Generellt vårdades flest män för kronisk hjärtsvikt och de var yngre 

än kvinnorna. Kvinnorna som inte önskade delta angav trötthet som orsak medan en man 

avstod deltagande då han inte var intresserad. En man accepterade att delta men olika 

undersökningar gjorde det omöjligt tidsmässigt. Tre patienter som avstod hörde till de yngre 

tillfrågade och hade säkert kunna bidra med intressant information. Man kan spekulera i 

varför de inte orkade. De var alla uppegående och skötte sitt ADL självständigt. Möjligen var 

de mentalt trötta eller oroliga för framtiden (Holst et al., 2003).  

 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer. Informanterna gavs möjlighet att 

själva berätta så mycket de ville utifrån sin egen uppfattning av vätskebegränsningen. 

Inledningsfrågan i frågeguiden var förutbestämd men de övriga två frågorna kunde komma 

senare under intervjun beroende på följdfrågor och vad informanten berättade. Fördelen med 

semistrukturerade intervjuer jämfört med enkäter var att kunna ställa följdfrågor och få 

förtydliganden vid oklarheter i enlighet med Gillham (2009).  Tveksamheter, gester och 

tonlägen kunde också urskiljas. En nackdel kan vara tidsåtgången för de som deltog men alla 

informanter var inneliggande på sjukhus så de som deltog hade i regel tid över.  

 

För att minimera risken att de tillfrågade informanterna skulle känna sig tvingade att delta fick 

de både muntlig och skriftlig information om frivillighet att delta eller inte delta och rätt att 

avbryta när som helst samt betänketid innan de bestämde sig enligt Sjöström och Dahlgren 

(2002). Flera ville inte ha betänketid utan önskade att snarast börja med intervjun. Att delta 
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kan ha varit ett sätt att komma från tristessen på avdelningen, få ett avbrott i vardagen. Plats 

och tidpunkt för intervjun har skett i samråd mellan informanterna och författaren men där 

informanterna har fått bestämma om flera valmöjligheter funnits. Intervjuerna spelades in på 

band. Genom att spela in intervjuerna och bara göra fältanteckningar kunde fokus läggas på 

samtalet och informanterna. Allt som sades kom med och har sedan dokumenterats. Ingen har 

reagerat negativt på att det skedde en inspelning utan snarare tyckt att det varit spännande. 

Alla som deltog var positiva och delade gärna med sig av sina uppfattningar.  

 

För att den kvalitativa intervjun skulle bli optimal eftersträvades en lugn situation där 

informanten kunde berätta om sin uppfattning eller upplevelse och känna sig trygg och 

bekväm. Uppsatsens författare som även utförde intervjuerna försökte vara lyhörd och 

lyssnade aktivt och hade inte några givna svar i enlighet med Malterud (2009). Under en 

intervju bröts lugnet när informantens EKG-övervakning larmade trots att den var avstängd 

innan intervjun började. Det blev ett avbrott i samtalet som ledde till svårigheter att komma 

igång efteråt. Det löstes genom att den inledande frågan togs om. 

 

Att genomföra en intervjustudie är tidskrävande och det är ibland svårt att få informanterna att 

svara på frågorna. De ville gärna berätta om annat och ställa frågor om sig själva och sin 

hjärtsvikt. Vid något tillfälle blev en del av intervjun mer undervisning eftersom informanten 

hade en nydiagnosticerad hjärtsvikt och var mycket orolig. Vid ett annat tillfälle var det 

betydligt enklare när informanten ville veta mer om en specifik medicin. Då bestämdes att 

information om medicinen skulle ges efter avslutad intervju vilket blev en bra lösning. 

Malterud menar att det är ett hantverk att tala med folk och ovana intervjuare kan ofta få 

generella svar som inte alltid kommer från informanten själv (Malterud, 2009). Som ovan 

intervjuare var det lätt att ställa ledande frågor och följdfrågor som inte alltid ledde mot syftet. 

Det skedde en utveckling under studietiden så intervjuerna flöt smidigare och följdfrågorna 

var mer direkta vid de sista intervjuerna. Författaren försökte vara medveten om sin 

förförståelse i ämnet så den inte skulle påverka intervjukvaliteten. 

 

Två test/pilotintervjuer genomfördes och då de gav viktig information om syftet ingår de i 

studien. Genom att ta med dessa intervjuer följdes rekommendation som Malterud (2009) 

gjorde när hon skrev att man inte ska använda sig av pilotstudier utan att alla intervjuer ska 

ingå i studien för att alla ger viktig information beroende på när i studien intervjun gjordes.  

 

 

Databearbetning 

Transkriberingen av ljudinspelningarna utfördes av författaren. Genom att själv utföra 

transkriberingen kunde avsnitt med sämre ljudkvalité användas då författaren mindes 

samtalet. Den fördelen hade förlorats om en professionell skrivare anlitats. 

 

Efter transkriberingen inleddes analysfasen med genomläsning av texterna ett flertal gånger, 

markering av viktiga fraser och därefter kondensering samt kategorisering. Olika 

kondenseringar och kategorier har prövats mot varandra innan de tre kategorierna slutgiltigt 

bestämdes. Dessa tre kategorier blev naturliga men andra personer kan dock ha skapat andra 

kategorier (Larsson, 1986). En fenomenografisk analys beskriver en persons uppfattning och 

är inte en tolkning från intervjuarens sida (Larsson & Knutsson Holmström, 2012). För att 

inte riskera att göra en tolkning vid oklara utsagor återvände författaren och handledaren till 

ursprungstexten och satte in utsagorna i sitt sammanhang.  
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Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Antalet intervjuer var inte stort men resultat som framkommit visade på uttömmande svar och 

variationer i informanternas uppfattningar vilket var studiens syfte enligt Gillham (2008) och 

Larsson (1986). Trovärdigheten styrks genom en variation i informanternas erfarenheter. 

Ålderspannet var ungefär 50 år så det var en spridning på deras ålder. De har haft hjärtsvikt 

under varierande längd, från att vara nydiagnosticerad till flera år. Enligt Malterud (2009) är 

det inte säkert att variationen i ålder och kön lett till olika svar men det ökade möjligheten för 

en variation. För att ytterligare belysa de olika uppfattningarna har representativa citat 

används i resultatet i enlighet med Larsson (1986). Frågorna i frågeguiden visade också att de 

gav svar på syftet enligt Kvale (1997). För att säkerställa trovärdigheten har uppsatsens 

författare och handledare, först var för sig och sedan tillsammans, gjort markeringar av texten 

som berörde studiesyftet. Därefter utarbetade först de två tillsammans och sedan i samförstånd 

med forskaren de tre kategorierna. I samband med kategoriseringen såg de tre även vilka 

uppfattningar som var dominerande. 

 

Tillförlitligheten i studien har styrkts genom att uppsatsens författare gjorde en 

sammanfattning av samtalet i slutet av intervjun och som informanten godkände. Att 

intervjuerna spelades in och sedan transkriberades samma dag ger ytterligare styrka åt 

tillförlitligheten. Informanterna gavs även möjlighet att läsa den utskrivna intervjun men det 

var ingen som utnyttjade det. För att inte påverka informanterna har författaren inte vårdat 

dem som ingår i studien.  

 

Forskare kan generellt inte överföra fynd från en intervjustudie eller annan kvalitativ studie 

till att gälla för alla i befolkningen men fynden kan ha betydelse som en aha-upplevelse och 

ge kunskap till andra enligt Malterud (2009). Det blir då läsarens uppgift att bedöma hur 

resultatet kan överföras och användas i den egna verksamheten. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid den kvalitativa studien var det extra viktigt för forskaren att vara tydlig med syftet 

eftersom informanterna berättade av egen erfarenhet och uppfattning. Känsliga och personliga 

uppgifter kunde komma fram och då var det viktigt att informanten kunde lita på forskarens 

trovärdighet och att inga uppgifter kom i orätta händer (Malterud, 2009). I denna studie har 

det etiska tänkandet fått en stor uppmärksamhet redan från början. Alla tilltänkta informanter 

har fått information om frivillighet och det blev ett bortfall på fyra personer som inte önskade 

att delta. Den femte personen i bortfallet önskade delta men hade inte möjlighet på grund av 

undersökningar. Genom att välja semistrukturerade intervjuer har informanterna själva kunnat 

bestämma vad de velat berätta. I resultatet har deras uppfattning redovisats som en grupp men 

med enstaka citat. Citaten var kodade med nummer och inga namn finns nedtecknade. 

Enstaka citat kunde härledas till specifika informanter men kändes bara igen av författaren 

och just den informanten. Bandinspelningar och de utskrivna intervjuerna har förvarats i ett 

låst skåp som bara författaren haft nyckel till. För att ingen informant skulle känna sig sviken 

eller missförstådd erbjöds de att läsa sin egen utskrivna intervju men alla avböjde. De fick 

aldrig frågan varför de inte ville läsa utskriften men det hade varit intressant att få veta. 

Möjligen var de nöjda med att bara få tala ut om vätskebegränsningen i lugn och ro, hur de 

uppfattade det och att någon lyssnade på dem. 

 

För forskande sjuksköterskor inom sjukvåden kan det leda till svårigheter att skilja på 

yrkesrollen och forskarrollen. I denna studie ställde några informanter medicinska frågor och 

det var ibland svårt rent moraliskt att inte förklara för dem. Generella frågor om till exempel 
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ett läkemedels effekt och om hjärtsvikt i allmänhet förklarades efter intervjun medan mer 

specifika och individuella frågor om vätskebegränsning och prognos hänvisades till ansvarig 

läkare. 

 

Resultatdiskussion 

 

Flera av informanterna sade som första kommentar på frågan ”Vad innebär det för dig att ha 

vätskebegränsning?” att det var jobbigt och att de var törstiga större delen av tiden. Att de 

redan från början uppgav törst som sin uppfattning om vätskebegränsning, kunde tyda på att 

det är ett mycket stort problem för dem. Några var emellertid inte törstiga. Det var främst de 

som hade en botbar hjärtsvikt t.ex. klaffel som inte led av törst. Resultatet visade att de som 

haft hjärtsvikt sedan tidigare oftare uttryckte besvär med törst än de som hade en 

nydiagnostiserad hjärtsvikt. Möjligen finns en fysiologisk orsak som att törstcentrum var 

påverkat som gjorde att de med en svårare grad av hjärtsvikt var törstigare. Dahlström (2005) 

skrev att törstcentrum i hjärnan påverkas av hormoner som ökar kroppens vätskemängd vid 

svår hjärtsvikt.  

 

Fysisk påverkan 

Den fysiska påverkan som informanterna kände av i föreliggande studie var törst och därefter 

muntorrhet. ”Det är torrt i munnen” och ”det känns som klister” var några erfarenheter som 

kom fram. Det stämde med den forskning som Zambroski et al. (2005) gjorde. Där uppgav tre 

fjärdedelar av deltagarna törst och muntorrhet som ett stort problem. Waldreus et al. (2011) 

skrev att äldre patienter generellt kände mindre törst än yngre. Det borde resulterat i att de 

äldsta informanterna i den nuvarande studien var minst törstiga. Så såg det inte ut. Resultatet 

tyder istället på att det var svårighetsgraden av hjärtsvikten som var avgörande för symtom 

som törst och muntorrhet och inte informantens ålder. Det var många äldre som hade en grav 

hjärtsvikt och de var mycket törstiga. När Waldreus et al. (2011) studerade patienter med en 

försämring i sin hjärtsvikt fick de liknande resultat som visade att ju högre NYHA klass 

patienterna hade desto törstigare var de.  

 

Några informanter ansåg att maten var smaklös eller oaptitlig och hade därför valt soppa eller 

att skölja ned maten med vatten. För dessa informanter blev det extra svårt att hålla 

vätskebegränsningen. Om de drack mycket vatten kunde det dessutom bli svårt att få i sig 

tillräckligt med näring. Det innebär en risk för undernäring vilket kan resultera i försämrad 

prognos och förlängd sjukhusvistelse. Även Philipsson et al. (2010) fann att många patienter 

tyckte att maten blev smaklös vid salt och vätskebegränsning. 

 

 Dieten kunde även störa informanternas måltider, vanor och livskvalité. Patienter med en 

vätskebegränsning på 1500 ml/dygn kunde vara både fysiskt och mentalt påverkade. Det 

visade sig som muntorrhet och en konstant känsla av törst, försämrad tandhälsa, 

smakförändringar och en torrare hud. Att då behöva stå ut med vätskebegränsning kunde leda 

till skuld och plågade dem och gav motsatt effekt till följdsamheten. Genom att få ett mer 

fysiologiskt balanserat vätskeintag fick patienterna en bättre livskvalitet både fysiskt och 

mentalt (Tortora och Reynolds Grabowski, 2003, refererat i Holst et al., 2003). Att smaken 

påverkas och maten blir mindre smakrik beror bland annat på torra slemhinnor som kan ge en 

annan smakupplevelse. Illamående och förstoppning som patienterna kan få av hjärtsvikten 

men även en läkemedelsbiverkan kan vara bidragande orsaker till den nedsatta aptiten (Holst, 

2005). Då kanske syrlig dryck kan underlätta näringsintaget liksom alternativ kryddning. Allt 

som underlättar matintaget kan vara av värde och miljön runt måltiden kunde troligen vara 

mer anpassad efter varje patients behov och önskemål.  
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Det var ingen informant i den nuvarande studien som sade att de hade en försämrad 

livskvalité. Det berodde troligen på att det var en relativt kort intervju med ett syfte som 

berörde sjukhustiden. Möjligen hade de uppgivet en försämrad livskvalitet om den direkta 

frågan hade ställts. Att livskvaliteten påverkades kan man nog ändå misstänka utifrån vad 

några informanter i studien berättade. De var ofta trötta och orkade inte med aktiviteter som 

förut. En kvinna sa att när hon var på fest så drack hon mer än den rekommenderade 

vätskemängden för hon ”ville också ta ett glas vin och vara en vanlig människa och leva som 

vanligt” (5). 

 

Betydelse av vårdhandling 

Informanterna ansåg att 1500 ml/dygn var en liten vätskemängd. En informant som var 

relativt insatt i sin hjärtsvikt var undrande över mängden 1500 ml. Han ifrågasatte varför 

vätskebegränsningen var lika stor för alla patienter oberoende om de vägde 60 eller 130 kilo 

och deras dagliga aktiviteter. Nya riktlinjer rekommenderar 1500-2000 ml/dygn endast vid 

svår hjärtsvikt och för att lindra symtom och stasbild. En restriktion på 30 ml vätska/kg 

kroppsvikt kan ge lindring mot törsten enligt McMurray et al. (2012). Dessa 

rekommendationer har ännu inte påverkat riktlinjer och vårdprogram på sjukhuset där studien 

genomfördes. Möjligen skulle flera ha lättare att förstå och acceptera vätskebegränsningen om 

den var mer individuellt anpassad. Möjligheten finns då till ett mer personligt vätskeintag där 

mer än den nödvändigaste vätskan för att svälja ned läkemedel och mat ryms. För mannen 

som ifrågasatte 1500 ml/dygn kan denna rekommendation ge ett tillåtet vätskeintag på drygt 

tre liter dagligen när han åter är i en stabil fas och informanten med sväljningsproblem och 

flytande kost kan öka sitt vätskeintag och därmed även näringsintaget.  

 

I studien av Travers et al. (2007) konsumerade de som inte hade någon vätskebegränsning 

1500 ml/dygn mot 1100 ml i gruppen med begränsning på 1000ml/dygn. Trots att de i ena 

studiegruppen hade möjlighet till ett större intag så drack de inte mer än den rekommenderade 

mängden enligt riktlinjerna. Man kan spekulera i om de inte var törstiga eller om de var så 

vana med vätskebegränsning att den ingick i deras livsstil. Även Holst et al. (2008) 

uppmärksammade att patienter som kan ha ett vätskeintag på 30ml/kg inte konsumerade mer 

än 500 ml/dygn mer än de med restriktioner. Troligen hade ingen av patienterna i dessa två 

studier fått frågan ”Varför konsumerar du inte mer vätska?” men det hade varit intressant att 

få veta varför. I föreliggande studie fanns även informanter som inte konsumerade den 

maximala vätskemängden 1500 ml/dygn. På frågan varför de inte drack mer svarade någon att 

han inte var törstig eller inte tänkt på det men svaret kunde även bli ”Måste man dricka så 

mycket?” En informant berättade att han inte var törstig för nu hade han så mycket vätska i 

kroppen att ta av. Att flera informanter i föreliggande studie uppgav törst och muntorrhet kan 

bero på att de behandlades med vätskedrivande läkemedel, oftast intravenöst, samt hade en 

svårare hjärtsvikt än deltagarna i studien av Holst et al. (2008). 

 

Det fanns informanter som inte visste varför de hade vätskebegränsning. Tänkbara orsaker till 

det kan vara att de inte fått undervisning, att de inte har förstått eller inte tagit till sig 

informationen. Dessutom visste inte alla vad som räknades som vätska. Att vatten ingick 

förstod alla men inte att soppa och filmjölk skulle räknas in i dagsransonen. Här fanns ett 

behov av ytterligare information från personalen men det kan vara så att all personal inte 

själva har tillräcklig kunskap om vätskebegränsningen och vad som är vätska.  Informanter 

uppfattade att personalen var oenig om vikten av vätskebegränsningen. Denna oenighet kan 

bli ett problem för patienterna när de får olika besked om hur viktig vätskebegränsningen är 

beroende på vem de talar med. Personalen måste vara enig och ha samma förhållning till 
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vätskebegränsningens värde. Patienterna måste kunna lita på att personalen har den kunskap 

och insikt i vården och behandlingen som behövs. 

 

Någon enstaka informant hade vätskebegränsning även i hemmet och ansåg att det var lättare 

att hålla 1500 ml/dygn under sjukhusvistelsen än hemma. På sjukhuset hade både de själva 

och personalen koll på vätskan och de kunde hjälpas åt att hålla begränsningen. 

 

 

Egna strategier för egenvård 

För att klara av vätskebegränsningen beskrev informanterna olika strategier där planering och 

ransonering var vanligast. Det kunde vara att spara två glas vätska av den ransonerade 

mängden till natten som de visste skulle innebära vakna stunder med stor längtan efter vätska 

eller att bara ta små klunkar vid varje vätsketillfälle. Att vara ärlig mot sig själv och inte 

dricka för mycket när ingen annan ser var kommentarer som också kom fram i studien. Det 

kunde också vara frestande att ta extra vätska när tillfälle gavs, som efter toalettbesök. Att inte 

skriva upp allt man drack när man ansvarade för listan själv var en annan möjlighet. Dessa 

kommentarer kan tyda på kunskapsbrist om hjärtsvikt och vätskeintagets betydelse. Det kan 

också vara så att de var så törstiga att de inte klarade maxgränsen på 1500 ml och inte ville 

eller klarade av att få försvara sin överkonsumtion av vätska. En man överlät till personalen 

att skriva in i vätskelistan och visade därmed att personalen skulle ha kontrollen på hur stort 

vätskeintaget blev. Att som patient överlåta till personalen att ansvara för att man inte dricker 

för mycket innebar kanske att de även undvek att ta ansvaret för konsekvenserna av ett för 

stort vätskeintag. 

 

Informanter kommenterade också den vätskedrivande behandlingen. Att det var bra med 

sprutorna för de var effektivare än tabletterna och att samtidigt passa på med mycket sprutor 

nu när klädseln inte var den finaste och det dessutom fanns tillgång till toaletter. En informant 

tyckte att man kunde få dricka lite mer när man ändå hade vätskedrivande injektioner. Travers 

et al.(2007) såg i sin studie att vätskeintaget, om det var 1000-1500 ml/dygn, inte hade så stor 

betydelse för behandlingens längd eller patienternas symtomlindring. Det gemensamma för 

dessa patienter var att de fick snabb och god effekt av den intravenösa vätskedrivande 

behandlingen. Möjligen kände informanten i föreliggande studie att han förbättrades av den 

vätskedrivande behandlingen och därför kunde ha ett större vätskeintag. Annars är syftet med 

vätskebegränsningen att kroppen inte ska behöva handha en så stor mängd vätska för att 

avlasta hjärtat. 

 

Sjukvårdspersonalen och sjuksköterskorna i synnerhet har som en viktig del i sin 

yrkesprofession att undervisa och leda patienterna till strategier som passar dem. Östlinder 

(2007) skrev att målet med sjuksköterskornas undervisning i patientvården var att underlätta 

för patienterna att genomföra egenvården och hur vätskebegränsningen ska klaras av på ett 

tillfredsställande sätt, utefter deras egna fattade beslut. 

 

Orems egenvårdsteori har använts som referensram eftersom egenvården är en så viktig del av 

behandlingen. I denna studie beskrevs det hur patienterna såg på vätskebegränsningen som de 

ordinerats. När sjuksköterskorna ges möjlighet att stödja och undervisa patienterna i grupp 

men även individuellt kan de förmedla egenvården utifrån patienternas egna initiativ och 

förutsättningar utefter kunskap, social och kulturell situation. Genom att redan på sjukhuset få 

ta ansvar för sitt vätskeintag var patienterna möjligen bättre rustade för hemkomsten där de 

ibland måste vara restriktiva med vätskeintaget men också ha kontroll på sin vikt och sin 

läkemedelsanvändning. De måste förstå vikten av vätskebegränsning, lära sig grunderna om 
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sjukdomen och behandlingen och varför de ska göra på ett visst sätt och inte bara utföra det. 

En informant sade att personalen måste förklara varför man har vätskebegränsningen och inte 

bara säga att han ska kryssa för varje glas som han tog. Då förstod han aldrig poängen med 

begränsningen och eftersom syftet inte hade klargjorts och han därmed kanske inte följde 

rekommendationerna som getts, blev kvaliteten i egenvården eventuellt lidande.  

 

I de olika värdegrunder som styr sjukvårdspersonalens arbete (Stockholms läns landsting, 

2002; Svensk sjuksköterskeförening, 2010) står det om patienternas rätt till integritet och 

självbestämmande och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonar vikten av att vård 

och behandling borde genomföras i samråd med patienterna. Det är viktigt att patienterna ges 

möjlighet att behålla sitt egenvärde och själv- och medbestämmande även när sjukvården 

rekommenderar ett maximalt vätskeintag dagligen. Ekman et al. (2011) skrev att den 

personcentrerade vården sätter patienternas styrkor i fokus och gör dem mer ansvariga för sin 

vård och behandling. Det möjliggör att patienter och sjukvårdspersonal lättare kan samarbeta 

om behandlingen och patienterna har större möjlighet att lyckas med sin del av egenvården. 

Regeringens mål med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är att den personcentrerade 

vården ska tillåta mera delaktiga patienter. En mer personcentrerad vård kan vara ett alternativ 

för de som har svårt att hantera vätskebegränsningen. 

 

Slutsats   

 

Studien visade att informanter besvärades av törst vid vätskebegränsning. De med svår 

hjärtsvikt var ständigt törstiga och när de hade vätskebegränsning tillkom muntorrhet.  

Informanter hade skapat egna strategier för att hantera symtomen och vätskebegränsningen. 

Eftersom vätskebegränsningen innebär problem för vissa informanter vore det önskvärt med 

en mer individuell syn på denna. Informanter uppfattade det som att personalen hade olika 

åsikter om vätskebegränsningens betydelse och det fanns informanter som inte hade kunskap 

om vad som räknades som vätska.  

 

Fortsatt forskning 

 

Hur patienter uppfattar sin vätskebegränsning har presenterats i denna studie. Det framkom att 

informanter uppfattade att personalens syn på vätskebegränsningen var olika och det kunde 

tolkas som om personalen var oense om vikten av begränsningen. Fortsatt forskning om hur 

undersköterskornas, sjuksköterskornas och läkarnas uppfattning om vätskebegränsningen ser 

ut vore av betydelse.  

 

Ett annat område som bör studeras vidare är om ett maximalt vätskeintag behövs och om så är 

fallet om patienternas vikt påverkar det tillåtna vätskeintaget. Om evidensen visar att 

vätskebegränsning är en effektiv behandlingsmetod bör studier göras för att undersöka vilka 

patienter som har nytta av ett maximalt vätskeintag. 
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     Bilaga I 

 

Frågeguide  

 

Tre öppningsfrågor: 

 

1.  Vad innebär det för dig att ha vätskebegränsning? 

 

 

 

2. Hur påverkar det dig att ha vätskebegränsning? 

 

 

 

3. Vad är bra och vad är sämre med vätskebegränsning?  

 

 

 

4. Avslutning: Du har berättat en hel del nu, är det något du vill tillägga om 

vätskebegränsningen? 

 

 

 

Berätta mer om…..   Förtydliga….. Jag tror inte att jag förstod….är hjälpord för att få 

patienten att berätta mer och för fördjupning av intervjun. 
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     Bilaga II 

 

                            Stockholm 2013-01-11 

Hjärtsvikt och vätskebegränsning, studieinformation 

 

 

Hjärtsvikt är vanligt i Sverige och det är ett symtom på att hjärtats pumpförmåga är nedsatt av 

någon anledning. Några vanliga symtom är andningsbesvär, trötthet och bensvullnad. 

Behandlingen består av både läkemedel och egenvård. I egenvården ingår bland annat 

vätskebegränsning och det ordineras ofta vid en försämring av hjärtsvikten. På sjukhuset 

rekommenderas vätskebegränsningen oftast till 1500 ml per dygn.  

Syftet med studien är att belysa din uppfattning av att vara ordinerad vätskebegränsning. 

Du tillfrågas om att delta för att du vårdas på kardiologkliniken på X sjukhuset på grund av 

din hjärtsvikt och har eller haft vätskebegränsning. Jag har fått ditt namn från tjänstgörande 

sjuksköterska.  

Om du accepterar att delta så kommer en intervju att genomföras på avdelningen. Du får svara 

på frågor som handlar om vätskebegränsning och behandling av hjärtsvikt samt dela med dig 

av din uppfattning. Intervjun beräknas att ta max 45 minuter. För att komma ihåg allt som 

sägs spelas intervjun in på band. Alla uppgifter kommer att hanteras så att ingen utomstående 

kan identifiera de individuella svaren. Resultatet kommer att presenteras som en uppsats på 

Sophiahemmets högskola. När studien är godkänd kommer band och utskrifter att förstöras. 

 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att ange 

orsak. Det kommer inte att påverka din fortsatta vård och behandling. Kontakta då 

undertecknad eller handledaren. 

 

 

Om du undrar något om studien så kan du nå mig på telefon eller e-post. 

 

……………………………………………………………….. 

Sonja Svensson, leg sjuksköterska. Tel.08-111111, e-post: sonja.svensson@xxx.se 

Handledare är Patrik Lyngå, leg sjuksköterska och Med Dr patrik.lynga@xxx.se 

 

 

Verksamhetschef för kardiologkliniken, X X har godkänt studien. 

Forskningshuvudman är Sophiahemmet Högskola, Box 5605, 114 86 Stockholm 

 

 

Undertecknad har tagit del av muntlig och skriftlig forskningspersonsinformation och jag har 

haft möjlighet att ställa kompletterande frågor. Jag samtycker till deltagande i studien. 

 

 

Namn:…………………………………………………………………………….. 
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     Bilaga III (1) 

 

 

Stockholm 2012-11-07 

Till verksamhetschef XX 

Kardiologkliniken, X sjukhuset 

 

Jag heter Sonja Svensson och är sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet i 

omvårdnadsvetenskap med inriktning mot akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera ”Patientens uppfattning av 

vätskerestriktion vid hjärtsvikt” (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och uppläggning). Jag är därför mycket intresserad av få genomföra studien vid 

kardiologkliniken på X sjukhuset.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid kardiologkliniken, är jag tacksam för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner Dig 

tveksam till att studien genomförs är jag tacksam för besked.  

Har Du frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

 

 

Vänlig hälsning   

 

_________________________   

Students namnteckning  namnförtydligande   

Telefonnummer: 08-111111  

sonja.svensson@xxx.se    

    

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 

 

__________________________ 

namnförtydligande 

 

__________________________ 

telefonnummer 
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     Bilaga III (2) 

 

Patientens uppfattning av vätskerestriktion vid hjärtsvikt. 

 

Bakgrund: Hjärtsvikt är ett symtom på en bakomliggande hjärtsjukdom där hjärtats 

pumpförmåga är nedsatt och vanliga symtom är andningsbesvär, trötthet, törst samt 

bensvullnad. 

Ungefär två procent av Sveriges befolkning har hjärtsvikt och det blir vanligare med stigande 

ålder. Det är dessutom en vanlig orsak till sjukhusvård. För de flesta patienterna har hjärtsvikt 

en dålig prognos. Patienterna får som en del i behandlingen ha en vätskerestriktion på 1500 

ml vätska/ dygn. Vätskerestriktionen baseras på klinisk erfarenhet men saknar vetenskaplig 

evidens.  

 

Problemformulering: Ett problem för många hjärtsviktspatienter är att de besväras av törst och 

muntorrhet. På vårdavdelningen för vi vätskelista med maxdryck 1500 ml/dygn för dessa 

patienter. Det är oberoende av aktivitet, vikt och omgivande temperatur. Patienter som har 

svårt att hålla vätskerestriktionen kan bli försämrade i andningen och få mer bensvullnad 

vilket kan förlänga vårdtiden.                   

Mitt intryck är att patienterna ofta besväras av vätskerestriktionen och jag skulle vilja veta 

mer om hur de uppfattar den, så att vi inom sjukvården kan stödja dem i egenvården och 

behandlingen. Med den kunskapen kan kanske sjukvården dessutom eliminera eller lindra 

besvären och då är mycket vunnet för patienten, anhöriga och sjukvården. 

 

Syfte: Att få kunskap om hur patienter med hjärtsvikt uppfattar vätskerestriktionen. 

Metod: Halvstrukturerad intervju med 8 – 10 patienter på kardiologkliniken på X sjukhuset 

under december 2012 – januari 2013. Intervjuerna spelas in på band och transkripteras. 

Bearbetning av data och renskrivning bör ske under januari – mars 2013. Analysen blir en 

innehållsanalys med manifest ansats. 

 

Urval: Patienter som vårdas för hjärtsvikt, svensktalande och som inte har en demensdiagnos. 

Tjänstgörande sjuksköterska får utse lämpliga personer.  

Forskningsetiska överväganden: De tillfrågade patienterna får forskningspersonsinformation 

både muntligt och skriftligt samt betänketid innan de svarar och fyller i ett samtycke. 

Deltagandet blir konfidentiellt. Intervjuerna utförs på avdelningen, antingen i ett samtalsrum 

eller på patientsalen om det är ett eget rum. Kassettband och utskrifter kasseras när uppsatsen 

godkänts. Intervjuaren ansvarar för att uppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen. 

 

    

 

 

 

Sonja Svensson 

Tel.arb.08-111111  e-post: sonja.svensson@xxx.se  
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Bilaga III (3) 

 

 

Jag godkänner härmed att Sonja Svensson får utföra studien ”Patientens upplevelse av 

vätskerestriktion vid hjärtsvikt” på kliniken under följande tidsperiod november 2012 – mars 

2013. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

       

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 


