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Sammanfattning 
Introduktion: Hjärtinsufficiens, även kallat hjärtsvikt, är ett tillstånd där hjärtats pumpfunktion är nedsatt 

på grund av bakomliggande hjärtsjukdom. Förr i tiden kallades tillståndet för vattusot och senare hydrops. 

Vanligtvis är det hypertoni eller hjärtinfarkt med förlust av hjärtmuskelvävnad som kan orsaka hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt delas in i systolisk- och diastolisk hjärtsvikt. Vid systolisk svikt har hjärtat svårt att pumpa ut 

allt blod från vänster kammare. Vid diastolisk hjärtsvikt har hjärtat istället svårt att fyllas med blod. 

Utredning för att ta reda på om en patient lider av hjärtsvikt består av EKG och mätning av natriuretisk 

peptid. För att bekräfta diagnosen görs ett ultraljud av hjärtat där det även framkommer om hjärtsvikten är 

systolisk eller diastolisk. Vanliga symptom som uppkommer vid hjärtsvikt är andfåddhet och ödem. Vid 

behandling av hjärtsvikt är syftet att minska symptomen och förbättra allmäntillståndet hos patienten samt 

minska behovet av sjukvård.  

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur behandlingen av hjärtsvikt har utvecklats i Sverige 

sedan renässansen fram till modern tid.  

Metod: Sökningar gjordes på bibliotek efter böcker som beskrev hur sjukdomar förr i tiden behandlades. 

Därefter hittades böcker som passade sökningen, vilket resulterade i främst äldre farmakopéer och 

recepthandböcker. Nutida behandlingsrekommendationer utlästes bland annat från läkemedelsboken.se 

och janusinfo.se. 

Resultat: Behandlingen av vattusot på 1500-talet bestod främst av olika kryddor och växter som ofta 

skulle sjudas i vin eller blandas med annan vätska för att sedan intas. Digitoxin och digoxin från digitalis 

samt diuretika var en stor del av behandlingen av vattusot/hydrops under 1800- och 1900-talet. Flera olika 

substanser hade diuretisk effekt och rekommenderades vid hydrops och ödem. Digitalis fanns i flera 

beredningsformer och användes flitigt. Numera används digoxin som behandling endast vid svårare fall av 

hjärtsvikt, när standardbehandling med ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och 

aldosteronantagonister inte gett tillräcklig effekt.  

Diskussion och slutsats: Behandlingen av hjärtsvikt i Sverige har ändrats mycket sedan renässansen, 

vilket även diagnostiseringen och benämnandet av tillståndet har gjort. På renässansen och 1800-talet 

benämndes det vattusot, tidigt 1900-tal kallades det hydrops och vid mitten av 1900-talet började det 

istället benämnas som hjärtinsufficiens. Digoxin är det enda preparatet som fortfarande används men 

framställs numera syntetiskt. Modern behandling består annars av ACE-hämmare, betablockerare, 

aldosteronantagonister och diuretika. Utifrån de böcker som granskats till detta arbete märks en stor 

utveckling av behandlingen av hjärtsvikt. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Heart failure is a condition where the heart’s pumping mechanism is 

reduced due to other heart diseases. Back in the days it was called dropsy (vattusot) 

and later it was called hydrops. The main reason for heart failure is often 

hypertension or a myocardial infarction with loss of heart muscle tissue. 

Heart failure can be divided into systolic- and diastolic heart failure. Systolic heart 

failure means that the heart is having trouble to pump out the blood in the left 

ventricle. In the case of diastolic heart failure, the heart is having trouble to fill with 

blood. 

Screening for heart failure is done by electrocardiography and measuring of 

natriuretic peptide. An ultrasound of the heart, so called echocardiography, is made 

to confirm the diagnosis. The echocardiography shows if the heart failure is systolic 

or diastolic.  

Symptoms of heart failure is shortness of breath, breathlessness and edema. 

Treatment of heart failure reduces the symptoms and the need for hospitalizing. 

Aim: The aim of this study was to explore if and how the treatment of heart failure 

has progressed in Sweden since the renaissance up to modern days.  

Method: Searches were made at libraries for books containing information about 

diseases in the old days and what the treatment looked like then. Suitable books 

where chosen to part the study. Information on current treatment was found at web 

pages such like läkemedelsboken.se and janusinfo.se. 

Results: The treatment of dropsy (vattusot) in the 1500s consisted mainly of various 

spices and plants that often were recommended to be sown in wine or other liquid 

before consumption. Digitoxin and digoxin, substances from digitalis, and diuretics 

were a big part of the treatment of heart failure in the 1800s and 1900s. There were 

multiple substances with diuretic effects which were recommended to use at hydrops 

and edema. Digitalis was found in many different formulations. Nowadays the use of 

digoxin as treatment for heart failure only occurs in more severe cases where todays 

standard treatment hasn’t given enough effect.  

Discussion and conclusion: The treatment of heart failure in Sweden has progressed 

since the renaissance as has the screening and naming of the condition. In the 

renaissance and 1800s the condition was called dropsy (vattusot), in the early 1900s 

it was called hydrops and it was called so until the middle of the 1900s, when it 

started to be called heart failure. From the premodern treatment, digoxin is the only 

substance used today only now its synthesized. Today’s standard treatment consists 

of ACE-inhibitors, beta blockers, diuretics and aldosterone antagonists. The books 

used in this study shows a progress in the treatment of heart failure. 
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FÖRKORTNINGAR 

 

ACE Angiotensin converting enzyme 

COX Cyklooxygenas 

EF  Ejektionsfraktion 

EKG Elektrokardiografi 

KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

NP  Natriuretisk peptid 

NYHA New York Heart Association 

RAAS Renin-Angiotensin(II)-Aldosteron-Systemet 
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INTRODUKTION 

 

Hjärtinsufficiens, eller hjärtsvikt, är ett tillstånd när hjärtats pumpfunktion är nedsatt 

(1). Det innebär att hjärtat vid normalt fyllnadstryck inte kan försörja kroppens organ 

med tillräckligt mycket blod (2, 3). Detta gör att hjärtmuskelcellerna får för lite 

näring och syre (3). Hjärtsvikt är vanligt bland äldre (2, 3) och har hög dödlighet (2). 

De vanligaste orsakerna till att hjärtsvikt uppstår är hypertoni och förlust av 

hjärtmuskelvävnad efter en hjärtinfarkt (1, 4, 5). Även medfött hjärtfel (1), 

kardiomyopati (1, 4), svår blodbrist, rytmrubbningar och klaffel/förstörda hjärtklaffar 

kan orsaka hjärtsvikt (4).  

Hjärtsvikt kan delas in i diastolisk svikt och systolisk svikt (5). Diastolisk svikt 

innebär att hjärtmuskeln inte kan slappna av under diastole, vilket leder till att trycket 

i förmaket ökar (4). Förmågan att fylla hjärtat med blod minskar (5). Med tiden 

kommer hjärtmuskeln att bli styvare och hjärtsvikten förvärras (4). Hypertrofi av 

vänster kammare uppkommer som resultat av att den pumpar mot ett långvarigt 

förhöjt arteriellt tryck. Detta gör att muskulaturen i kammaren blir stel och mindre 

elastisk (5). 

Vid systolisk svikt är det hjärtats pumpfunktion som är nedsatt (4). Hjärtats 

kontraktilitet är minskad och ger en lägre slagvolym. Systolisk svikt kan uppkomma 

som resultat efter en hjärtinfarkt som skadat myokardiet (5). Allt blod pumpas inte ut 

från vänster kammare eftersom denna ofta är vidgad (4). Ejektionsfraktion (EF) är ett 

mått som visar hur stor andel blod av den fyllda volymen som hjärtat pumpar ut vid 

varje hjärtslag. Ju lägre EF, desto större blodvolym finns kvar i vänster kammare (6). 

Vid systolisk svikt drabbas inte vänster kammare av hypertrofi (5). 

Behandlingsmöjligheterna för systolisk svikt ser bättre ut än för diastolisk svikt (4).  

För att skilja på de olika formerna av hjärtsvikt görs ett ultraljud av hjärtat, så kallat 

ekokardiografi (4). 

 

 

Epidemiologi 

Hjärtsvikt är en folksjukdom med en ökande prevalens med stigande ålder. 

Prevalensen är ca 1 % för människor i 50-års åldern medan den är över 10 % vid 80 

år. För patienter över 65 år är hjärtsvikt den vanligaste orsaken till inläggning på 

sjukhus (2).  
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Patogenes 

Hjärtsvikt orsakas främst av högt blodtryck och/eller ischemisk hjärtsjukdom men 

det kan även bero på klaffel, arytmier eller kardiomyopati (2, 3, 7). 

Hjärtfunktionsnedsättningen kan visa sig som en minskad systolisk 

sammandragningskraft samtidigt som storleken på vänster kammare ökar (2).  

Hjärtsvikt kan vara akut eller kronisk. Vid hjärtinfarkt, hastigt progredierande 

hypertoni, klaffel eller lungemboli kan akut hjärtsvikt uppstå. Kronisk hjärtsvikt kan 

uppkomma av mindre infarkter, progredierande klaffel, kardiomyopati eller efter 

långvarig hypertoni (4). 

Situationer då cirkulationen belastas, t ex av fysiska och psykiska påfrestningar, 

rytmrubbningar och infektioner med temperaturökning kan verka som utlösande 

faktor av hjärtsvikt. Vid nedsatt pumpfunktion hos hjärtat är det viktigt att dessa 

möjliga faktorer till hjärtsvikt behandlas (4). 

 

 

Symptom 

De vanligaste symptomen vid hjärtsvikt är andnöd och andfåddhet (2), vilka 

uppkommer på grund av brist på näringsämnen och syre i vävnaderna (7). Andnöden 

kan även förvärras i liggande ställning och vid ansträngning. Andra vanliga symptom 

är trötthet och bensvullnad av pittingtyp, vilket menas att det kvarstår en grop efter 

tryck med t ex ett finger. Hjärtklappning, viktuppgång, aptitlöshet och nokturi är 

andra symptom vid hjärtsvikt. Symptomen uppkommer på grund av vätskeretention 

och den nedsatta hjärtminutvolymen (2).  

Vid vänstersidig hjärtsvikt är pumpfunktionen i vänster kammare nedsatt. Det blir 

stillastående blod i lungkretsloppet vilket ökar ventrycket och blodplasma kan läcka 

ut från blodbanan till omkringliggande vävnad. Vid vänstersidig hjärtsvikt bildas 

ödem i lungorna. Det leder till att det kan uppkomma symptom som andnöd (7, 8), 

allmän trötthet, hosta, dålig kondition och rosslande andhämtning (5). Vänstersidig 

hjärtsvikt kan även ge hypotoni och dålig genomblödning av njurar och lever (8).  

Vid högersidig hjärtsvikt är pumpfunktionen nedsatt i höger kammare. Det blir 

istället stagnation i systemkretsloppet vilket resulterar i symptom som ödem i fötter 

och anklar (7, 8). Viktökning och tryck under revbenen på höger sida som resultat av 

leversvullnad kan också förekomma vid högersidig hjärtsvikt (5). Cirkulationen till 

lever och njurar kan bli nedsatt vilket påverkar eliminationen av läkemedel från 

kroppen (8). 
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Diagnos 

För att diagnostisera hjärtsvikt görs ett elektrokardiogram (EKG) och en mätning av 

natriuretisk peptid (NP). Normalt EKG och normalt värde för NP visar på låg 

sannolikhet för att patienten är drabbad av hjärtsvikt. I de fall där EKG eller NP visar 

avvikande värden tyder det på att patienten lider av hjärtsvikt. Ett ekokardiografi 

görs för att bekräfta diagnosen (2, 3) och visar även om hjärtsvikten är höger- eller 

vänstersidig (2). 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan förekomma samtidigt som hjärtsvikt och 

en undersökning med spirometri, för att kontrollera lungkapaciteten, görs för att 

utesluta eller bekräfta KOL. En röntgen av hjärta och lungor kan också genomföras, 

för att undersöka om det finns någon annan bakomliggande lungsjukdom (2).  

 

 

Klassificering 

Enligt New York Heart Association (NYHA) delas hjärtsvikt in i fyra 

funktionsklasser (NYHA-klassificering), se Tabell I. NYHA I är det lindrigaste 

tillståndet av hjärtsvikt medan NYHA IV är det mest kritiska tillståndet av hjärtsvikt. 

Denna indelning är en utgångspunkt för hur behandlingen bör se ut (2). 

 

 

Tabell I. NYHA-klassificering för hjärtsvikt 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NYHA I - Nedsatt hjärtfunktion utan symptom 

NYHA II - Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet som uppkommer vid 

ansträngande fysisk aktivitet 

NYHA III - Måttlig hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet som uppkommer 

vid lätt till måttlig fysisk aktivitet 

- Klassen delas upp i IIIa och IIIb beroende på om patienten klarar 

av att gå mer än 200 meter utan besvär eller inte 

NYHA IV - Svår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet redan i vila 

- Symptomökning vid minsta ansträngning. Patienten är oftast 

sängbunden 
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Hjärtsvikt förr i tiden 

Vattusot 

Under sent 1500-tal troddes det att vattusot orsakades av kallt blod som kylde ner 

levern och att vatten intogs i för stor mängd. Vattusot delades in i tre olika former. 

Den ena var likt meteorism, uppsvälld mage med gaser. Den andra formen var 

ascites, när vätska ansamlats i buken. Denna form ansågs lättast att bota. Tredje 

formen benämndes hyposarcha. Hela buken var då uppsvälld och det blev en grop 

kvar i huden efter tryck med ett finger. Denna form ansågs svårast att bota. Om 

levern vid detta tillstånd blev hård och svullen eller den insjuknade fick hög feber 

ansågs att det inte fanns något att göra (9). 

Runt 1700- och 1800-talet beskrevs vattusot som ett tillstånd då någon del av 

kroppen svällde upp på grund av vätskeansamling, ödem. Det uppkom av hinder i 

blodomloppet, vilket det bland annat kan bli vid problem med hjärtat. 

Vattusot delades in i flera olika former, däribland hud-, bröst- och bukvattusot.  

Vid hudvattusot drabbades hela kroppen av ödem och det började vanligen i benen. 

Anledningen troddes vara äggvitebrist i blodet av undernäring, vissa njursjukdomar 

eller långvariga diarréer. I de fall ödemen främst fanns kring nedre delen av kroppen 

troddes det bero på hjärtsvaghet, främst i vänster förmak.  

När vätskeansamlingar fanns främst runt lungor och brösthålans inre med symptom 

som andnöd och tryck över bröstet kallades tillståndet för bröstvattusot. Detta 

troddes bero på tuberkulos eller hjärtsvaghet i vänster kammare.  

Bukvattusot var något som troddes uppstå vid hjärtsvaghet i vänster förmak eller 

skrumplever. Buken var då svullen och skvalpade vid rörelse (10). 

 

Hydrops 

Vattusot på grekiska heter hydrops, som även är det latinska ordet för 

vätskeansamlingar i vävnader (11). Under tidigt 1900-tal kom tillståndets benämning 

att skifta från vattusot till hydrops (12). 

 

 

Behandling 

Syftet med behandling vid hjärtsvikt är att minska patientens symptom och förbättra 

måendet samt att minska patientens behov av sjukvård (3). Bakomliggande 

sjukdomar till hjärtsvikten ska alltid behandlas (2). 
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Patienter med hjärtsvikt rekommenderas vaccination mot influensa och 

lunginflammation. Att insjukna i någon av dessa sjukdomar innebär stor påfrestning 

på hjärtat och kan i värsta fall leda till att patienten avlider (3). 

 

Läkemedel att undvika vid hjärtsvikt 

Vid hjärtsvikt rekommenderas att undvika användning av preparat som hämmar 

cyklooxygenas (cox). Cox-hämmare minskar bildningen av prostaglandiner som 

behövs för att bibehålla en bra genomblödning av njuren så att urinproduktionen inte 

minskar. En minskad urinproduktion leder till vätskeansamlingar i kroppen och då 

förvärras hjärtsvikten (7).  

 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur behandlingen av hjärtsvikt har 

utvecklats från renässansen fram till idag. Används fortfarande någon behandling 

från renässansen? Har det tillkommit nya behandlingar i modern tid? 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 

 

Sökningar gjordes på bibliotek efter litteratur som handlade om medicin, sjukdomar 

och hur dessa behandlades under 1500-, 1600-, 1700-, 1800-, 1900-talet samt modern 

tid. Litteraturen skulle innehålla något om vattusot/vattensot, hydrops, hjärtproblem, 

hjärtsvikt, hjärtinsufficiens, hjärtglykosider eller digitalis.  

Den litteratur som sedan valdes ut var främst farmakopéer och recepthandböcker 

med bra register för att underlätta sökning, se Tabell II. 

För information om nutida behandling användes behandlingsrekommendationer från 

bland annat Läkemedelsboken.se, 1177.se samt Janusinfo.se. 
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Tabell II. Litteratur som användes till studien av förmodern behandling av hjärtinsufficiens med 

utgivet årtal, titel och författare alternativt utgivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årtal Titel Författare alt. utgivare 

1578 Een nyttigh läkere book (9) B. Olai 

1889 Farmakopé, innehållande de allmännast 

brukliga läkemedlen och deras användningssätt 

(13) 

J.F Svedberg 

1902 Läkemedlens användning och dosering (12) J.G Edgren 

S. Jolin 

1906 Läkemedlens användning och dosering (14) J.G Edgren 

S. Jolin 

1914 Läkemedlens användning och dosering (15) J.G Edgren 

S. Jolin 

1928 Läkemedlens användning och dosering (16) J.G Edgren 

S. Jolin 

1943 Pharmaconomia Svecica (17) M. Ljungdahl 

1967 Pharmaconomia Svecica (18) M. Ljungdahl 



13 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i detta arbete baseras på information från litteratur där behandling av olika 

sjukdomar beskrivits. Litteraturen som användes för studier av förmodern behandling 

av hjärtinsufficiens kom främst från farmakopéer och läkemedelshandböcker. 

 

 

Viktiga årtal och behandlingsmetoder 

1578 

Vattusot ansågs kunna behandlas på många olika sätt. Mat av torr och het karaktär 

var att föredra framför kladdig och kall mat. Att äta så lite som möjligt var att 

rekommendera. Att dricka vatten eller vistas vid vatten skulle undvikas. Vin och 

getmjölk gick däremot bra att dricka.  

Vätskan i mage och lever ansågs ond och skulle drivas ut, gärna genom åderlåtning.  

Oxymel Diuretico, ett urindrivande mos, kunde intas tillsammans med dryck för att 

stärka kroppen. Ytterligare mosberedningar såsom hiera simplex, som var laxerande, 

och Diaphenicon kunde blandas med humlesuga och fänkål för att göra sirap eller 

piller. 

Varma och torra kryddor som bland annat anis, persilja, selleri, sparris, dill och 

fänkål användes för dess diuretiska effekter. 

Johannesört, spiskummin och andra gräs, frön och kryddor kunde sjudas med vin för 

att drickas efter genomgången laxerande kur. Likaså var rot av kungsljus som sjudit i 

vin gott att dricka. Tulkört tillsammans med öl var bra och även sommarfläder och 

fläder var bra. 

Varma plåster med varma oljor kunde appliceras på magen och över levern. Minst en 

gång i veckan skulle en laxerande kur göras. Att sova på dagen var inte att 

rekommendera. En mosberedning, Diacurcuma, kunde ätas två, tre gånger i veckan 

på fastande mage för att framkalla kräkning.  

Fattiga kunde låta vitlök sjuda i vin, ättika eller gott gammalt öl (9).  

 

1785 

Detta år publicerar William Withering sina erfarenheter och upptäckter kring 

behandlingar med digitalis vid bland annat vattusot. Han visade att digitalis 

påverkade hjärtfrekvensen, stärkte hjärtat och reducerade ödem (19). 
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1889 

Diuretika 

Vätskedrivande medel benämndes inte ännu som diuretika utan som urindrivande 

medel. Det fanns ett flertal olika preparat som ansågs ha urindrivande och ibland 

även laxerande effekt och som kunde användas vid vattusot.  

Acetas kalicus, kaliumacetat, är ett kristallint pulver med urindrivande effekt som 

kunde användas vid vattusot med feber. 

Bitartras kalicus, kaliumbitartrat, var ett urindrivande och laxerande medel som 

användes vid vattusot. Det var ett dyrt pulver som med fördel kunde bytas mot 

Bitartras kalicus depuratus, renat kaliumbitartrat, som var likvärdigt fast billigare.  

Fructus juniperi, enbär, hade urindrivande verkan. Mogna enkottbär användes som 

infusion vid vattusot. 

Tubera jalapae, jalaparot, var ett kraftigt laxermedel som även var billigt. Chloretum 

pilokarpicum, pilokarpinhydroklorid, var vattenlösliga kristaller som med 

försiktighet kunde administreras som subkutan injektion för att framkalla stark spott- 

och svettavsöndring. Flores sambuci, fläderblommor, verkade svettdrivande och 

dracks som te. Flores verbasci, kungsljusblommor, användes som bröstte. Dessa 

vätskedrivande medel saknade här indikation (13).  

 

Hjärtglykosider 

Digitalis, strofantin och sjölök var de hjärtglykosider som användes och digitalis 

fanns i olika beredningsformer. Användningsområden för digitalis och strofantin var 

angivet till hjärtsjukdomar och inte specifikt för vattusot. 

Folia digitalis, digitalisblad, kom från Digitalis purpurea och bladen, som inte fick 

förvaras i mer än ett år, skulle plockas från växten när den börjat blomma. Verkan 

var sänkt hjärtfrekvens och digitalis ansågs vara det viktigaste medlet vid 

hjärtsjukdomar. Blad från digitalis användes för att göra digitalisinfusion och 

digitalistinktur. Tinkturen ansågs mer värd att använda eftersom det tycktes innehålla 

mer digitoxin, som var den kraftigast verkande hjärtglykosiden från digitalis.  

Tinctura strophanti, strofantustinktur, var en tinktur gjord på fröna från Strophantus 

hispidus. Den användes vid hjärtsjukdomar istället för beredningar av digitalis.  

Bulbus scillae, sjölök, användes vid vattusot men dess effekter framkommer inte här. 

Sjölöken fanns även som sammansatt sjölökstinktur, tinctura scillae composita, som 

bestod av kanel, sjölök och utspädd sprit. Pulvis scillae boraxatus, var en blandning 

beståendes av sjölök, borax, socker och tvåfallt vinsyrat kali (bitartrat kalicus). Det 

senaste kunde även bytas ut mot renat tvåfallt vinsyrat kali (bitartrat kalicus 

depuratus), som var billigare. Blandningen hade urindrivande effekt och användes 

vid vattusot (13). 
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Övriga medel 

Många preparat som användes för att behandla vattusot hade inte angivet vilka 

effekter det gav.  

Chloretum hydrargyrosum praecipitatum, kalomel, var ett vitt pulver som var 

olösligt i vatten. Det kunde blandas med kalkvatten till så kallat svartvatten som 

användes vid början av vattusot som uppkommit på grund av hjärtfel. 

Biboras natricus, borax, ansågs vara ett antiseptiskt, jäsnings- och 

förruttnelsehämmande medel. Det hade många användningsområden inklusive 

vattusot.  

Tartarus boraxatus, boraxvinsten, kunde användas vid vattusot men då preparatet var 

dyrt kunde det bytas ut mot en blandning av borax och renat kaliumbitartrat.  

Tartras kalicus, kaliumtartrat, var färglösa och genomskinliga kristaller som gick att 

lösa i vatten och användes vid vattusot. Det var ett dyrt apotekspreparat och kunde 

bytas mot en blandning av kaliumbikarbonat och renat kaliumbitartrat.   

Bulbus allii, vitlök, kunde användas vid vattusot. Vilka effekter vitlök hade och hur 

det skulle beredas framkommer inte här. 

Folia cardui benedicti, kardbenediktblad. Bladen plockades från växten när den 

börjat blomma och användes sedan i infusion eller te vid vattusot.  

Coffeina, koffein, användes ofta tillsammans med citronsyra vid hjärtsjukdomar (13). 

 

1902 

Diuretika 

Antalet preparat som användes för deras vätskedrivande och laxerande verkan vid 

hydrops hade ökat jämfört med 1889. De benämndes nu som diuretiska medel. 

Acetas kalicus, bitartras kalicus och fructus juniperi användes fortfarande som 

diuretika vid hydrops, (tidigare vattusot).  

Flera medel som tidigare användes vid vattusot men saknade angivet vilka effekter 

de gav hade nu specificerats med varför de användes, och ofta var det som diuretika. 

Biboras natricus, borax, och tartarus boraxatus, boraxvinsten, angavs ha diuretiska 

effekter och användes vid hydrops. 

Chloretum hydrargyrosum praecipitatum, kalomel, ökade avsöndringen av galla, 

saliv och urin och hade även laxerande verkan. Det användes som diuretikum vid 

hydrops.  



16 

 

Chloretum pilokarpicum, pilokarpinhydroklorid, administrerades ofta subkutant. Det 

användes vid hydrops och verkade pulshöjande samt ökade sekretionen av svett och 

saliv. 

Tuber jalapae, jalaparot, hade en kraftigt laxerande verkan och användes vid 

hydrops. Det kunde ges som pulver, piller eller mos. Resina jalapae, jalapaharts, 

hade samma verkan som jalaparot och användes på samma indikationer men 

behövdes bara tas i hälften så stor dos. 

Det hade även tillkommit nya beredningar som kunde användas vid hydrops för 

deras diuretiska verkan. 

Acetas natricus, natriumacetat, var ett diuretikum likt acetas kalicus som kunde 

användas vid hydrops. Det fanns som pulver men kunde även blandas med vatten 

och sirap till en lösning. 

Carbonas kalicus, kaliumkarbonat, användes vid hydrops. Det verkade diuretiskt 

samt ökade sekretionen. Det gjorde sig bäst i lösning med kaffe, öl eller kolsyrat 

vatten. 

Nitras kalicus, kaliumnitrat eller salpeter, användes vid hjärtsjukdomar och akut 

hydrops för dess diuretiska verkan men det var giftigt i större doser. Det användes 

som pulver eller i lösning. 

Tartras natrico-kalicus, kaliumnatriumtartrat eller seignettesalt, hade både diuretisk 

och laxerande effekt. Det användes som pulver eller lösning vid hydrops.  

Tuber aconiti, stormhattrot, kunde användas vid hjärthypertrofi och hydrops som 

pulver eller piller, men den var väldigt giftig och användes därför inte så ofta.  

Theobromino-salicylas natricus, diuretin, gav kraftig urinavsöndring och höjde 

blodtrycket. Det användes vid hydrops, som uppkommit till följd av hjärtfel, som 

pulver eller mixtur. Theobrominum, teobromin, användes och verkade likt diuretin. 

Fructus petroselini, persiljefrön, användes som diuretikum och Aqua petroselini, 

persiljevatten, användes som tillsatts i diuretiska mixturer. 

Hydras terpicus, terpinhydrat, var ett diuretikum som användes vid insufficiens i 

hjärtmuskulaturen och fanns som piller, tabletter eller kapslar. Det rekommenderades 

att intas i samband med måltid (12). 

 

Hjärtglykosider 

Folium digitalis, digitalisblad, användes fortfarande vid hydrops. Det verkade 

sänkande på hjärtverksamheten och hade diuretiska effekter. Digitalisblad fanns 

fortfarande som infusion och tinktur. Det hade även tillkommit Digitalinum 

crystallisatum, kristalliserad digitalin eller digitoxin, som var ett koncentrat av 

digitalisglykosiderna, inklusive digitoxin, och därigenom 1000 gånger starkare än 
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digitalisblad. Det var därmed väldigt giftigt. Det intogs som pulver, piller eller 

lösning vid hjärtsjukdomar och hydrops. 

Semen strophanti, strofantusfrön, användes för beredning av Tinctura strophanti, 

strofantusdroppar som användes vid bland annat hjärtmuskelinsufficiens och 

hydrops. Det verkade likt digitalis som stärkande och reglerande av 

hjärtverksamheten samt hade diuretisk effekt. Strofantusdroppar gav effekt snabbare 

men var inte lika kraftig som digitalis och kunde inte ersätta digitalisbaserade 

preparat, de kunde däremot kombineras. 

Bulbus scillae, sjölök, angavs här som att ha diuretisk verkan och vid större doser var 

det renande och giftigt. Det användes som pulver, piller eller infusion vid hydrops. 

Sjölök ingick i flera beredningar såsom Oxymel scillae, sjölökshonung, som 

användes i diuretiska mixturer och Pulvis scillae boraxatus, en blandning av sjölök 

och borax, som hade urindrivande verkan. 

Sulfas sparteicus, sparteinsulfat, verkade även det sänkande på hjärtverksamheten 

och hade diuretisk effekt men det kontraherade också blodkärlen och höjde 

blodtrycket. Effekterna var mindre än de från digitalis men sparteinsulfat var istället 

mindre toxiskt. Det kunde administreras som pulver, piller eller lösning (12). 

 

Övriga medel 

Coffeina, koffein, hade hjärtstärkande, exciterande och diuretiska egenskaper. Det 

användes subkutant vid hjärtsjukdomar och hydrops. Koffein blandades med vatten 

och natriumbensoat eller natriumsalicylat till en lösning. 

Folium uvae ursi, mjölonrisblad, verkade sammandragande och stärkande. Det 

användes vid hydrops och intogs som pulver eller dekokt (12). 

 

1906 

Behandlingar beskrivet från 1902 var fortfarande aktuella. Fler beredningar av 

digitalis hade tillkommit däribland Digalenum och Extractum fluidum Digitalis.  

Digalenum, även kallat digalen eller amorft digitoxin, verkade likt digitoxin, 

Digitalinum crystallisatum, genom att sänka hjärtverksamheten och hade diuretiska 

effekter. Det användes vid hydrops och hjärtsjukdomar. Amorft digitoxin var inte 

lika svårlösligt som digitoxin och kunde resorberas snabbare.  

Extractum fluidum digitalis var ett flytande digitalisextrakt som verkade likt folium 

digitalis och användes på samma indikationer som digitalisinfusion (14). 
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1914 

Hydrops behandlades fortfarande som beskrivet under 1902 och 1906 men nya 

beredningar och medel hade tillkommit (15). 

 

Diuretika 

Tinctura aconiti, stormhattsdroppar, verkade och användes likt tuber aconiti som 

diuretikum vid hydrops. 

Theobromino-acetas natricus, Agurin, hade diuretisk verkan likt theobromino-

salicylas natricus men störde inte digestionen lika mycket. Det användes vid 

hydrops, ascites och ödem (15).  

 

Hjärtglykosider 

Strophantinum, strofantin, verkade och användes likt tinctura strophanti. Det 

administrerades intravenöst och patienter som tidigare behandlats med 

digitalispreparat skulle vänta tills all digitalis eliminerats från kroppen innan 

behandling med strofantin påbörjades (15). 

 

Övriga medel 

Citras coffeicus, koffeincitrat, och Salicylas natrico-coffeicus, koffein-

natriumsalicylat, var nya beredningar av koffein som användes och verkade likt 

Coffeinum. 

Collargolum var lösligt kolloidalt silver som vid ascites kunde användas som 

kollargolsalva, unguentum credé. 

Moschus, mysk, användes bland annat vid början av insufficiens. Det verkade genom 

att stimulera och öka hjärtverksamheten och intogs som pulver, emulsion, mixtur 

eller piller (15). 

 

1928 

Här fanns det en ändring i språket, tidigare acetas kalicus benämndes nu som kalii 

acetas, och det såg ut så för flera substanser. Doseringar var ändrade för flera medel 

men de flesta hade fortfarande samma indikationer som tidigare. Preparat fanns nu 

också från flera fabrikanter med liknande beredningar (16). 
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Diuretika 

Nya medel med diuretiska effekter var Theocinum, syntetiskt teofyllin, som användes 

vid hydrops och verkade likt teobromin som diuretikum. Beredningar på teobromin 

fanns från olika fabrikanter. Novasurol och Sylargan var kvicksilverpreparat med 

kraftig diuretisk effekt som användes vid hydrops och ödem (16). 

 

Hjärtglykosider 

Preparat gjorda av digitalisblad, folium digitalis, fanns med olika namn från flera 

fabrikanter. Digalen, Digifolin, Digisolvin, Digipuratum liquidum och Digitotal var 

några av de vanligaste digitalispreparaten, som alla kom från olika fabrikanter. De 

fanns också ofta i flera beredningsformer, såsom tabletter och ampuller för injektion. 

Styrkan på preparaten varierade mellan fabrikanterna. Även strofantusdroppar fanns 

från flera fabrikanter. 

Herba adonidis vernalis, våradonis, användes som hjärtstärkande medel vid 

hjärtsjukdomar och gavs som infusion (16).  

 

Övriga medel 

Solutio plumbi subacetatis diluta, blyvatten, hade kylande, fördelande och 

sammandragande effekt. Det kunde användas som kallt eller varmt omslag vid bland 

annat ödem. 

Coffeinum cum natrii benzoate, koffeinnatriumbensoat, var ett nytt preparat 

innehållandes koffein. Det användes likt Coffeinum och hade hjärtstärkande och 

diuretiska effekter (16). 

 

1943 

Behandling av hjärtinsufficiens fanns under kapitlet om sjukdomar i 

cirkulationsapparaten, dock fanns inte specifik indikation hjärtinsufficiens på annat 

än preparat av hjärtglykosider (17).  

 

Diuretika 

Diuretin och teofyllin användes som diuretika vid olika hjärtsjukdomar. Diuretin 

fanns som tabletter, sammansatta diuretin-piller och sammansatt diuretin-mixtur. De 

hade alla kärldilaterande och diuretiska effekter. Teofyllin fanns som tabletter, 

teofyllamin-tabletter, teofyllamin-ampuller för intramuskulär- och intravenös 

injektion samt teofyllamin-suppositorier. De hade likt diuretin kärldilaterande och 

diuretiska effekter men verkade kraftigare (17).  
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Hjärtglykosider 

De hjärtglykosider som användes kom från digitalis, strofantin och sjölök. 

Det fanns många digitalispreparat och beredningar; tabletter, tinktur, infusion och 

suppositorier. De användes vid hjärtinkompensation som berodde på hjärt- och 

lungsjukdomar. Behandling rekommenderades att påbörjas vid första tecken på 

hjärtinsufficiens. Sedan fanns också Digitalis purpurea- och Digitalis lanata-

specialiteter. Dessa specialiteter innehöll olika glykosider från röd respektive gul 

fingerborgsblomma och fanns tillgängliga från flera olika fabrikanter i olika 

beredningsformer. De användes likt andra digitalispreparat vid hjärtsjukdomar. 

Strofantin fanns som lösning till injektion i två olika styrkor. De användes vid 

samma indikationer som digitalis men gav effekt snabbare. Sjölök fanns endast med 

som ett preparat, scillarenampuller, som vid injektion gav snabb men kortvarig 

effekt. Det användes på samma indikationer som strofantin (17).  

 

Övriga medel 

Koffein användes som diuretikum vid hjärtsjukdomar och verkade även stimulerande 

på hjärtat. Det fanns som koffeinlösning till injektion och koffeintabletter (17). 

 

1967 

Medel vid hjärtinsufficiens fanns nu som egen underrubrik till Hjärt- och kärlmedel. 

Preparat som användes för att behandla hjärtinsufficiens var hjärtglykosider, 

diuretika, morfin och teofyllinderivat (18). 

  

Hjärtglykosider 

Hjärtglykosider ansågs vara bra för behandling av hjärtinsufficiens eftersom de 

ökade kontraktionskraften hos myokardiet och sänkte  sinusrytmen. Behandling med 

hjärtglykosider påbörjades vid första tecken på hjärtinsufficiens utom i de fall då 

insufficiensen berodde på myokardit, tyreotoxikos eller anemi, då skulle istället 

grundsjukdomen behandlas eftersom ingen större effekt av hjärtglykosider var att 

vänta.  

Ofta påbörjades behandlingen med en hög dos hjärtglykosider för att sedan vid 

uppnådd full effekt minska till lägre doseringar.  

Det fanns flera olika hjärtglykosider som användes; strofantusglykosider, 

digitalisglykosider, sjölöksglykosider och adonisglykosider. De flesta preparat 

innehöll dock digitalisglykosider (18).  
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Morfin och teofyllinderivat 

Morfin användes vid lungödem, ofta tillsammans med snabbverkande 

hjärtglykosider. Teofyllinderivat användes för att stimulera myokardiet och hade 

även diuretiska effekter (18).  

 

2018 

Icke farmakologisk behandling består bland annat av ökad motion, rökstopp, 

kontrollerat vätskeintag (inte mer än 1,5–2 liter vätska per dygn) och begränsat 

saltintag (2, 3).  

 

RAAS-hämmare 

Genom att hämma Renin-Angiotensin(II)-Aldosteron-Systemet (RAAS) fås en 

kärlvidgning (20). RAAS-hämmare kan användas vid behandling av hjärtsvikt för att 

minska påfrestningen på hjärtat (7, 20).  

Till RAAS-hämmare räknas angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare, 

angiotensin(II)-receptorantagonister och aldosteronantagonister (21).  

ACE-hämmare är förstahandspreparat vid hjärtsvikt (4, 22). De minskar sjukligheten 

och dödligheten på lång sikt hos patienter med hjärtsvikt med nedsatt EF. Hosta är en 

vanlig biverkning vid användning av ACE-hämmare. Om denna biverkan eller annan 

intolerans mot ACE-hämmare uppstår kan behandling med en angiotensin(II)-

receptorantagonist bli aktuell. De är jämförbara med ACE-hämmare och hosta som 

biverkning är inte lika vanlig för angiotensin(II)-receptorantagonister jämfört med 

ACE-hämmare (4). 

 

Betablockerare 

Betablockerare har en mycket gynnsam effekt vid hjärtsvikt (4) då de sänker 

hjärtfrekvensen och minskar påfrestningen på hjärtat (7). Vid måttlig till svår 

systolisk hjärtsvikt har både selektiva beta-1 blockerare och icke selektiva 

betablockerare visats minska symptom och dödlighet (4). 

 

Diuretika 

Diuretika har en vätskedrivande effekt och kan användas vid behandling av hjärtsvikt 

(21) för att minska uppkomsten av ödem i vävnaderna (5, 7). 
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Hjärtglykosider 

Digitalis purpurea, röd fingerborgsblomma, och Digitalis lanata, gul 

fingerborgsblomma, innehåller hjärtglykosider såsom digoxin och digitoxin (1). I 

Sverige används dock bara digoxin idag (4).  

När behandling med ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och 

aldosteronhämmare inte gett tillräcklig effekt används digoxin som tillägg till 

behandlingen av hjärtsvikt (4). I de fall när hjärtats kontraktionsförmåga är nedsatt 

kan också behandling med digoxin bli aktuellt (7). 

Digoxin verkar genom att öka inströmningen av kalcium i hjärtmuskelceller, som 

resulterar i ökad slagkraft samt sänkt hjärtfrekvens (4, 7). Symptom från hjärtsvikt 

som andnöd och ödem kommer då att minska (1). 

Nackdelar med digoxin är att det har en liten terapeutisk bredd och är toxiskt i för 

stora doser (4, 21). Det är viktigt att följa upp patienterna för att kontrollera 

serumkoncentrationerna av digoxin (21). Tecken på överdosering kan märkas som 

dimsyn, ändrat färgseende samt hjärtarytmier (4). 

 

Neprilysinhämmare 

Ett preparat som tillkommit under de senaste åren för behandling av kronisk 

hjärtsvikt är neprilysinhämmare, Sakubitril. För att undvika risken för allvarliga 

biverkningar med angioödem används neprilysinhämmare därför alltid tillsammans 

med valsartan, som är en angiotensin-II-receptorantagonist (4).  

Neprilysinhämmare verkar genom att hämma nedbrytningen av NP. Effekten blir då 

ökad diures, minskad bildning av aldosteron, hämmad tillväxt av glatt muskulatur på 

kärlen, ökad genomsläpplighet och vidgning av kärl (4).  

 

Behandling enligt NYHA-klassificering 

Vilken farmakologisk behandling som krävs beror på om EF är nedsatt eller normal. 

Vid nedsatt EF styrs behandlingen av NYHA-klassificering, se Tabell III (2). 

Vid lindrig hjärtsvikt, NYHA I, sker behandling med betablockerare, diuretika vid 

behov samt ACE-hämmare eller angiotensin(II)-receptorantagonist (2). 

NYHA II har samma behandling som NYHA I tillsammans med 

aldosteronantagonist. Vid tillstånd då EF är lägre än 35 % kan även behandling med 

sinusnodhämmare och/eller sviktpacemaker, med eller utan defibrillator, förekomma 

(2). 

Svårare tillstånd av hjärtsvikt, NYHA III och NYHA IV, behandlas likt NYHA II 

men ett tillägg av digoxin i behandlingen kan bli aktuellt. Det kan även bli aktuellt 

med transplantation eller palliativ vård (2). 
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Behandling för hjärtsvikt där EF är bevarad riktas mot grundorsaken, vilket ofta är 

hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Läkemedel som antikoagulantia, RAAS-

blockerare, betablockerare och diuretika är vanligt men behandlingen är individuell 

(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell III. Behandling av hjärtsvikt i relation till NYHA-klassifikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHA I NYHA II NYHA III NYHA IV 

- Betablockerare 

- ACE-hämmare (eller angiotensin-receptorantagonist) 

- Diuretika 

 - Sinusnodhämmare (Ivabradin) (vid EF lägre än 35 %) 

- Sviktpacemaker (vid EF lägre än 35 %) 

- Mineralreceptorantagonist (aldosteronantagonist) 

 - Hjärtglykosider 

- Transplantation 

- Palliativ vård 
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DISKUSSION 

 

Förmodern behandling av hjärtsvikt är svårt att utläsa exakt eftersom begreppet 

hjärtinsufficiens dök upp först runt mitten av 1900-talet. Innan dess benämndes 

hjärtsvikt som vattusot och senare hydrops, ett tillstånd som kunde uppkomma av 

problem med njurarna eller problem med hjärtat. 

Det var svårt att hitta litteratur som beskrev hur sjukdomar behandlades under 1600- 

och 1700-talet, därav glappet på ca 300 år i resultatet. Den stora utvecklingen kom 

dock efter William Witherings upptäckt av digitalis effekter 1785 (19). 

Det fanns många olika substanser som verkade som diuretika förr. Dagens diuretika 

är olika det som fanns förut. Idag framställs diuretika inte längre från växter. 

Diuretika verkar symptomlindrande vid hjärtsvikt då det minskar uppkomsten av 

ödem.  

Koffein fanns i flera beredningsformer och användes vid hjärtsjukdomar för dess 

hjärtstärkande, exciterande och diuretiska egenskaper (12-16). Det har visserligen 

urindrivande egenskaper och är uppiggande samt hjärtstimulerande (23) men 

används inte längre vid behandling av hjärtsjukdomar. Dagens behandling av 

hjärtsvikt handlar om att lugna hjärtat och effektivisera dess arbete. Att behandla 

med koffein som stimulerar hjärtat till att slå snabbare kan inte ha varit bra för hjärtat 

dock kan dess vätskedrivande effekter minskat uppkomsten av ödem. 

Digoxin förekom ofta som behandling av hjärtsvikt förr i tiden och fanns i många 

olika beredningsformer (12-16). Det utvanns från bladen från röd och gul 

fingerborgsblomma, Digitalis purpurea respektive Digitalis lanata (1). 

Digoxin finns kvar som läkemedel men framställs numera syntetiskt (24).  Det är det 

enda preparat som fortfarande används för att behandla hjärtsvikt. Behandling med 

digoxin rekommenderades under förmodern tid att påbörjas vid första tecken på 

hjärtsvikt medan det idag endast används i fall där standardbehandling inte gett 

tillräcklig effekt. 

Effekterna för de olika preparaten blev mer specifika med tiden, t ex kungsljus 

rekommenderades att användas 1578 men det stod ingenting om vad dess effekter 

var (9). År 1889 nämndes kungsljus ha vätskedrivande effekter. Detta gällde även för 

digitalis som år 1889 beskrevs sänka hjärtverksamheten (13). 1902 tillkom det att 

digitalis även hade diuretiska effekter (12) och 1967 beskrevs att de ökade 

kontraktionskraften hos myokardiet och sänkte sinusrytmen (18). Idag, 2018, finns 

kunskap om hur digitalis ökar kalciumnivåerna i hjärtmuskelcellerna som resulterar i 

ökad kontraktionskraft och sänkt hjärtfrekvens (4, 7).  

Antalet beredningsformer ökade med tiden. Digitalis användes som infusion och 

tinktur 1902 (12) medan det år 1943 fanns som tabletter, tinktur, infusion, 

suppositorier, ampuller, droppar och granula (17). En anledning till detta kan tänkas 

vara att få bättre kontroll på doseringar men även att underlätta administreringen av 

läkemedlet. 
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Resultatet visar på en stor förändring och utveckling i hur hjärtsvikt behandlades förr 

jämfört med nu. Eftersom det finns fler böcker som beskriver behandlingen av 

hjärtsvikt under förmodern tid än de som använts till detta arbete, är det svårt att 

konstatera hur behandlingen verkligen såg ut på medeltiden och framåt. 

Behandlingsrekommendationerna kanske varierar mellan olika böcker och för ett 

definitivt resultat skulle fler böcker behövts gå igenom. 

 

 

 

SLUTSATS 

 

Till detta arbete användes ett antal böcker för att utläsa hur behandlingen av 

hjärtsvikt sett ut genom åren. Eftersom det finns fler böcker som behandlar detta kan 

det vara så att behandlingsrekommendationerna varierar mellan olika böcker. Utifrån 

de källor som använts till detta arbete syns en utveckling genom åren för 

behandlingen av hjärtsvikt. Det har även en skett en utveckling i kunskap om 

tillståndet samt hur det benämns. Behandling av hjärtsvikt idag består av nyare 

läkemedel som inte framställts från växter eller liknande. Från dåtida behandling är 

det bara digoxin, som numera framställts syntetiskt, som fortfarande finns kvar och 

används vid svårare fall av hjärtsvikt. 
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