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Sammanfattning 

Förmaksflimmer är den vanligaste ihållande arytmin och förekomsten förväntas öka i 

samband med en åldrande befolkning. Förmaksflimmer påverkar patienten både 

psykiskt och fysiskt, vården bör utgå från patientens egna upplevelser för att bli 

personcentrerad. Syftet med studien var därför att beskriva vad patienters upplevelse 

är av förmaksflimmer. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie.  Via en 

systematiskt strukturerad litteratursökning anträffades sju vetenskapliga artiklar som 

användes i litteraturstudiens resultat. Genom en innehållsanalys framkom tre 

huvudkategorier: Osäkerhet och rädsla, förändringar i vardagen och mötet med 

vården. Resultatet visar att patienter upplevde ångest, oro, rädsla och osäkerhet 

relaterat till förmaksflimmer och medicinsk behandling. Fysisk och psykisk påverkan 

samt medicinsk behandling orsakade livsstilsförändringar och begränsningar i 

patienters vardag. Ett gott bemötande från sjukvårdspersonal medförde en minskning 

av den rädsla, oro och ångest som patienter med förmaksflimmer upplevde. Framtida 

forskning bör fortsatt undersöka och utöka kunskapen om patienters upplevelser och 

känslor i relation till förmaksflimmer 
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Abstract 

Atrial fibrillation is the most common continuous arrhythmia and the prevalence are 

expected to increase with an aging population. Atrial fibrillation affects the patient 

both physically and psychologically, caring should be based on patient's own 

experiences to become person-centered. Therefore, this study aims to describe what 

patients´ experience are of atrial fibrillation. The study was conducted as a literature 

study. Seven scientific articles were found by systematic search of literature and 

included in the literature study´s result. Via a content analysis three main categories 

emerged: Uncertainty and fear, changes in everyday life and healthcare encounters. 

The result shows that anxiety, distress, fear and uncertainty were experienced by 

patients in relation to atrial fibrillation and medical treatment. Physical and 

psychological impact and medical treatment caused lifestyle changes and limitations 

in patient´s everyday living. Good treatment from healthcare providers reduced the 

fear, distress and anxiety experienced by patients with atrial fibrillation. Future 

research should continue to examine and expand the knowledge of patient´s 

experience and feelings in relation to atrial fibrillation. 
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1. Inledning 

Förmaksflimmer är den vanligaste ihållande arytmin (Iwasaki, Nishida, Kato & 

Nattel, 2011) som drabbar 1–2% av den globala populationen (Camm et al., 2010) 

och ca 3% av den vuxna befolkningen i Sverige (Gudlaugsdottir, Khoshnood & 

Lundberg, 2018). Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2013) finns det dock en underdiagnostik och den egentliga siffran är runt 4% 

av Sveriges vuxna befolkning. Förmaksflimmer medför en stor kostnad för samhället, 

i en dansk studie beräknades kostnaden för patienter med förmaksflimmer de tre 

första åren efter diagnos till 20403 - 26544 euro per patient (Paaske Johnsen, Worsaae 

Dalby, Täckström, Olsen & Fraschke, 2017). I samma studie beräknades den totala 

samhälleliga kostnaden för samtliga patienter under samma treårsperiod efter diagnos 

med förmaksflimmer i Danmark till mellan 219–295 miljoner euro (Paaske Johnsen et 

al., 2017). Risken för att drabbas av förmaksflimmer ökar med åldern (Andrade, 

Khairy, Dobrev & Nattel, 2014) och förekomsten av förmaksflimmer förväntas öka 

med en åldrande befolkning (Iwasaki et al., 2011). 

Tromboembolism är den mest betydande komplikationen vid förmaksflimmer och den 

största gemensamma faktorn för stroke hos äldre personer (Iwasaki et al., 2011). 

Stroke till följd av förmaksflimmer är ofta allvarligare vilket leder till större 

komplikationer såsom högre grad av invaliditet och ökad dödlighet jämfört med 

stroke som inte är till följd av förmaksflimmer (Andrade et al., 2014). Det medför 

också en markant ökad vårdkostnad (Paaske Johnsen et al., 2017). Personer med 

förmaksflimmer har 3–5 gånger större risk att drabbas av stroke jämfört med personer 

utan förmaksflimmer (Andrade et al., 2014; Zamani & Verdino, 2015). Cirka 20% av 

alla insjuknanden i stroke beror på förmaksflimmer (Andrade et al., 2014).  

Patienter med förmaksflimmer har en betydande påverkan på sin livskvalitet. 

Sjukdomen påverkar patienten både fysiskt, psykiskt och socialt. Patienter uttrycker 

också mindre tillfredsställelse med livet även vid frånvaro av symtom (Andrade et al., 

2014). Många patienter med förmaksflimmer upplever bland annat stress och oro och 

att deras upplevelser ofta blir förbisedda av sjukvårdspersonal (Walfridsson, 2012). 

Enligt Cutugno (2015) är patientundervisning en stor del av omvårdnadsarbetet till 

patienter med förmaksflimmer. Den information om sjukdomen och behandling som 

patienten behöver finns väl beskriven men problemet är att få patienten att förstå och 

ta till sig informationen. Att uppnå en adekvat antikoagulant behandling beskrivs som 

ett problem. Det har medfört att sjuksköterskans omvårdnadsarbete fokuserat mycket 

på uppföljning och provtagning av medicinsk behandling (Cutugno, 2015). 

 

  



 

 2 

2. Bakgrund 

 

2.1 Förmaksflimmer 

I ett friskt hjärta startas en impuls i pacemakerceller som finns i sinusknutan. 

Pacemakerceller har en långsam spontan depolarisation vilket startar en elektrisk 

impuls som leds genom muskelcellerna i förmaken som kontraheras. Den elektriska 

impulsen fångas upp i AV-noden där den bromsas upp innan den leds över till 

kamrarna. Inbromsningen tillåter en bättre fyllnad i kamrarna innan de kontraherar 

och pumpar ut blodet i kroppen (Christensen & Marieb, 2012). När hjärtats slag 

påbörjas i sinusknutan kallas det sinusrytm. Vid sinusrytm slår hjärtat normalt 50–100 

slag per minut (Gudlaugsdottir et al., 2018). I ett hjärta drabbat av förmaksflimmer 

uppstår elektriska impulser på flera olika ställen i förmaken eller i lungvenerna vilket 

leder till ett elektriskt kaos i förmaken och en utebliven förmakskontraktion. Hjärtats 

pumpförmåga försämras då förmaken inte längre bidrar till påfyllning av kamrarna. 

Antalet impulser i kamrarna är lägre än i förmaken eftersom fördröjningen i AV-

noden hindrar en del impulser från att ledas över, vid förmaksflimmer kan 

kammarfrekvensen uppgå till ungefär 200 slag/minut (Gudlaugsdottir et al., 2018). 

Pågående förmaksflimmer kan ge symtom såsom hjärtklappning, andnöd i vila eller 

aktivitet, bröstsmärta, yrsel och trötthet. Förekomsten av symtom och påverkan på 

patienten kan vara mycket varierande, från patienter som är opåverkade till patienter 

som hela tiden känner av symtom från sitt förmaksflimmer (Streur, Ratcliffe, Callans, 

Shoemaker & Riegel, 2018). European Heart Rythm Assosiation (EHRA) har tagit 

fram en skala för att kunna mäta symtomens påverkan på patientens dagliga 

aktiviteter. Skalan delas in i fyra kategorier: EHRA I - inga symtom, EHRA II - milda 

symtom, ingen påverkan på dagliga aktiviteter, EHRA III - allvarliga symtom, dagliga 

aktiviteter blir påverkade, EHRA IV - invalidiserande symtom, dagliga aktiviteter blir 

avbrutna (Camm et al., 2010). Studier har visat att symtom såsom trötthet, svårigheter 

att sova, andnöd och hjärtklappning är mer vanligt förekommande medan symtom 

som bröstsmärta, illamående eller nedsatt aptit förekommer mer sällan (Kang, 2006; 

Sears et al., 2005). 

Förmaksflimmer delas in i olika kategorier beroende på karaktär. Paroxysmalt 

flimmer består av episoder av flimmer som spontant övergår till sinusrytm utan 

intervention och varar i upp till sju dagar. Persisterande flimmer pågår i mer än sju 

dagar och är inte självterminerande utan behöver medicinsk intervention för att 

avbrytas (Camm et al., 2010; Gudlaugsdottir et al., 2018). Långvarigt persisterande 

flimmer pågår kontinuerligt i mer än ett år. Om patient och läkare är överens om att 

inte längre försöka återställa sinusrytm klassas det som Permanent flimmer 

(Gudlaugsdottir et al., 2018). 
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2.1.1 Behandling av förmaksflimmer 

Målet med behandling är att återfå och bibehålla sinusrytm samt förhindra bildning av 

tromboser i förmaken (Camm et al., 2010). Genom att kontrollera frekvensen på 

hjärtats kamrar kan symtom minskas och blodcirkulationen förbättras genom att 

tillräckligt med tid ges till fyllnadsfasen av kamrarna. Främsta anledningen till 

rytmreglerande behandling är att minska symtom relaterade till förmaksflimmer 

(Camm et al., 2010). Rytmreglering kan uppnås genom behandling med läkemedel 

eller andra medicinska och kirurgiska interventioner som elkonvertering 

(Walfridsson, 2012), kateterablation (Zamani & Verdino, 2015), och 

labyrintoperation (Camm et al., 2010). 

För att avgöra vilken antitrombotisk behandling som är lämpligast för varje patient 

måste en individuell bedömning av risk för stroke utföras. CHA2DS2-VASc är ett 

instrument som mäter olika riskfaktorer för att drabbas av stroke till följd av 

förmaksflimmer. Vid ett poäng rekommenderas antikoagulantia eller 

trombocytaggregationshämmande läkemedel, vid två poäng eller mer rekommenderas 

behandling med antikoagulantia (Lane & Lip, 2012). Verdecchia, Angeli, Aita, 

Bartolini och Reboldi (2016) beskriver att framförallt två olika typer 

läkemedelsbehandlingar med antikoagulantia används, warfarin och nya orala 

antikoagulantia (NOAK). Warfarin var länge den enda behandlingen tillgänglig men 

på senare år har nya antikoagulantia, NOAK, utvecklats med flera fördelar jämfört 

med warfarin såsom minskad blödningsrisk, mindre interaktioner med andra 

läkemedel och mat samt minskat behov av täta kontroller av blodvärden (Verdecchia 

et al., 2016).  

2.2 Människan som patient 

Inom vårdvetenskapen har forskare kommit fram till fyra konsensusbegrepp: 

människa, samhälle, hälsa och vårdande. Begreppen är enligt forskarsamfundet 

centrala att skapa kunskap om. Det är vetenskapens uppgift att skapa kunskap om 

begreppen inom området (Eriksson & Bergbom, 2017). 

Människan kan inta olika roller. Beroende på vilken roll människan intar får 

begreppet människa olika innebörd. Begreppet patient används inom vårdvetenskap 

för en människa som vårdas. Ordet patient kommer från latin och betyder den lidande 

människan. Innebörden av begreppet patient har skiftat från att syfta på människans 

lidande till att få en starkare relation till sjukdom, diagnos och behandling (Kasén, 

2017). En definition av patient är "person som lider av sjukdom eller kroppsskada" 

(SAOB, 1952, s. 473), vilket visar att det är upplevelsen av lidande som skapar 

patienten (Kasén, 2017). En annan definition framkommer under 1990-talet där en 

patient ses som en person under behandling hos läkare eller tandläkare, vilket visar att 

det finns en relationsaspekt i begreppet patient mellan vårdpersonal och människan 

(Kasén, 2017).  
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2.3 Aktuellt kunskapsläge inom omvårdnad av förmaksflimmer 

Walfridsson (2012) beskriver att en del patienter med förmaksflimmer upplevde oro 

och stress och att betydelsen av dessa upplevelser blev förringade. Här har 

sjuksköterskan en viktig omvårdnadsmässig roll där han eller hon måste vara 

tillgänglig och lyhörd för patientens behov. En del patienter hade svårt att få en 

fastställd diagnos, det medförde att de saknade information och stöd för att hantera 

situationen de hamnat i och att de själva fick försöka hitta strategier för att hantera 

sjukdomen (Walfridsson, 2012). I en studie av Kang och Bahler (2004) framkom det 

att symtom från förmaksflimmer påverkade individers fysiska och psykiska hälsa. 

Allvarligare och mer frekventa symtom associerades med lägre fysisk och psykisk 

hälsa (Kang & Bahler, 2004). För att kunna ge ett bra omhändertagande och ett 

psykosocialt stöd är det viktigt att ge patienter och närstående information och 

utbildning om sjukdomen och behandlingar. Viktigt är att även närstående får denna 

information då en diagnos av förmaksflimmer kan skapa oro även hos dem 

(Walfridsson, 2012). En studie gjord på par varav en av parterna levde med 

förmaksflimmer visar att förmaksflimmer medförde osäkerhet och oförutsägbarhet. 

Paren upplevde begränsningar i livet och att känslan av kontroll och säkerhet blev 

hotad (Dalteg, Sandberg, Malm, Sandgren, & Benzein, 2017). Kang (2005) beskriver 

att osäkerhet var kopplad till symtomens allvarlighetsgrad. Individer med allvarligare 

symtom upplevde en större osäkerhet (Kang, 2005). Påverkan på psykisk och fysisk 

hälsa orsakade en försämrad upplevd livskvalitet (Kang & Bahler, 2004). Hoegh et al. 

(2016) hävdar att vården av patienter med förmaksflimmer bör vara personcentrerad 

och utgå från patientens egna upplevelser av sjukdomen. För att kunna bedriva 

personcentrerad vård och engagera patienten i sin egen vård och behandling är det 

viktigt att förstå människan bakom patienten, en person med känslor, behov, tankar 

och egen vilja (Ekman et al., 2011). 

2.4 Teoretisk referensram - Livsvärld 

Livsvärld är ett fenomenologiskt begrepp (Friberg & Öhlen, 2012) och har sitt 

ursprung i Husserls teori om livsvärldsperspektiv (Asp, 2017). Livsvärld är en 

förening av liv som representerar människan och värld som representerar det runt 

omkring oss (Friberg & Öhlen, 2012). Livsvärlden är den värld som individen 

befinner sig i och där individens vardag utspelas (Asp, 2017). Upplevelser är tagna för 

givna och livsvärlden existerar även om individen inte reflekterar över den. I 

livsvärlden skiljer individen inte på inre och yttre värld utan den inkluderar både 

upplevelser och intryck som kommer inifrån och utifrån (Asp, 2017). 

Alla människor delar samma värld men förstår och hanterar den på olika sätt utifrån 

sina egna erfarenheter. Individen har en egen mening och förståelse för vardagliga 

upplevelser vilket leder till att de ej behöver förklaras. Det är utifrån denna så kallade 

naturliga hållning som individen får sitt unika sätt att förstå situationer, sig själv, 

andra människor och världen i övrigt (Ekebergh, 2017). Det finns många olika 

faktorer som påverkar hur individen uppfattar en upplevelse. I vårdsammanhang kan 
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exempelvis upplevelsen av trygghet bestå av närhet till vårdpersonal, anpassade 

hjälpmedel, patientens kunskap eller att ett förband sitter rätt (Friberg & Öhlen, 

2012). Att leva med en sjukdom påverkar många aspekter i vardagen som måste 

belysas för att kunna förstå hur vardagen hanteras av individen (Friberg & Öhlen, 

2012). De upplevelser individen har i livsvärlden kallas för fenomen, lärdom om 

upplevda fenomenen kan inhämtas genom att låta individen berätta om fenomenet 

(Asp, 2017). 

3. Problemformulering 

Patienters upplevelser av förmaksflimmer är subjektiva. För att kunna ge en 

personcentrerad vård behövs beskrivningar, förklaringar och förståelse för patientens 

erfarenheter och livsvärld. Med ökad kunskap kring problemet kan en bättre 

situationsanpassad vård ges. Tidigare forskning visar på ett behov av ökad kunskap 

om patienters upplevelser av förmaksflimmer. För att kunna tillgodose patienters 

omvårdnadsbehov behövs en ökad förståelse för patienters upplevelser av 

förmaksflimmer. 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva vad patientens upplevelse är av förmaksflimmer. 

5. Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med inspiration från Forsberg och 

Wengström (2015) och med en induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att 

forskningen hämtar data från empirin (Forsberg & Wengström, 2015; Priebe & 

Landström, 2012).  

5.1 Datainsamling 

En inledande sökning gjordes för att inhämta grundläggande kunskap om litteratur 

och aktuell forskning inom området. Wallengren och Henricsson (2012) beskriver att 

sökord ska baseras på en studies syfte. Sökorden som valdes var Förmaksflimmer 

(Atrial Fibrillation), Upplevelse (Experience, Perception), Patient (Patient) och 

Omvårdnad (Nurse, Care, Nursing, Caring). Ämnesord är utvalda ord som beskriver 

innehållet i en vetenskaplig artikel. Orden finns kategoriserade i specifika ämnesträd 

som kan variera mellan olika databaser. En sökning på ett ämnesord ger bara träffar 

på vetenskapliga artiklar med det sökta ordet som ämnesord eller ämnesord som är 

underordnade sökordet i ämnesträdet (Karlsson, 2012). Sökordet Förmaksflimmer 

användes som ämnesord i samtliga databaser. En fritextsökning är inte specificerad 

till ett enskilt område utan söker efter det valda ordet i all text som finns tillgänglig i 

databasens referenspost (Karlsson, 2012). Resterande sökord söktes som fritext. 

Samtliga sökord och dess sökteknik användes konsekvent i alla sökningar. Booleska 

operatorer används för att precisera eller expandera sökningen (Karlsson, 2012). 
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Booleska operatorerna som användes i studien var AND och OR. Operatorn AND 

används för att begränsa sökningen och göra den mer preciserad. När sökord kopplas 

samman med booleska operatorn AND måste båda sökorden finnas med i träffen 

(Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Booleska operatorn OR används för 

att utvidga sökningen. Vid användning av OR behöver endast ett av de kombinerade 

orden finnas med i träffen (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Även 

trunkeringen (*) användes i sökningarna. Trunkering av ord innebär att början eller 

ändelsen av ordet ersätts med symbolen (*) för att söka på alla olika varianter av ordet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Begränsningsfunktioner finns i de flesta databaser 

och kan användas för att begränsa resultatet i sökningen. Det finns olika 

begränsningsfunktioner i olika databaser (Karlsson, 2012). Inklusionskriterier är 

kriterier som ska uppfyllas för att få delta i studien (Forsberg & Wengström, 2015). 

Exklusionskriterier är kriterier som vid uppfyllnad leder till exklusion från studien 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Inklusionskriterier var peer-reviewed, publicerade 

mellan 2008–2018, tillgängligt abstract och originalartiklar. Vetenskapliga artiklar 

som inte svarade på litteraturstudiens syfte exkluderades. De databaser som användes 

var Cinahl, Pubmed och Psycinfo. 

Cinahl, Cumulated Index to Nursing and Allied Health Literature, är en databas som 

är specialiserad på omvårdnad. Databasen innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt inom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen 

genomfördes med sökordet Atrial Fibrillation som ämnesord. Sökorden Experienc* 

OR Perception*, Patient* och Nurse OR Care OR Nursing OR Caring söktes i fritext. 

Trunkering (*) användes för att få med olika ändelser på sökorden. Booleska 

operatorn OR användes för att nå en bredare sökning. Sökorden kopplades samman 

med booleska operatorn AND. Begränsningar som användes var vetenskapliga 

artiklar publicerade mellan 2008–2018, peer-reviewed och tillgängligt abstract. 

Sökningen gav 83 träffar, samtliga 83 abstracts lästes. 71 vetenskapliga artiklar som 

inte svarade på studiens syfte exkluderades, 12 vetenskapliga artiklar sparades för 

vidare granskning och lästes i sin helhet. Efter genomläsning exkluderades ytterligare 

sex vetenskapliga artiklar som inte svarade på studiens syfte. Slutligen 

kvalitetsgranskades sex vetenskapliga artiklar enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall och valdes ut till resultatet. 

Pubmed är en databas med innehåll som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. 

Denna databas innehåller mestadels vetenskapliga tidskriftsartiklar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Sökningen genomfördes med sökordet Atrial Fibrillation som 

ämnesord. Sökorden Experienc* OR Perception*, Patient* och Nurse OR Care OR 

Nursing OR Caring söktes i fritext. Trunkering (*) användes för att få med olika 

ändelser på sökorden. Booleska operatorn OR användes för att nå en bredare sökning. 

Sökorden kopplades samman med booleska operatorn AND. Begränsningar som 

användes var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008–2018 och tillgängligt 
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abstract. Sökningen gav 228 träffar, samtliga 228 abstracts lästes. 223 vetenskapliga 

artiklar som inte svarade på studiens syfte eller som framkommit i tidigare sökningar 

exkluderades, fem vetenskapliga artiklar sparades för vidare granskning och lästes i 

sin helhet. Efter genomläsning exkluderades ytterligare fyra vetenskapliga artiklar 

som inte svarade på studiens syfte. Slutligen kvalitetsgranskades en vetenskaplig 

artikel enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och valdes ut till 

resultatet. Fyra vetenskapliga artiklar, som inkluderades i litteraturstudiens resultat 

från sökningen i Cinahl, fanns med i sökningen i Pubmed.  

Psycinfo är en bred databas som täcker psykologisk forskning inom medicin, 

omvårdnad och angränsande områden. Databasen innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, böcker forskningsrapporter och avhandlingar (Forsberg & 

Wengström, 2015). Sökningen genomfördes med sökordet Atrial Fibrillation som 

ämnesord. Sökorden experienc* OR perception*, Patient* och nurse OR care OR 

nursing OR caring söktes i fritext. Trunkering (*) användes för att få med olika 

ändelser på sökorden. Booleska operatorn OR användes för att nå en bredare sökning. 

Sökorden kopplades samman med booleska operatorn AND. Begränsningar som 

användes var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2008–2018, peer-reviewed 

och tillgängligt abstract. Sökningen gav 23 träffar, samtliga 23 abstracts lästes. Ingen 

vetenskaplig artikel valdes ut för vidare granskning. Fem vetenskapliga artiklar, som 

inkluderades i litteraturstudiens resultat från sökningarna i Cinahl och Pubmed, fanns 

med i sökningen i Psycinfo. 

Sammanfattningsvis gav den egentliga sökningen 334 träffar, samtliga abstracts 

lästes. Totalt 13 vetenskapliga artiklar valdes ut för vidare granskning. Efter 

granskning kvarstod sju vetenskapliga artiklar som ansågs svara på syftet. De sju 

vetenskapliga artiklar som valdes ut till resultatet granskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet. 

Bedömningsmallen används för att analysera den vetenskapliga artikelns 

beståndsdelar och därigenom bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Utifrån 

poängsystemet i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall kan en vetenskaplig 

grad fastställas, maxpoäng är 48. Vid 60% av maxpoängen uppnås grad III, vid 70% 

grad II, vid 80% grad I vilket är den högsta vetenskapliga kvalitetsgrad i 

bedömningsmallen. Samtliga vetenskapliga artiklar i litteraturstudiens resultat erhöll 

grad I vid bedömning. 

5.2 Databearbetning 

Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt för att analysera data. På ett systematiskt sätt 

klassificeras data för att lättare kunna identifiera mönster och teman. Dataanalysen 

enligt denna metod går ut på att identifiera meningsbärande enheter, kodning av 

kategorier, identifiera centrala kategorier och utveckla teorier eller modeller (Forsberg 

& Wengström, 2015). 
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De vetenskapliga artiklarna analyserades med inspiration av Forsberg och 

Wengströms (2015) steg för en innehållsanalys. Samtliga vetenskapliga artiklar lästes 

igenom individuellt och stycken som relaterade till litteraturstudiens syfte markerades 

och extraherades. Den extraherade datan diskuterades och jämfördes gemensamt. 

Datan kodades individuellt och diskuterades därefter gemensamt för att finna likheter 

och skillnader. Tre preliminära huvudkategorier framkom i diskussionen av 

kodningen: Rädsla/osäkerhet, Begränsningar i livet och Upplevelse av vården. Den 

kodade datan sorterades in under respektive kategori. Den kodade och sorterade datan 

kondenserades till en sammanhängande text. Det preliminära resultatet lästes enskilt, 

därefter diskuterades och reviderades kategorier och underkategorier åter gemensamt. 

Ett slutgiltigt resultat formades med huvudkategorierna Osäkerhet och rädsla, 

förändringar i vardagen och mötet med vården. I huvudkategorin Osäkerhet och 

rädsla namngavs underkategorierna till Osäkerhet och rädsla relaterat till 

oförutsägbarhet samt Osäkerhet och rädsla för framtid och död. 

6. Forskningsetiska överväganden 

 

Vid forskning som handlar om människor består den etiskt svåra uppgiften i att se till 

att de inte utnyttjas, skadas eller såras. För att individer inte ska utnyttjas, skadas eller 

såras finns etiska principer som bland annat förekommer i svensk lagstiftning 

(Kjellström, 2012). Internationellt finns etiska riktlinjer där många tillkommit efter 

uppdagandet av forskningsetiska skandaler. Tre inflytelserika och välkända 

internationella etiska riktlinjer är Nürnbergkodexen, Helsingforsdeklarationen och 

Belmontrapporten (Kjellström, 2012). 

 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) syftar till 

att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, 

denna lag innehåller även bestämmelser om samtycke vid sådan forskning. Samtycket 

ska vara frivilligt, uttryckligt, preciserat till viss forskning samt dokumenteras. 

Samtycket är giltigt endast om forskningspersonen har fått den information som skall 

förmedlas enligt Lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Personen har rätt till att när 

som helst avsluta sin medverkan i forskningen.  Forskning får endast bedrivas som 

den har blivit godkänd vid en etikprövning.  

 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) syftar till att skydda människors personliga 

integritet från att kränkas genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter 

definieras som information som kan förbindas till en person som är vid liv.   

 

Samtliga vetenskapliga artiklar i litteraturstudiens resultat följer etiska principer och 

lagar, sex vetenskapliga artiklar är godkända av etiska kommittéer. Den sjunde, 

skriven av Thrysoee, Strömberg, Brandes och Hendriks (2018), har inget formellt 

godkännande från en etisk kommitté då det inte krävdes enligt danska lagar. 



 

 9 

Godkännande från en etisk kommitté är enligt Forsberg och Wengström (2015) viktigt 

vid litteraturstudier för att säkerställa etisk kvalitet.  

En egen analys av risk-nytta visade att litteraturstudien medför låg risk för att utnyttja, 

skada eller såra någon individ då data som inhämtas kommer från redan publicerade 

vetenskapliga artiklar. Nyttan med arbetet bedöms vara möjlighet till en ökad kunskap 

av patienters upplevelser av förmaksflimmer. 

7. Resultat 

7.1 Osäkerhet och rädsla  

7.1.1 Osäkerhet och rädsla relaterat till oförutsägbarhet 

Symtom som andnöd, yrsel och hjärtklappning påverkade patienters psykiska hälsa 

kraftigt (Zhang et al., 2016). Symtom av förmaksflimmer orsakade en upplevelse av 

rädsla (Borg Xuereb, Shaw & Lane, 2016; Ekblad, Rönning, Fridlund & Malm, 2012; 

McCabe, Rhudy & DeVon, 2015) och även en känsla av obehag (Ekblad et al., 2012). 

Rädsla och ångest för återkommande episoder av flimmer var förekommande enligt 

Zhang et al. (2016).  En osäkerhet upplevdes vid återkommande episoder av flimmer 

och patienter var osäkra på hur de skulle reagera på symtom (Thrysoee, Strömberg, 

Brandes & Hendriks, 2018). Patienter kunde identifiera möjliga faktorer som 

provocerade fram episoder av flimmer, exempelvis träning, viss mat eller för mycket 

mat och dricka. Dock förekom det episoder där den utlösande faktorn inte var någon 

av de som patienterna tidigare identifierat, vilket ledde till att patienterna blev osäkra 

på när en episod av flimmer skulle uppstå och vilka aktiviteter som kunde provocera 

fram en episod av flimmer (Ekblad et al., 2012). En patient i studien av Zhang et al. 

(2016) sade att det ständigt fanns i tanken att en ny episod kunde utlösas. En annan 

patient beskrev oförutsägbarheten och osäkerheten som att det inte fanns någon 

garanti för att hjärtat skulle kvarstanna i sinusrytm (Rush et al., 2017). 

Förmaksflimrets oförutsägbarhet var en betydande källa för stress och patienter 

beskrev en oro för hur hårt de kunde pressa sin kropp utan att orsaka en episod av 

flimmer. Symtom som kommer och går gjorde att patienter kände ett mindre 

förtroende för sin kropps fysiska förmåga och orsakade en osäkerhet kring när de 

skulle be om hjälp för saker de tidigare klarat av själva (Rush et al., 2017). En 

otillräcklig kunskap om förmaksflimmer och oförmåga att kunna bedöma symtomen 

medförde att patienter upplevde en osäkerhet kring att vara i sitt hem när de kände sig 

mindre välmående (Ekblad et al., 2012). 

Oro och ångest minskade när patienter fick en förklaring för de symtom som 

upplevdes (Borg Xuereb et al., 2016; McCabe et al., 2015) och att få kunskap om att 

tillståndet var behandlingsbart resulterade i en lättnad (McCabe et al., 2015). Patienter 

beskrev en stor lättnad när symtom av förmaksflimmer avtog eller försvann, en 

patient beskrev det som underbart (Ekblad et al., 2012). 
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7.1.2 Osäkerhet och rädsla för framtid och död 

Fysiska symtom som gav upphov till en känsla av överhängande fara och rädsla för 

vad som hände ledde till att patienter upplevde existentiell ångest (Ekblad et al., 2012) 

och en rädsla för att dö (Ekblad et al., 2012; Thrysoee et al., 2018). En patient vågade 

inte somna under en pågående flimmerepisod på grund av rädsla av att dö. För en 

annan patient triggades en episod igång när patienten spelade badminton, det fick 

patienten att tro att han eller hon skulle dö (Thrysoee et al., 2018). Patienter upplevde 

också oro för framtiden (Ekblad et al., 2012) och att hjärtat skulle ta skada av 

förmaksflimmer (Ekblad et al., 2012; Rush et al., 2017; Thrysoee et al., 2018). När 

symtom påverkade aktiviteter som att gå upplevde patienter också en oro för att 

hjärtat skulle ta skada (Rush et al., 2017). Patienter upplevde en saknad av de 

aktiviteter som tidigare kunnat genomföras, exempelvis långa promenader, det 

skapade en osäkerhet kring hur sjukdomen skulle utvecklas och hur den skulle 

påverka dem i framtiden (Lindberg, Sanmartin Berglund, Elmståhl, & Bohman, 

2017). Återkommande episoder av förmaksflimmer, nedsatt välbefinnande och 

känslan att det inte fanns något botemedel ledde till existentiell oro och hopplöshet för 

framtiden hos patienter (Ekblad et al., 2012).  

Patienter kände oro inför framtiden då de inte hade tillräcklig kunskap om sjukdomen 

(McCabe et al., 2015). När patienterna fick mer information om sin sjukdom och dess 

behandling utvecklades även en rädsla för att de skulle drabbas av stroke (McCabe et 

al., 2015). Ekblad et al. (2012) beskriver också att patienter upplevde existentiell 

ångest även efter de fått information om att sjukdomen inte var livshotande i 

sig.  Lindberg et al. (2017) beskriver dock att patienter inte upplevde någon oro inför 

framtiden utan istället hittade en mening med de förändringar som sjukdomen innebar 

på vardagen (Lindberg et al., 2017).  

7.2 Förändringar i vardagen 

Fysiska symtom av förmaksflimmer orsakade begränsningar av aktiviteter i vardagen, 

patienter kunde inte längre utföra aktiviteter som de tidigare kunnat vilket påverkade 

hela tillvaron Ekblad et al. (2012). En patient i studien av Ekblad et al. (2012) sade att 

han eller hon inte längre klarade av att sjunga som förut och att det påverkade hela 

patientens välmående. Även existentiell påverkan och osäkerhet för framtiden 

orsakade begränsningar i urvalet av aktiviteter, vilket ledde till ett mindre 

välbefinnande hos patienter (Ekblad et al., 2012). En patient i studien av Zhang et al. 

(2016) beskriver att förmågan att kunna göra saker som att vara ute och gå har 

reducerats och att det är en ständig plåga. En annan patient säger att han eller hon 

brukade laga mat vid familjeträffar men att förmågan inte längre finns (Zhang et al., 

2016). 

Symtom av förmaksflimmer störde och kom emellan patienters aktiva livsstil och 

förmågan att uppskatta fysiska aktiviteter begränsades. Patienter upplevde att de inte 

kunde fullfölja sina förpliktelser i hemmet eller i arbetet (Rush et al., 2017). Att inte 
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kunna genomföra vissa aktiviteter och sysslor gjorde att patienter upplevde en förlust 

av självständighet, framförallt hos äldre personer som behövde hjälp med vardagliga 

sysslor (Zhang et al., 2016). Patienter tvingades att hitta nya gränser för hur mycket 

fysisk påfrestning som klarades av för att återfå förtroende för sin kropp (Rush et al., 

2017).  Att inte kunna hålla samma tempo som andra var ett förekommande problem 

som orsakade nedstämdhet (Rush et al., 2017; Zhang et al., 2016) och en känsla av 

skam (Rush et al., 2017). En patient beskrev att han eller hon var helt utmattad utan 

att ha gjort någonting (Ekblad et al., 2012). 

Att episoder av flimmer var så oförutsägbara ledde till att patienter var i ständig 

beredskap. Till följd av det agerade patienterna förebyggande genom att undvika 

liknande situationer där flimmerepisoder tidigare uppstått. Det blev en betydande del 

av det vardagliga livet (Ekblad et al., 2012). En patient sade att han eller hon inte 

vågade köra längre sträckor med bilen av rädsla för en ny episod av flimmer (Ekblad 

et al., 2012). Längre erfarenhet av förmaksflimmer tenderade i fler situationer som 

undveks vilket skapade en större påverkan på livet (Ekblad et al., 2012). 

Patienter i studien av Lindberg et al. (2017) upplevde överlag ingen påverkan på 

vardagen i relation till den medicinska behandlingen. En annan studie visar att en del 

patienter upplevde en begränsning och en negativ påverkan på vardagen till följd av 

regelbunden uppföljning vid behandling med warfarin (Borg Xuereb et al., 2016). I en 

studie av Zhang et al. (2016) beskrev patienterna stora livsstilsförändringar som en 

följd av behandling med warfarin, exempelvis kostvanor. En del patienter trodde att 

minsta blödning var livshotande, en patient trodde exempelvis att blodtransfusion 

skulle krävas om de började blöda näsblod. Okunskapen gjorde att patienter undvek 

aktiviteter som riskerade att orsaka en blödning (Zhang et al., 2016). Andra aspekter 

av medicinering skapade också problem för patienterna. Rush et al. (2017) beskriver 

att en del patienter upplevde biverkningar av mediciner och frekventa återbesök till 

vården som en större börda än själva sjukdomen (Rush et al., 2017).  

7.3 Mötet med vården 

Patienter upplevde att den information om förmaksflimmer de fick till sig var svår att 

förstå och att repetition var nödvändig (McCabe et al., 2015), patienter hade 

svårigheter att förstå och förklara sin sjukdom även efter de fått information om den 

(Thrysoee et al., 2018). Även brist på information om medicinsk behandling och 

biverkningar av denna var ett problem enligt (Lindberg et al., 2017). En patient 

Thrysoee et al., (2018) sa att hon inte förstod vilken typ att sjukdom hon hade, att hon 

inte kunde förklara vad förmaksflimmer var eller varför medicinsk behandling var 

insatt, men att hon tog medicinen som den var förskriven.  

 

Borg Xuereb et al. (2016) beskriver att patienter förnekades en aktiv roll i 

rådgivningen angående sin behandling. Det skapade olika reaktioner där vissa 

patienter upplevde det som positivt att slippa ta beslut, andra upplevde det negativt 
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och kände att de ville vara mer delaktiga i sin egen behandling (Borg Xuereb et al., 

2016). Enligt Lindberg et al. (2017) upplevde patienter att ingen inom sjukvården 

brydde sig om deras sjukdom- och hälsotillstånd utan att uppföljning endast 

behandlade den medicinska aspekten av sjukdomen. McCabe et al. (2015) beskriver 

däremot att vårdpersonal bekräftade patientens bekymmer och att det ledde till en 

minskad rädsla och en ökad tilltro till att deras förmaksflimmer kunde hanteras. 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussion kommer att utgå från begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet som kvalitetsindikatorer. 

Trovärdighet är en indikator på vilken grad det valda ämnet som skall studeras 

verkligen har studerats. Pålitlighet är en indikator på möjligheten att kunna 

återupprepa studien (Henricson, 2012). Bekräftelsebarhet har flera gemensamma 

faktorer med trovärdighet och pålitlighet. Överförbarhet är en indikator på huruvida 

resultatet går att överföra till andra grupper, situationer eller kontext (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

8.1.1 Datainsamling 

Databaserna som användes var Cinahl, Pubmed och Psycinfo, deras innehåll 

behandlar omvårdnad vilket var relevant för studiens syfte och problemområde. 

Sökning i flera databaser som behandlar omvårdnad gör enligt Henricson (2012) att 

trovärdigheten blir högre då det ökar chansen att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. 

En inledande sökning inom det studerade ämnet gjordes för att inhämta 

grundläggande kunskap inom området. Att två sökningar genomfördes, en inledande 

och en egentlig styrker enligt Wallengren och Henricson (2012) trovärdigheten och 

bekräftelsebarheten. 

Sökorden som användes hämtades ur studiens syfte och var därmed relevanta för 

studien. Sökordet Omvårdnad användes för att inrikta sökningen mot 

omvårdnadsvetenskap. Samtliga abstracts lästes för att inte missa vetenskapliga 

artiklar som svarade på syftet. Inklusionskriterier användes för att säkerställa att 

aktuell forskning av god vetenskaplig kvalitet framkom i databassökningarna. 

Abstrakts skulle vara tillgängliga för att kunna avgöra om de vetenskapliga artiklarna 

svarade på litteraturstudiens syfte. 

En styrka med litteraturstudien är att alla vetenskapliga artiklar i resultatet är av hög 

vetenskaplig kvalitet enligt bedömning utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Hög vetenskaplig kvalitet stärker trovärdigheten enligt Henricson 

(2012). Bedömningen av vetenskaplig kvalitet gjordes gemensamt vilket är en styrka 

enligt Henricson (2012) och ökar trovärdigheten enligt Wallengren och Henricson 
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(2012). Att de vetenskapliga artiklarna i resultatet har olika design kan påverka 

litteraturstudiens trovärdighet enligt Henricson (2012). Ringa erfarenhet av att göra 

litteraturstudier kan ha lett till missade artiklar i datainsamlingen vilket i sin tur kan 

ha påverkat studiens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Litteraturöversiktens pålitlighet styrks då urval, sökord och datainsamling är beskrivet 

i studiens metodavsnitt (Henricson, 2012). Alla urvalskriterier, inklusions- och 

exklusionskriterier är redovisade vilket ökar bekräftelsebarheten i en litteraturstudie 

enligt Wallengren och Henricson (2012). 

8.1.2 Databearbetning 

Databearbetning är beskriven i metodavsnitt, vilket enligt Henricson (2012) ökar 

litteraturöversiktens pålitlighet. Databearbetningen kvalitetssäkrades genom att den 

genomfördes både individuellt och gemensamt, vilket enligt Henricson (2012) är en 

styrka. Under analysprocessen erhölls handledning och grupphandledning, vilket 

enligt Henricson (2012) stärker trovärdighet och. Ringa erfarenhet av litteraturstudier 

kan ha påverkat databearbetningens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012).  

8.1.3 Överförbarhet 

Studierna i litteraturstudiens resultat är genomförda i Danmark, Sverige, 

Storbritannien, USA, Kanada och Australien vilket positionerar litteraturstudien 

geografiskt i västvärlden. Upplevelsen av förmaksflimmer är utifrån de vetenskapliga 

artiklarna i resultatet sig lik för personer i en västerländsk kultur eftersom resultaten 

visar på liknande upplevelser oavsett var studien genomförd. Baserat på 

litteraturstudiens geografiska placering i västvärlden kan överförbarheten till andra 

kulturer än västerländsk vara begränsad. 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av förmaksflimmer. Tre 

huvudkategorier framkom i resultatet, Osäkerhet och rädsla, Förändringar i 

vardagen samt Mötet med vården. Förmaksflimmer påverkar patienters fysiska och 

psykiska hälsa och har också en inverkan på patienters sociala livssituation. 

8.2.1 Osäkerhet och rädsla 

I litteraturstudiens resultat framkommer en osäkerhet för när en episod av flimmer 

kunde uppstå och vad som kunde orsaka episoden (Ekblad et al., 2012; Rush et al., 

2017). Dalteg et al. (2017) beskriver att episoder av förmaksflimmer för med sig en 

oförutsägbarhet och osäkerhet. Tidigare forskning av Kang (2005) visar att det fanns 

en relation mellan osäkerhet och hur allvarliga symtom patienten har, allvarligare 

symtom medförde en större osäkerhet. Att förmaksflimmer för med sig en osäkerhet 

styrks också i studien av Dalteg et al. (2017). Litteraturstudiens resultat visar även att 

patienter upplevde rädsla och ångest för återkommande episoder av flimmer (Zhang et 
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al., 2016). En studie med 170 patienter med förmaksflimmer visar att över hälften 

upplever en måttlig (27%) eller hög nivå (35%) av ångest enligt Hospital Anxiety and 

Depression Scale (Polikandrioti et al., 2018). I en studie av Altiok, Yilmaz och 

Rencüsogullari (2015) framkommer det att ångest upplevs över oförutsägbarheten av 

hjärtklappning eller att drabbas av blödning som biverkning av medicinsk behandling.  

Litteraturstudien visar att patienter kände en rädsla för att hjärtat skulle skadas av 

förmaksflimmer samt en rädsla för att dö. Fysiska symtom orsakade en känsla av 

existentiell ångest (Ekblad et al., 2012). Taylor, O’Neill, Hughes, Carroll och Moss-

Morris (2017) beskriver att hjärtklappning orsakar ångest och en rädsla för att dö. 

Patienter var osäkra över hur sjukdomen skulle utvecklas och påverka framtiden och 

om hjärtat skulle skadas (Lindberg et al., 2017). Studien av Lindberg et al. (2017) kan 

anses säga emot sig själv då resultatet presenterar att patienter inte kände någon oro 

för framtiden, samtidigt som de kände en osäkerhet för hur sjukdomen skulle 

utvecklas i framtiden.  

En egen reflektion är att det finns en tydlig koppling mellan patienters upplevelse av 

osäkerhet och deras kunskap om förmaksflimmer och symtom. Ett exempel är 

McCabe et al. (2015) som beskriver att okunskap om förmaksflimmer skapade en 

osäkerhet för framtiden. Det framkommer också i litteraturstudiens resultat att 

förklaring på och information om symtom och förmaksflimmer minskade den ångest 

och oro som patienter kände (Borg Xuereb et al., 2016; McCabe et al., 2015). En 

studie av Thompson et al. (2013) belyser att även om medicinsk behandling har en 

positiv effekt på symtomlindring och en ökning av livskvalitet så hjälper det inte mot 

patientens ångest. I litteraturstudien framkommer det att patienter kände lättnad när 

symtom avtog (McCabe et al., 2015) men även en känsla av att det inte gick och bota 

förmaksflimmer vilket medförde en hopplöshet inför framtiden (Ekblad et al., 2012).  

En egen reflektion är att förmaksflimmer för med sig känslor av osäkerhet och rädsla. 

Känslorna orsakas av olika aspekter av förmaksflimmer och den medicinska 

behandling som tillkommer. Enligt livsvärldsteorin delar alla människor samma värld 

men förstår och hanterar den på olika sätt utifrån sina egna erfarenheter (Ekebergh, 

2017). För sjuksköterskan är det viktigt att hos den enskilda patienten identifiera vad 

som ligger bakom osäkerheten och rädslan. På så sätt kan sjuksköterskan lättare möta 

och tillgodose patientens behov och omvårdnadsarbetet blir personcentrerat. 

Resultatet visar att patienter med förmaksflimmer upplevde osäkerhet, oro, rädsla 

samt ångest och när deras upplevelser och känslor blev uppmärksammade i vården 

upplevdes en lättnad och en minskning av patientens upplevda oro och rädsla. 

McCabe et al. (2015) och Borg Xuereb et al. (2016) visar att ångest och oro minskade 

när patienter fick tillräcklig information, bekräftelse och stöd, samtidigt som Lindberg 

et al. (2017) beskriver att patienter upplevde att sjukvården enbart fokuserar på det 

medicinska. I Thompson et al. (2013) framkommer det att känslan av ångest inte 
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försvinner även om symtom försvinner eller minskas vid medicinsk behandling. En 

förståelse för patientens upplevelser av förmaksflimmer kan ge sjuksköterskan 

möjlighet att bedriva en personcentrerad vård och därigenom anpassa omvårdnaden 

utefter de behov som patienten kan ha. 

8.2.2 Förändringar i vardagen 

Resultatet visar att patienter inte kunde utföra vissa aktiviteter som de tidigare kunnat, 

något som också framkommer i studien av Altiok et al. (2015) där patienter på grund 

av symtom inte längre kan genomföra aktiviteter som de tidigare kunnat, exempelvis 

att promenera och att laga mat. Upplevelser i livsvärlden är tagna för givna (Asp, 

2017) och får mening utifrån individens naturliga hållning (Ekebergh, 2017). 

Förmaksflimmer medför en förändring i livsvärlden då sjukdomen påverkar 

aktiviteter som tidigare togs för givet och för med sig nya förutsättningar för hur 

omvärlden upplevs av patienten. Flimrets oförutsägbarhet ledde till att patienter 

undvek situationer som tidigare utlöst flimmer (Ekblad et al., 2012) och var i ständig 

beredskap (Ekblad et al., 2012; Zhang et al., 2016). Även Dalteg et al. (2017) 

beskriver att möjliga utlösande faktorer identifieras och undviks. Situationer som 

utlöst en episod av flimmer får för individen en unik innebörd. Enligt livsvärldsteorin 

skapas mening och förståelse för situationer utifrån individens egna erfarenheter 

(Ekebergh, 2017). Utifrån patientens egna erfarenheter av att få flimmer vid en viss 

situation kan situationen komma att tolkas som en utlösande faktor.  

Aspekter av medicinsk behandling skapade livsstilsförändringar, exempelvis 

dietförändringar (Zhang et al., 2016). Patienter i studien av Borg Xuereb et al. (2016) 

upplevde en negativ påverkan på vardagen till följd av regelbundna medicinska 

kontroller. Rush et al. (2017) beskriver att patienter upplevde kontroller och 

medicinska biverkningar som en större börda än sjukdomen i sig. Patienter 

behandlade med warfarin i studien av Zhang et al. (2016) undvek situationer som 

kunde orsaka blödning då de trodde att minsta blödning kunde vara livshotande.  

Andrade et al., (2014) beskriver att en patients livskvalitet påverkas även om de är 

symtomfria och att livskvaliteten kan bero på fysiska, psykiska och sociala aspekter. I 

litteraturstudiens resultat framkommer exempelvis orkeslöshet och att inte kunna göra 

aktiviteter som förut (Ekblad et al., 2012), subjektiva upplevelser som rädsla och 

osäkerhet (Borg Xuereb et al., 2016; Ekblad et al., 2012; McCabe et al., 2015) och att 

inte kunna fullfölja sina förpliktelser på arbete och i andra sociala sammanhang (Rush 

et al., 2017). Patienter kunde inte längre utföra aktiviteter som de tidigare kunnat på 

grund av förmaksflimmer och tvingades därmed hitta nya gränser för hur mycket 

fysisk påfrestning kroppen klarade av (Rush et al., 2017). Då förmaksflimmer 

påverkar patienten i en situation den tidigare inte reflekterat över, som har varit 

självklar i patientens livsvärld, uppstår ett behov av att finna ny mening och förståelse 

för situationen. Även Walfridsson (2012) beskriver att förmaksflimmer kan medföra 

en påverkan på det dagliga livet och på patientens arbetsförmåga. Altiok et al. (2015) 
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beskriver att patienters sociala liv påverkas negativt av förmaksflimmer. Strikta 

dieter, medicinska uppföljningar, hjärtklappning och orkeslöshet är faktorer som 

bidrar till ett negativt påverkat socialt liv.  

Livsvärlden är enligt Asp (2017) den värld där en individs vardag utspelar sig. En 

egen reflektion är att förluster av aktiviteter och det sociala samspelet kan medföra en 

nedstämdhet och en negativ påverkan på patienters psykiska välmående.  

8.2.3 Resultatet ur ett etiskt och samhällsperspektiv 

En ökande prevalens av förmaksflimmer i relation till åldrande befolkning (Iwasaki et 

al., 2011) kan innebära en större patientgrupp som söker vård och en ökad kostnad för 

samhället. Litteraturstudiens resultat visar att omvårdnad som innefattar information 

och patientundervisning kunde minska den oro och ångest som patienter kände men 

också att patienter hade svårt och förstå den information och undervisning de fick om 

förmaksflimmer. I litteraturstudiens resultat framkommer brist på kunskap hos 

patienter som inte kunde förklara sin sjukdom eller vad som behandlades medicinskt. 

Enligt autonomiprincipen har människor rätten att bestämma över sina egna liv och 

ses som kompetent att ta egna beslut. Det kräver att sjuksköterskan ger den 

information som behövs för att patienten ska kunna ta ett eget kompetent beslut och 

därigenom bevara sin autonomi (Kjellström, 2012).  Bristen på kunskap kan tolkas 

som bristande patientundervisning. Enligt Walfridsson (2012) är undervisning och 

information en betydande del av omvårdnadsarbetet hos patienter med 

förmaksflimmer. 

Litteraturstudiens resultat ökar möjligheten för en mer situationsanpassad och 

personcentrerad vård där omvårdnad utgår från patientens egna upplevelser av 

förmaksflimmer. Kunskap om patientens upplevelse av förmaksflimmer ökar 

möjligheten för sjuksköterskan att identifiera de känslor och upplevelser patienten har 

av förmaksflimmer. 

9. Konklusion och Implikation 

Litteraturstudien visar att patienter med förmaksflimmer upplever osäkerhet och 

rädsla i relation till oförutsägbara symtom och episoder av flimmer. Fysiska symtom 

av förmaksflimmer medförde en rädsla för att dö och en oro att hjärtat skulle ta skada. 

Patienter upplevde en osäkerhet för framtiden och hur sjukdomen skulle utvecklas. 

Medicinsk behandling, kontroller av medicinering samt fysisk och psykisk 

begränsning i vardagen och i jobbet påverkade patienters liv och medförde 

livsstilsförändringar. Att ge rätt information och att bekräfta patientens egna 

upplevelser och känslor kan hjälpa till att minska den oro, osäkerhet och rädsla som 

många patienter med förmaksflimmer upplever. 



 

 17 

Kunskapen om hur patienten upplever förmaksflimmer kan bidra till en ökad 

möjlighet för sjuksköterskan att bedriva en mer situationsanpassad och 

personcentrerad vård. Att bekräfta patientens egna upplevelser av förmaksflimmer 

kan minska den upplevda rädslan öka och tilltron till att förmaksflimret kan hanteras. 

Oro och rädsla kan även minskas genom att ge patienter tillräcklig information, 

förklaringar och att ta sig tid till dem och skapa tillit. Rekommendation är att framtida 

forskning fortsatt bör undersöka och utöka kunskapen om patienters upplevelser och 

känslor i relation till förmaksflimmer, därigenom kan förutsättningarna för en mer 

evident personcentrerad omvårdnad ökas.      
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psycinfo 

Förmaksflimmer 
Atrial Fibrillation (Cinahl 

Headings) 
Atrial Fibrillation (MeSH) 

Atrial Fibrillation 

(Thesaurus) 

upplevelse 
Experience (fritext), 

Perception (fritext) 

Experience (fritext), 

Perception (fritext) 

Experience (fritext), 

Perception (fritext) 

Patient Patient (fritext) Patient (fritext) Patient (fritext) 

Omvårdnad 

Nurse (fritext), Care 

(fritext), Nursing (fritext), 

Caring (fritext) 

Nurse (fritext), Care 

(fritext), Nursing (fritext), 

Caring (fritext) 

Nurse (fritext), Care 

(fritext), Nursing (fritext), 

Caring (fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-10-18 Cinahl 

atrial fibrillation [MeSH] AND ( 

experienc* or perception* ) AND 

patient* AND ( nurse or care or 

nursing or caring )  

 

Limits: 2008–2018, abstract 

available, Peer-reviewed 83 83 12 6 

2018-10-19 Pubmed 

(((atrial fibrillation [MeSH Major 

Topic]) AND (experienc* or 

perception*)) AND patient*) AND 

(nurse or care or nursing or caring)  

 

Limits: 2008–2018, Abstract 

available 228 228 1 1(4) 

2018-10-19 Psycinfo 

su(atrial fibrillation) AND 

(experienc* OR perception*) AND 

patient* AND (nurse OR care OR 

nursing OR caring)  

 

Limits: 2008–2018, abstract 

available, Peer-reviewed 23 23 0 0(5) 



BILAGA C  

 

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Borg Xuereb, C., Shaw, R. L., & Lane, D. A. (2016). Patients’ and physicians’ experiences of 

atrial fibrillation consultations and anticoagulation decision-making: A multi-perspective IPA 

design. Psychology & Health, 31(4), 436–455. 

doi:https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1116534 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Att utforska patienter och läkares erfarenheter av rådgivning och beslut av 

antikoagulantiabehandling i samband med förmaksflimmer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Interpretativ Fenomenologisk Analys (IPA) 

Urval Inklusionskriterier för patienter var: 18 år eller äldre, diagnostiserad med förmaksflimmer. 

Patienter med allvarlig kognitiv påverkan exkluderades. Totalt 11 Patienter rekryterades från 

kliniker på sjukhus till tre olika grupper: (1) de som accepterade behandling med warfarin, (2) de 

som avböjde behandling med warfarin och (3) de som valde att avbryta behandlingen med 

warfarin. Tre till fyra patienter rekryterades till varje grupp. Inklusionskriterier för läkare var att 

de hade erfarenhet av att behandla patienter med förmaksflimmer och att de hade ordinerat 

warfarin. Sammanlagt 16 läkare rekryterades till fyra grupper med fyra läkare i varje grupp. 

Datainsamling Data samlades in via semistrukturerade intervjuer baserade på tidigare kvalitativa belägg. Öppna 

frågor ställdes till patienter med fokus på konsultation vid diagnos samt deras kunskap om 

förmaksflimmer och warfarin. Scenarier användes vid insamling av data från läkarna för att 

underlätta diskussionen. Samtliga intervjuer spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Data analyserades i tre faser, fas ett bestod av individuell kodning av patienter i grupp 1. Därefter 

jämfördes koderna för samtliga patienter i grupp ett med varandra och teman som representerade 

grupp 1 skapades. Grupp 2 och 3 analyserades med samma metod. Teman som fanns i flera 

grupper samlades i kluster. I fas två genomfördes samma analys som i fas ett på data insamlad 

från läkarna. Fas 3 bestod av att färdigställa övergripande teman för patientgrupperna respektive 

läkarna. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats De flesta patienter med kännbara symtom upplevde ångest i samband med symtomen. En 

förklaring till deras symtom minskade oro och ångest. Vissa patienter upplevde sin medicinska 

behandling som begränsande, andra inte. En del patienter såg det som positivt att de förnekades 

en aktiv roll i beslut av medicinering, andra såg det som negativt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,6% (43p) 

Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Ekblad, H., Rönning, H., Fridlund, B., & Malm, B. (2013). Patients' well-being: experience and 

actions in their preventing and handling of atrial fibrillation. European journal of cardiovascular 

nursing, 12(2), 132–139. doi:10.1177/1474515112457132 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att utforska och beskriva kritiska händelser där förmaksflimmer påverkar patienters välmående 

och vad de gör för att förebygga och hantera dem. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Critical incident technique (CIT) 

Urval Totalt 25 deltagare med persisterande eller kroniskt förmaksflimmer. Urvalet var strategiskt 

utvalt utifrån kön, ålder, utbildning, civilstånd och vilken typ av och hur länge patienten haft 

förmaksflimmer. Medianåldern var 72 år, 16 deltagare var män, 19 bodde tillsammans med en 

partner och 11 hade grundskola som högsta utbildning. Inklusionskriterier för att delta i studien 

var: att patienten var över 18 år och att de var inlagda på sjukhus på grund av symtom orsakade 

av förmaksflimmer. Exklusionskriterier var: svåra, akuta eller kroniska sjukdomar, att patienten 

inte förstod eller talade svenska. 

Datainsamling Semistrukturerade face-to-face intervjuer användes för datainsamlingen. Datainsamlingen skedde 

under september 2009 och juni 2010. Tre intervjuer genomfördes på Jönköpings universitet, en 

intervju på sjukhus och resterande i patienternas hem. Intervjuernas grund bestod av tre öppna 

frågor, som följdes upp av djupgående frågor. Två testintervjuer genomfördes för att säkerställa 

att de genomfördes i enlighet med studiens syfte, intervjuerna inkluderades i studien då de inte 

behövdes någon justering. 

Dataanalys Intervjuerna lästes igenom flera gånger av förste författare för att ge en överblick av datan. 

Kritiska händelser som framkom i insamlade data analyserades strukturerat enligt CIT. Med 

avseende till studiens syfte analyserades de kritiska händelserna utifrån karaktär och innebörd. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Fysiska symtom upplevdes som obehagliga och skrämmande och gav upphov till existentiell oro 

och ångest. Faktorer som kunde utlösa flimmer identifierades och undveks, ibland uppstod 

flimmer utan känd faktor vilket ledde till osäkerhet hos patienterna. Återkommande flimmer och 

känslan att det inte fanns något botemedel skapade en hopplöshet hos patienterna. En oro fanns 

för hur flimmer skadade hjärtat över tid. Patienterna beskrev en begränsning i vardagen till följd 

av fysisk nedsatthet och rädslan för nya flimmerepisoder vilket gjorde att de undvek vissa 

aktiviteter som de tidigare kunde göra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,6% (43p) 

Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Lindberg, T., Sanmartin Berglund, J., Elmståhl, S., & Bohman, D. M. (2017). Older individuals’ 

need for knowledge and follow-up about their chronic atrial fibrillation, lifelong medical 

treatment and medical controls. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(4), 1022–1030. 

doi:10.1111/scs.12427 

Land  

Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Att utforska och beskriva hur livslång medicinsk behandling och behovet av medicinska 

kontroller upplevs från äldre individers perspektiv som lever med kroniskt förmaksflimmer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
En interpretativ ansats användes. 

Urval Deltagarna rekryterades via Swedish National Study on Age and Care (SNAC). Sammanlagt 47 

individer identifierades som matchade studiens inklusionskriterier: äldre än 60 år, 

diagnostiserade med kroniskt förmaksflimmer, patient i öppenvården och under behandling med 

orala antikoagulantia. Information om studien skickades till samtliga individer med en förfrågan 

att delta. Totalt 11 individer valde att bli deltagare i studien, fyra män och sju kvinnor mellan 69–

94 år (medelålder 82 år). 

Datainsamling Data samlades in via intervju med deltagarna. En guide för intervjuerna inspirerad av Boyce & 

Nance användes. Varje deltagare intervjuades en gång i sitt hem, medeltiden för en intervju var 

47 minuter. Deltagarna ombads beskriva hur det är och leva med behovet av livslång 

medicinering och kontroller. Följdfrågor ställdes för att klargöra och fördjupa deltagarnas 

svar.  Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Insamlade data analyserades för att få fram teman relaterade till artikelns syfte. Analysen 

genomfördes i sex steg inspirerade av Braun & Clarke: bekanta sig med data, koda material, leta 

efter teman, granska teman, definiera och namnge teman och slutligen skapa ett resultat. 

Transskript från intervjuerna lästes igenom flertalet gånger, därefter granskades datan för att 

identifiera likheter och skillnader. Koder som framkom sammanfördes och fördes induktivt 

samman till teman och underteman. Teman och underteman jämfördes och tolkades, därefter 

utvecklades huvudtemat. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Patienter upplevde osäkerhet kring livslång medicinsk behandling och konsekvenser till följd av 

behandlingen. De upplevde en förändring i vardagen och en saknad av aktiviteter som inte längre 

kunde utföras, däremot upplevde de ingen förändring i vardagen relaterat till medicinsk 

behandling. En brist på information från sjukvården beskrevs av patienterna, något som 

uppfattades som negativt. De upplevde också att ingen från sjukvården verkade bry sig om dem. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

95,8% (46p) 
Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 4 

 

 

Referens McCabe, P. J., Rhudy, L. M., & DeVon, H. A. (2015). Patients' experiences from symptom onset 

to initial treatment for atrial fibrillation. Journal of clinical nursing, 24(5–6), 786–796. doi: 

10.1111/jocn.12708 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att beskriva patienters upplevelser av symtom från förmaksflimmer fram till och med första 

behandling. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalys 

Urval Studien inkluderade 41 deltagare med en medelålder på 63,4 år varav 21 var män och 20 kvinnor. 

Utöver förmaksflimmer hade 71% av deltagarna hypertoni och 56% obstruktiv sömnapné. 

Kriterierna för att kunna delta i studien var: att patienten var minst 18 år, var inlagda på sjukhus 

för behandling för förmaksflimmer, bo i sitt egen hem (ej på äldreboende eller liknande), 

diagnostiserats med förmaksflimmer max 12 månader innan rekrytering till studien och att de 

kunde och gav samtycke till att genomföra 60 minuters ljudinspelade intervjuer. Deltagarna var 

inskrivna på sjukhus och fick kardiologisk vård när de rekryterades. 

Datainsamling Datan samlades in via intervjuer. Deltagarna fick avgöra om intervjun skulle genomföras på 

sjukhuset eller via telefon efter utskrivning. Alla intervjuer hölls av samma person och spelades 

in. Den genomsnittliga tiden för varje intervju var 30 minuter och frågorna var öppna. 

Dataanalys Ljudinspelningarna transkriberades ordagrant och kontrollerades för exakthet. Transkripten lästes 

i sin helhet och ett kodningsschema utvecklades. Datorprogrammet NVivo användes som 

hjälpmedel för att sortera och koda data. Teman, kategorier och subkategorier bildades från de 

koder som innehöll liknande mönster och idéer. Efter den initiala kodningen tolkades datan till 

slutgiltiga teman, kategorier och subkategorier.   

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Vanligaste reaktionen på symtom av förmaksflimmer och när patienter fick sin diagnos var 

rädsla och osäkerhet. När patienter fick en förklaring till symtom så upplevdes en lättnad. 

Osäkerhet och rädsla hos patienterna minskade när behandling snabbt infördes och när 

vårdpersonal bekräftade betydelsen av symtom. Kunskapsbrist om förmaksflimmer orsakade en 

oro och rädsla för framtiden. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

89,6% (43p) 
Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 5 

 

 

Referens Rush, K. L., Hatt, L., Shay, M., Gorman, N., Labergel, C. G., Reid, R. C., & Wilson, R. (2017). 

The Stressors and Coping Strategies of Older Adults With Persistent Atrial Fibrillation Prior to 

and Following Direct Current Cardioversion. Journal of Applied Gerontology, 36(9), 1145–1165. 

doi: 10.1177/0733464815608495 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Att utforska stressfaktorer och copingstrategier hos äldre med persistent förmaksflimmer innan 

och efter elkonvertering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk design 

Urval Patienter rekryterades via en klinik för förmaksflimmer i västra Kanada. Inklusionskriterier var: 

60 år eller äldre med persistent förmaksflimmer, planerad för elkonvertering och engelsktalande. 

Patienter exkluderades om de hade minnessvårigheter. Totalt 60 Patienter identifierades och 

erbjöds delta i studien, av dessa valde 16 patienter att delta, 13 män och tre kvinnor. 

Datainsamling Deltagarna fick fylla i formulär om demografiska data och hälsohistoria samt formulär om fysisk 

och mental hälsa. En semistrukturerad intervju utfördes “face to face” med deltagarna innan den 

planerade elkonverteringen. Varje deltagare intervjuades, via telefon, ytterligare två gånger efter 

elkonvertering. Första gången sex veckor efter, andra gången 12 veckor efter elkonvertering. 

Samtliga intervjuer genomfördes av en forskningsassistent och spelades in digitalt. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes i tre steg: kodning, kategorisering och konceptualisering. 

Transkripten lästes i sin helhet och jämfördes med den digitala data som samlats in vid intervjun 

för att säkerställa exakthet. Koder som framkom i steg ett användes för att bilda kategorier. Efter 

att tre intervjuer kodats och ett kodningsschema tagits fram användes NVivo10TM för att koda 

resterande intervjuer. Kodningsschemat korrigerades kontinuerligt tills alla koder identifierats. 

Kategorier och underkategorier kvantifierades för att enklare kunna påvisa skillnader innan och 

efter elkonvertering. SPSS 21.0 användes för att skapa beskrivande data utifrån demografiska 

data insamlad vid första intervjun. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Att symtom var oförutsägbara var för patienter en källa till stress. Patienter upplevde en stress 

och oro över hur mycket fysisk påfrestning de kunde utsätta sig för utan att trigga en 

flimmerepisod och en osäkerhet kring när de skulle be om hjälp för saker de tidigare kunnat 

genomföra. Patienter upplevde att symtom av förmaksflimmer kom emellan deras aktiva livsstil 

och att de inte kunde fullfölja sociala förpliktelser i hemmet och på jobbet. Att inte kunna hålla 

samma tempo som andra orsakade en känsla av skam för patienterna. Behandling, biverkningar, 

behovet av medicinsk uppföljning och vårdbesök var enligt en del patienter en större börda är 

själva sjukdomen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83,3% (40p) 

Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Thrysoee, L., Strömberg, A., Brandes, A., & Hendriks J. M. (2018). Management of newly 

diagnosed atrial fibrillation in an outpatient clinic setting—patient’s perspectives and 

experiences. Journal of clinical nursing, 27(3–4), 601–611. doi:10.1111/jocn.13951 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Att skaffa djupgående kunskap om patienters upplevelser av rådgivning vid en multidisciplinär 

öppenvårdsklinik i ett universitetssjukhus i Danmark. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Etnografisk design 

Urval I studien deltog 14 patienter med nydiagnostiserat förmaksflimmer varav fem hade paroxysmalt, 

en persistent och åtta kroniskt förmaksflimmer. Deltagarna var mellan 40 och 82 år. Deltagarna 

rekryterades mellan år 2013–2015 innan de haft sin första rådgivning i öppenvården. Deltagare 

exkluderades om någon samsjuklighet som var dåligt behandlad, om de opererats med 

pacemaker tre månader innan rådgivningen och om de blev utskrivna efter första besöket på 

förmaksflimmerkliniken. 

Datainsamling Data samlades in genom observationer av patienter i väntrummet innan rådgivning, observation 

under rådgivning och individuella semistrukturerade intervjuer med deltagarna efter rådgivning. 

Dataanalys Transkript av anteckningar och intervjuer analyserades och tolkades ur en fenomenlogist-

hermeneutiskt syn baserad på Paul Ricoeurs tolkningsteori. Analysen genomfördes i tre steg, 

första läsning, strukturerad analys, kritisk tolkning och diskussion. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats Patienter upplevde osäkerhet för vad som orsakade symtomen av förmaksflimmer och hur de 

skulle reagera vid återkommande flimmerepisoder. Symtom kunde skapa en rädsla för att dö och 

oro för ifall flimmer skadade hjärtat över tid. patienterna hade svårt och förstå sin sjukdom och 

komma ihåg vad som bestämdes under första rådgivningen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

91,7% (44p) 
Grad 1 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

Referens Zhang, L., Gallagher, R., Lowres, N., Orchard, J., Freedman, S. B., & Neubeck, L. (2016). Using 

the ‘Think Aloud’ Technique to Explore Quality of Life Issues During Standard Quality-of-Life 

Questionnaires in Patients With Atrial Fibrillation. Heart, Lung & Cirkulation, 26(2), 150–156. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.hlc.2016.05.121 

Land  

Databas 

Australien 
Pubmed 

Syfte Att undersöka möjligheten att använda en “tänk högt”-metod för att få fram ytterligare 

information jämfört med vanliga frågeformulär om hälsorelaterad livskvalité hos patienter med 

förmaksflimmer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 
En experimentell före-efter-design användes 

Urval Deltagare rekryterades från en tidigare studie om förmaksflimmer. Av de 16 som deltagit i den 

tidigare studien valde 12 att delta i denna studie. 

Datainsamling Demografiska och kliniska data inhämtades från den tidigare studiens databas. Data om 

deltagarens erfarenheter av förmaksflimmer och hälsorelaterad livskvalité samlades in via 

intervju. Varje deltagare intervjuades face-to-face med tänka-högt-metoden. Deltagarna svarade 

på två standardformulär om livskvalité och ombads resonera för sina val. Varje intervju spelades 

in digitalt, intervjuaren antecknade också under intervjuns gång. Inspelningen transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalys Data analyserades och delades in i teman. Data analyserades kontinuerligt under och efter 

intervjuerna. Forskningsgruppen diskuterade analysen för att nå konsensus i tematiseringen. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats Psykisk hälsa påverkades kraftigt av symtom av förmaksflimmer och patienter upplevde en 

rädsla och ångest för återkommande episoder. Symtom och behandling gjorde att patienter 

upplevde ett begränsat tempo på jobb och vid fritidsaktiviteter vilket ledde till nedstämdhet. Att 

inte kunna utföra vissa aktiviteter orsakade en känsla av minskad självständighet. Till följd av 

warfarinbehandling beskrev patienter att de gjorde stora livsstilsförändringar. Patienter undvek 

medvetet aktiviteter, förändrade sin diet och var bundna till frekventa medicinska uppföljningar 

till följd av medicineringen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

85,4% (41p) 
Grad 1 
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