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Sammanfattning Patienter med förmaksflimmer är en grupp vars symtom ofta 

underskattas. Symtomen påminner om de som uppkommer vid en 

hjärtinfarkt med bröstsmärta, hjärtklappning, andnöd och trötthet. 

Syftet med studien var att belysa hur det kan vara att leva med 

förmaksflimmer. En litteraturstudie utfördes där vetenskapliga 

artiklar analyserades och sammanställdes. Resultatet visade att 

patienternas livskvalitet var kraftigt nedsatt och även anhöriga 

påverkades. En ökning av ångest och depression sågs vid 

uppföljning sex och tolv månader efter fastställd diagnos. 

Informationen och omvårdnaden var bristfällig och ett 

kunskapsbehov identifierades. Evidensbaserade riktlinjer för 

omvårdnad och information har utarbetats för denna patientgrupp, 

men resultatet visade att det inte fanns några utarbetade 

vårdprogram att tillgå i Sverige. Baskunskaper i omvårdnaden 

saknades hos personalen som vårdade patienterna. Här ses ett stort 

behov av omvårdnadsforskning inom området. Ett ökat samarbete 

mellan forskare och kliniskt verksamma sjuksköterskor behövs för 

att nya rön ska kunna implementeras i den dagliga vården. 
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fatigue. The purpose of this study was to illustrate how it can be to 

live with atrial fibrillation. A literature review was conducted in 

which scientific articles were analyzed and summarized. The 

results showed that patients' quality of life was dramatically 

reduced and even relatives were affected. An increase in anxiety 

and depression were seen at follow-up six and twelve months after 
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Inledning 

Förmaksflimmer är en av de vanligaste störningarna av hjärtats rytm (Juhlin, Engblom, 

Fredholm & Kongstad, 2007). I Sverige beräknas omkring 1 % av befolkningen vara 

drabbade och siffran förväntas att stiga (Socialstyrelsen, 2008a). Prevalensen är högre bland 

män och ökar med åldern. Bättre behandlingsmetoder till bakomliggande sjukdomar, som 

exempelvis hjärt- kärlsjukdom, leder till ökad livslängd hos denna patientgrupp (Juhlin et al., 

2007). Samhällsekonomiskt förväntas kostnaderna stiga kraftigt, då arytmivården tar allt mer 

av hälso- och sjukvårdens resurser. Då det krävs åtgärder som frekvensreglering eller 

rytmreglering, behöver patienten vara inlagd på sjukhus (Socialstyrelsen, 2007). Ett stort antal 

av de drabbade har så svåra besvär att de har svårt att fungera i sitt dagliga liv, såsom att 

utföra sitt arbete eller utföra vardagliga sysslor (Valderrama, Dunbar & Mensah, 2005). Hur 

länge patienten behöver vara sjukskriven beror på tillståndet (Socialstyrelsen, 2007). Arytmin 

i sig är inte livshotande, men risken för blodpropp eller stroke är cirka fem gånger högre per 

år jämfört med dem som har sinusrytm, vilket i sin tur kan leda till för tidig död (Valderrama 

et al., 2005). Att förebygga stroke genom att sätta in rätt blodproppsförebyggande behandling, 

kan leda till en samhällsekonomisk besparing eftersom antalet drabbade minskar 

(Socialstyrelsen, 2008b). Den person som patienten oftast först kommer i kontakt med inom 

hälso- och sjukvården är sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansvarar för att den vård som ges är 

av god kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010) och genom att förstå innebörden 

med att leva med förmaksflimmer, ökar sjuksköterskans förutsättningar för att ge god 

omvårdnad med hög kvalitet (Kikkenborg Berg & Pedersen, 2006).    
 
 

Bakgrund 

Patofysiologi 
 

Förmaksflimmer innebär en störning i hjärtats retledningssystem, som yttrar sig med snabb 

och oordnad elektrisk aktivitet, vilket medför att den mekaniska funktionen hos hjärtat 

försämras (Berry & Padgett, 2012). Fokus för den störande elektriska aktiviteten är oftast 

området omkring lungvenerna. Förmaksflimmer indelas i tre olika kategorier; paroxysmalt, 

persistent och kroniskt förmaksflimmer, där paroxysmalt innebär att arytmin håller i sig mer 

än 30 sekunder upp till sju dagar för att sedan spontant slå om till sinusrytm. Peristent 

förmaksflimmer har en duration på över sju dagar och är inte självterminerande, vilket därför 

kräver aktiva åtgärder. Det kroniska förmaksflimret innebär att hjärtat aldrig återfår sin 

normala rytm trots behandling. Symtomen varierar och de vanligast förekommande är 

hjärtklappning, bröstsmärta, andnöd och trötthet, vilka kan uppkomma akut. En del har inga 

symtom och förmaksflimret upptäcks först i samband med att patienterna söker eller 

behandlas för andra sjukdomar. EKG visar en oregelbunden elektrisk aktivitet, vilket också 

bekräftas av en oregelbunden palpatorisk puls (ibid), emedan andra kan ha symtom utan 

förmaksflimmer (Sears et al., 2005). Risken för att insjukna i förmaksflimmer stiger med ökad 

ålder (Rich, 2009). Riskfaktorer för förmaksflimmer är klaffsjukdom i hjärtat, 

kranskärlssjukdom, förstorat vänster förmak samt hög alkoholkonsumtion. På senare tid är 

även obesitas och sömnapné uppmärksammade som riskfaktorer.  
 

Behandling 
 

Socialstyrelsen (2008b) har riktlinjer för behandling av arytmier, såsom exempelvis 

förmaksflimmer. Dessa omfattar antikoagulationsbehandling, elkonvertering och 
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frekvensreglering, flimmerablationsbehandling, kirurgisk behandling samt behandling med 

implanterbar defibrillator. Behandlingarna som erbjuds medför ofta biverkningar, som 

patienterna kan ha svårt för att acceptera (Kikkenborg Berg & Pedersen, 2006).  

 

       ”…nu ber du mig om at vælge mellem pest eller kolera…”.  

                (Kikkenborg Berg & Pedersen, 2006, s7). 

 

Patienterna mår ofta dåligt och kastas mellan hopp om läkning och en acceptans av att 

arytmin blivit kronisk (Kikkenborg Berg & Pedersen, 2006). En del slutar med 

medicineringen på eget bevåg, då de anser att biverkningarna är alltför störande. En stor del 

har funderingar över framtiden och känner en rädsla inför döden.  

 

Riktlinjer för sjuksköterskor med specifik kompetens är sammanställda om hur vården ska 

förbättras för patienter med förmaksflimmer (McCabe, 2005). De utgår från de fem stegen - 

stabilisera - bedöma - diagnostisera - behandla och utbilda. Stabilisering innebär för 

sjuksköterskan övervakning av vitala parametrar, känslomässigt stöd och ångestdämpning. 

Bedömning innefattar förklaring av vårdförloppet. Diagnostisering av förmaksflimret är 

avgörande för behandlingen och den information som ges. Behandling innebär att patienten 

informeras om behandlingsmålen och utbildning innefattar den polikliniska uppföljningen. 
 

Förmaksflimmer kan leda till stroke (Rich, 2009) och därför är antikoagulantia en viktig del i 

behandlingen, då cirka en femtedel av de som drabbas av stroke har förmaksflimmer (Berry & 

Padgett, 2012). Kvinnor som har förmaksflimmer löper en större risk att insjukna i stroke än 

män om de är äldre än 75 år (Rich, 2009). För att se vilka patienter som har en ökad risk för 

stroke är ett instrument utvecklat, det så kallade CHADS2 från 2001, och som senare är 

vidareutvecklat till CHA2DS2VASc 2010 (Berry & Padgett, 2012). Varje bokstav 

representerar en riskfaktor som ger olika poäng, där C står för kronisk hjärtsvikt, H för 

hypertoni, A för ålder > 75 år, D för diabetes mellitus, S för stroke, V för kärlsjukdom, A för 

ålder 65 - 74 år och Sc för könstillhörighet. Antikoagulantia i form av warfarin är att föredra 

om den sammanräknade poängen är två eller mer, emedan de som endast kommer upp i ett 

poäng indikerar färre riskfaktorer och då är acetylsalicylsyra tillräcklig som preventiv 

behandling (ibid). 
 

Frekvensreglering alternativt rytmreglering är två olika sätt att ta sig an förmaksflimmer 

(Berry & Padgett, 2012). AFFIRM (The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of 

Rhythm Management), RACE (For the Rate Control versus Electrical Cardioversion for 

Persistant Atrial Fibrillation) och STAF (The Strategies of Treatment of Atrial Fibrillation) är 

olika studier som jämför de båda strategierna, vilka visar att det inte är någon påvisbar fördel 

med att återfå sinusrytm. Det förekommer dock patienter med svåra symtom, som får en 

bättre livskvalitet genom ett bevarande av sinusrytmen, vilket är viktigt att ta hänsyn till.  

Både frekvensreglering och rytmreglering kan justeras genom medicinering. Vid 

frekvensreglering används betareceptorblockerande läkemedel och kalciumkanalblockerare, 

men även digoxin kan användas i kombination. Det finns ett flertal läkemedel vid 

medicinering för rytmreglering, där amiodaronhydroklorid är överlägsen övrig antiarytmika 

när det gäller att bevara sinusrytmen på lång sikt. Nackdelen är de allvarliga biverkningarna 

på lever och sköldkörtel, som den kan föra med sig och som inte går tillbaka. Därför är det 

viktigt att noga överväga nyttan med den innan insättning. Elkonvertering är ett annat sätt att 

rytmreglera, vilken är väl fungerande i det akuta skedet (90 %) men efter ett år är det bara 

cirka en tredjedel som har bibehållen sinusrytm (ibid). Rekommendationer från 
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Socialstyrelsen (2008b) är att patienter som är påverkade av sitt förmaksflimmer ska få 

möjlighet till elkonvertering vid minst ett tillfälle.  

 

Flimmerablationsbehandling kan göras i form av så kallad lungvensisolering eller AV- 

nodsablation (Berry & Padgett, 2012). Vid lungvensisolering bryts den felaktiga elektriska 

impulsen, som uppstår runt lungvenerna genom bränning alternativt frysning. Indikationen är 

återkommande symtom trots läkemedelsbehandling. Det föreligger en risk för allvarliga 

komplikationer, såsom hjärttamponad, stroke och lungvensstenos. Av de som behandlas, 

förväntas 70-90% bli fria från sitt förmaksflimmer, varav en del genomgår behandling flera 

gånger för att effekten ska kvarstå. Vid AV-nodsablation bränns den elektriska förbindelsen 

mellan förmak och kammare, vilket medför att patienten härmed blir beroende av en 

pacemaker. Förmaksflimret kvarstår men frekvensen hålls nere (ibid). 
 

Kirurgisk behandling i form av Maze-operation kan används då patienten har besvärande 

symtom trots läkemedel (Socialstyrelsen, 2008b). Både vänster och höger förmak snittas så att 

ett flertal ärr bildas med syfte att förhindra flimmerimpulserna att fortplantas.     
 

Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med förmaksflimmer 
 

Arytmin påverkar hälsan negativt, såsom exempelvis ökad risk för stroke eller trötthet på 

grund av att hjärtat arbetar ineffektivt (Valderrama et al., 2005). Sjukdomen leder till ökad 

oro inför nästa attack, vilket begränsar det dagliga livet. Detta leder till att den hälsorelaterade 

livskvaliteten blir nedsatt. Livskvalitet kan sägas vara det värde en person sätter på sin tillvaro 

(Petersson, Strang & Sjödén, 2010). I hälso- och sjukvården kopplas begreppet till att en 

person ska vara fri från fysiska och psykiska besvär och ha en så god funktion i vardagen som 

möjligt. Det innebär att patientens upplevelse av behandling vid sjukdom och dess eventuella 

biverkningar ska tas med vid en skattning av livskvaliteten. Vilka vårdinsatser som ska 

utföras, bör hela tiden vägas mot patientens upplevda livskvalitet där patientens egen 

uppfattning väger tyngst. Det är vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal skattar patienternas 

livskvalitet mycket lägre än vad de själva gör (ibid). Det finns olika sätt att mäta livskvaliteten 

hos patienter, och ett instrument som ofta används är Medical Outcomes Study Short Form 

Health Survey, SF-36 (Sullivan, Karlsson & Ware, 1995). Det mäter den hälsorelaterade 

livskvaliteten, eftersom det är generellt hållet och därför lämpar sig bäst för att jämföra olika 

patientgrupper med varandra. Det brukar inte användas för att se effekter av behandling eller 

för att följa förändringar under en tid. Det finns även specifika probleminriktade formulär som 

fokuserar på delar av livskvalitetsbegreppet, till exempel psykologiskt välbefinnande eller 

fatigue (Mendoza, 1999). För att följa hur livskvaliteten förändras under ett sjukdomsförlopp 

eller behandling har Spertus et al. (2011) utvecklat och validerat ett formulär, som kan 

användas till patienter med förmaksflimmer. Hälso- och sjukvårdspersonal ska informera 

patienterna om hur de går till väga för att fylla i formulären korrekt samt att svara på 

eventuella frågeställningar (Peterson et al., 2010).    
 

Sjuksköterskan ska arbeta hälsobefrämjande och efter väl utarbetade och beprövade riktlinjer, 

vilket bland annat innebär att sjuksköterskan ska informera patienten så väl, att samtycke till 

vård kan ges eller att patienten förstår sin rätt att neka vård och behandling (SSF, 2007). För 

att sjuksköterskan ska ha möjlighet att arbeta hälsobefrämjande är ett samspel mellan 

sjuksköterskan och patienten genom dialog en förutsättning, där även anhöriga ska involveras 

(SSF, 2008). För att dialogen ska fungera måste patienten känna tillit till sjuksköterskan 

(Gustavsson, 2011). SAUK-modellen (Sympatifas, Acceptansfas, Upplevelsemässig 

innebördsfas, Kompetensfas) kan användas för att skapa ett bra, bekräftande möte med 
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patienten. Detta innebär att patienten känner sig sedd och respekterad, självkänslan stärks. 

Patienten upplever sig vara en värdefull människa som är värd att lyssna på. En utvärdering 

av patientupplevelsen vid mötet kan ske med hjälp av en enkät.  
 

Eftersom människor har olika förmåga att ta till sig kunskap, bör undervisning med syfte att 

förbättra hälsa och livskvalitet individanpassas (Klang Söderkvist, 2008). För patienter med 

förmaksflimmer bör den omfatta vad tillståndet innebär och att symtomen ska tas på allvar, 

eftersom förmaksflimmer kan leda till hjärtsvikt samt ökad risk för embolier. Det är viktigt att 

informera om betydelsen av att kontakta hälso- och sjukvården i tid för att få rätt vård och 

behandling (Yee & Rosewitz, 2003). Genom att ta sin egen puls för att upptäcka 

oregelbunden rytm, uppmärksamma signaler på ökad andfåddhet, trötthet eller övriga symtom 

av stor betydelse, ökas patientens medvetenhet och leder till vårdkontakt i tidigt skede. Målet 

är att patienten ska uppnå en känsla av trygghet för att bättre kunna hantera sin sjukdom 

(Klang Söderkvist, 2008). För att nå ett ökat välbefinnande krävs många gånger 

livsstilsförändringar och därför bör sjuksköterskan informera om de faktorer som kan vara 

bidragande orsaker till att utlösa flimmerepisoder (McCabe, 2005). Dessa kan vara 

okontrollerad hypertoni, användning av droger, alkohol och tobak, obstruktiv sömnapné, 

övervikt och en oförmåga att hantera stress i det dagliga livet.  

 

 

Problemformulering 

 

Patienter med förmaksflimmer är en grupp vars symtom ofta underskattas trots dess stora 

påverkan på det dagliga livet. Arytmins oförutsägbarhet innebär en ständig stress och oro, 

vilket begränsar vardagen. Även behandlingarna som erbjuds är påfrestande med långa 

utredningar och väntetider, som ofta skapar frustration hos patienten och deras anhöriga. 

Information och stöd är av stor betydelse för hur patienterna upplever sin livskvalitet och 

därför har sjuksköterskan en viktig roll att fylla. En förutsättning för att bedriva god 

omvårdnad, är att sjuksköterskan har god kunskap om arytmin och dess påverkan på patienten.  
 
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur det är att leva med förmaksflimmer.  

 
 

Metod 
 

Metoden utgjordes av en systematisk litteraturstudie enligt Friberg (2006). 
 

Datainsamling 
 

Litteraturstudien inleddes med en ostrukturerad sökning för att se vad som fanns skrivet i 

ämnet (Friberg, 2006). De databaser som användes var Pubmed, Cinahl, ProQuest, PsykINFO 

och Sci Verse Science Direct. Det visade sig att mycket fanns skrivet om förmaksflimmer, 

men det mesta var ur ett medicinskt perspektiv. Cinahl var den databas som hade flest artiklar 

som stämde bäst överens med syftet. Kvalitativ metod var använd i två artiklar och dessa 

fanns i Cinahl. Ytterligare sökningar genomfördes i olika databaser för att hitta fler artiklar 

med ett omvårdnadsperspektiv vid förmaksflimmer. Via svensk MESH (Karolinska institutet) 
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togs sökord fram. Sökningen övergick därefter i en systematisk fas. De sökord som användes i 

Pubmed var atrial fibrillation, quality of life och nursing, vilka även användes som MeSH-

termer. I Cinahl användes samma sökord som CINAHL Headings, ytterligare CINAHL 

Headings som användes var lifestyle. En fritextsökning i Cinahl var  

Psycological symptoms. Både i ProQuest och PsykINFO användes atrial fibrillation och 

quality of life som thesaurer. I Sci Verse Science Direct användes atrial fibrillation, quality of 

life och nurs med trunkering. I denna databas hittades inga thesaurer. Boolesk sökteknik 

användes där sökorden kombinerades med AND för att få en systematisk sökning. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara av god vetenskaplig kvalitet, innehålla 

livskvalitet och beskriva hur det är att leva med arytmin samt omvårdnad vid förmaksflimmer. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ha abstracts och inte vara äldre än 10 år. I Pubmed 

och Cinahl var det även en åldersbegränsning mellan 19-64 år på deltagarna. Denna 

begränsning fanns inte att tillgå i ProQuest. Samtliga artiklar var peer review. 

Exklusionskriterierna var de artiklar med medicinsk och kirurgisk inriktning samt artiklar som 

innehöll stroke och hjärtsvikt. Artiklarnas titlar avgjorde vilka abstracts som lästes. Till urval 

1 valdes 23 antal artiklar som lästes och bearbetades. De som inte svarade mot syftet valdes 

bort och 15 artiklar gick vidare till urval 2 (tabell 1, bilaga A1, A2). Vid bedömningen av 

artiklarnas vetenskaplighet, användes granskningsmallen enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). Den vetenskapliga kvaliteten graderades upp till grad III, där artiklar som 

bedömdes ha grad I och II inkluderades (tabell 3, bilaga B1, B2, C1-C13). 
 
 

Databearbetning 

 
Totalt 15 artiklar valdes ut som motsvarade vårt syfte, varav två var kvalitativa och 13 

kvantitativa. Dessa bearbetades genom att vi läste igenom dem flera gånger. Under 

genomläsning framkom likheter och olikheter i artiklarnas resultat, vilka färgkodades för att 

få en bättre översikt. Efter hand utarbetades olika teman fram som svarade mot syftet, vilka 

resulterade i tre kategorier: symtom, livskvalitet samt information och kunskap. 

Artiklarnas syfte, metod och slutsats sammanställdes i en artikelöversikt (tabell 3, bilaga B1, 

B2, C1-C13).  
 
 

Resultat 

 

Symtom 
 
Vid jämförelse mellan de olika typerna av förmaksflimmer, gav paroxysmalt förmaksflimmer 

en högre symtomfrekvens jämfört med persistent och permanent förmaksflimmer (Peinado, 

Arribas, Ormaetxe & Badia, 2010). De symtom som dominerade vid paroxysmalt 

förmaksflimmer, var främst hjärtklappning och tryck över bröstet emedan dyspné var mer 

framträdande vid persistent respektive permanent förmaksflimmer. I en annan studie framgick 

det att trötthet var det symtom som dominerade, men här gjordes ingen åtskillnad på typ av 

förmaksflimmer (Kang, 2006). Frekventa symtom medför lägre fysisk och psykisk hälsa 

(Kang, 2006; Peinado et al., 2010) oavsett vilken typ av förmaksflimmer (Peinado et al., 

2010). Kang och Bahler (2004), visade även att patientens upplevelse av symtomens 

svårighetsgrad, förutom frekvensen på symtomen, spelade stor roll för hur patienterna 

upplevde sin hälsa. Symtom som andnöd, andfåddhet och värmekänsla uppträdde främst hos 

patienter yngre än 60 år (Kang, 2006). Andnöd var också det symtom som visade ett starkt 

samband med den fysiska hälsan, medan trötthet framförallt förknippades med hur den 
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psykiska hälsan upplevdes. Ingen skillnad noterades vid jämförelse mellan män och kvinnor 

beträffande symtom och inte heller mellan de som nyligen fått sin diagnos jämfört med dem 

som fått diagnos för mer än tre månader sedan (ibid). Några patienter förnekade sina symtom 

då de inte ville att sjukdomen skulle ha någon effekt på deras liv och påverka den aktivitet de 

utförde för att andra inte skulle tro att de smet till exempel från sitt arbete (McCabe, 

Schumacher & Barnason, 2011). 
 

Livskvalitet 
 

Vid jämförelse med befolkningen generellt, framgick att patienter med förmaksflimmer hade 

en sämre livskvalitet, både fysiskt och mentalt (Kang & Bahler, 2004). Patienternas egna 

upplevelser av sina symtom vid förmaksflimmer, hade störst betydelse för hur arytmin 

påverkade livskvaliteten. Den negativa effekten på livskvaliteten visade sig vara störst hos 

kvinnor och hos yngre patienter (Bohnen et al., 2011). Anhöriga till patienter med 

förmaksflimmer visade sig också ha en lägre livskvalitet i samma utsträckning som 

patienterna själva och även här påverkades främst kvinnor och yngre. Det som skiljde sig var 

att anhöriga inte påverkades i sitt arbete i samma omfattning som patienterna själva. Trots att 

förmaksflimmer inte räknades som en allvarlig sjukdom av hälso- och sjukvården innebar det 

begränsningar för både patienter och anhöriga (ibid). Eftersom episoder med förmaksflimmer 

uppkom oförutsägbart, minskades deras kontroll av tillvaron, vilket innebar inskränkningar i 

det dagliga livet samtidigt som det inte gick att planera för framtiden (McCabe et al., 2011). 

Patientens hälsorelaterade livskvalitet vid förmaksflimmer påverkades i form av ökad oro och 

ångest (Thrall, Lip, Carroll & Lane, 2007), varav en tredjedel utvecklade depression och 

ångest sex månader efter diagnos, vilket var jämförbart med en hjärtinfarkt. Patienter med 

förmaksflimmer visade sig ha lägre livskvalitet jämfört med patienter med hypertoni. 
 

Vid en uppföljning sex och 12 månader efter diagnostiserat förmaksflimmer, visade sig ångest 

vara den starkaste känslomässiga reaktionen (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2008). I 

jämförelsen mellan män och kvinnor, var kvinnors fysiska hälsa något sämre än männens 

(Kang, 2009), vilket i sin tur kunde leda till depression hos kvinnorna (Ong, et al., 2005). 

Annars framkom inte några skillnader vad det gäller depression mellan könen. Förmågan att 

hantera sin sjukdom studerades av Ong, et al. (2006), som visade att de med en 

grundläggande optimistisk inställning hade lättare för att hantera sina symtom. De patienterna 

med ökad känslighet för sina symtom var mer ångestbenägna och deras mentala hälsa sämre, 

vilket i sin tur ledde till försämrad livskvalitet. 
 

Vid användning av olika skalor för att mäta livskvalitet vid förmakflimmer, konstaterades det 

att risken för agorafobi (torgskräck) var väsentligen ökad hos denna patientgrupp (Suzuki & 

Kasanuki, 2004). Det förekom att de hade svårigheter att särskilja om det var förmaksflimmer 

eller agorafobin de kände av, eftersom symtomen påminde om varandra. De var mycket 

känsliga för sina symtom samt rädda för uppkomsten av dem och livskvaliteten skattades som 

låg, vilket begränsade dem i det dagliga livet. Kognitiv beteendeterapi visade sig vara en bra 

behandlingsmetod just för dessa patienter (ibid). Symtomfrekvensen hade ett starkt samband 

med den psykiska hälsan, ju högre frekvens desto sämre hälsa (Peinado et al., 2010; Kang, 

2006), men även starkt förknippad med trötthet  

(Kang, 2006). De med permanent förmaksflimmer mådde mentalt bättre än de med persistent 

respektive paroxysmalt förmaksflimmer (Peinado et al., 2010). 
 

Frekventa besök på akutmottagningen var en bidragande orsak till försämrad livskvalitet och 

de som främst berördes, var de med persistent respektive paroxysmalt förmaksflimmer 
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(Peinado et al., 2010). De som tillhörde en lägre funktionsklass enligt New York Heart 

Association (NYHA), hade en högre livskvalitet. Vid jämförelse mellan de olika typerna av 

förmaksflimmer, framgick det att de som hade permanent förmaksflimmer hade en bättre 

livskvalitet beträffande psykologiska aspekter, men däremot ingen skillnad avseende fysiska 

aspekter. Den övervägande delen av patienter med permanent förmaksflimmer hade 

frekvensreglerande behandling, medan en stor del i de andra grupperna hade rytmreglering. 

Oavsett behandlingsstrategi, noterades ingen skillnad av livskvaliteten (ibid). 
 

Vid upprepade inläggningar för elkonvertering upplevde patienterna att de trots det befann sig 

i en ny och ovan situation (Høgh, Lauberg, Højberg, Holm Hansen & Laursen, 2010). De 

upplevde otrygghet och hade många frågor som de gärna ville ha svar på. Då sjuksköterskan 

förväntade sig att patienten hade kännedom om rutinerna, höll patienterna inne med sina 

frågor. De beskrev också en osäkerhet som medförde att patienterna upplevde väntetiden 

väldigt lång medan sjuksköterskornas upplevelser visade på motsatsen (ibid). 
 

Information och kunskap  
 

De patienter som regelbundet återkom för elkonvertering, hade ett behov av att ha möjlighet 

att ställa frågor som berörde dem (Høgh et al, 2010). När sjuksköterskan bemötte patienten på 

ett sätt som vittnade om tidsbrist, stängdes möjligheten för den kontakt patienten då behövde. 

Varje inläggning upplevdes som ny och ovan situation, trots flertalet genomgångna 

elkonverteringar, vilket uttrycktes såsom: 
 
                  "Du kender jo proceduren", så ved man godt, at den er lukket, og så er det ikke 

                    noget med at spørge..." 
                                                                                                     (Høgh et al., 2010, s14). 
 

Patienter beskrev irritation över att sjuksköterskan först presenterade sig artigt för att sedan 

inte visa sig mer och förstärktes när de var fastande sedan många timmar tillbaka (Høgh et al., 

2010). Väntetiden fram till elkonvertering upplevdes väldigt lång, även om patienten var 

inställd på att det kunde dra ut på tiden. Situationen förvärrades när de blev liggande ensam 

på ett rum utan möjlighet till social kontakt (ibid). Upplevelsen av den information som gavs, 

var att den var återhållsam (McCabe et al., 2011) och gick isär beroende på vem som 

informerade (Høgh et al, 2010). 
 

De patienter som vid upprepade tillfällen sökte sjukvård för symtom såsom trötthet, 

hjärtklappning och bröstsmärta utan att få någon medicinsk diagnos som förklaring, upplevde 

att de inte blev tagna på allvar av sjukvårdpersonalen (McCabe et al., 2011). Till och med en 

känsla av att vara till besvär uttrycktes eftersom sjukvårdspersonalen fick dem att känna att de 

tog upp värdefull tid från patienter med allvarliga sjukdomar. Flera fick råd om att stressa 

mindre, att de var utbrända och behövde psykologhjälp. När de sedan fick diagnosen fastställd 

blev de lättade initialt då de trodde sig få hjälp. Istället träffade de läkare och sjuksköterskor 

som inte var intresserade av dem och deras problem, eftersom de inte hade livshotande 

sjukdom. Patienterna efterfrågade mer information om sjukdomen och dess behandling, men 

fick oftast ingen. Några patienter berättade att de till och med fick felaktig information (ibid). 

En patient uttryckte sig som: 
 

                  "They didn’t tell me much of anything. They really didn’t know what it was."  

                                                                                          (McCabe et al., 2011, s339). 
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Patienterna ville även ha information om hur de skulle bemästra symtomen när de inträffade 

och hur symtomen kunde skiljas från allvarliga sjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt 

(McCabe et al., 2011). Orsaken till förmaksflimret efterfrågades och om det gick att undvika. 

De började ha egna teorier om vad som startade episoder med förmaksflimmer och undvek 

därför, bland annat motion. En person uttryckte:  
 

                  "It´ s whenever I do anything a little above the normal I have problems with 
                    it kicking in" 
                                                                                            (McCabe et al., 2011, s340). 
 

Efter en episod med förmaksflimmer försökte de finna olika sätt att bryta förmaksflimret på 

själva, utan att behöva åka in till sjukhuset (McCabe et al., 2011). Några försökte med fysisk 

aktivitet, med syfte att uppnå en högre slagfrekvens än det som förmaksflimret gav. Andra 

vanligt förekommande strategier var att dricka något kallt, ha isbitar i ansiktet, ta djupa 

andetag och hosta mycket.  
 
Kunskapsbrister hos patienter noterades vid akutmottagningar i Finland och på en 

kardiologavdelning i USA avseende den medicinska behandlingen och dess syfte (Koponen, 

et al., 2007; McCabe, Schad, Hamton & Holland, 2008). Det fanns även brister i kunskap 

beträffande symtom och när det var aktuellt att uppsöka akutmottagningen, men även 

varningstecken för stroke och komplikationer till antikoagulationsbehandlingen. Även 

interaktionen mellan warfarin och andra blodförtunnande läkemedel samt vitamin K, var 

patienterna mindre medvetna om. Däremot var de införstådda med att ett konsekvent intag av 

vitamin K var viktigt för att det påverkade antikoagulationsbehandlingen men de visste inte 

på vilket sätt (McCabe et al., 2008). Äldre och personer med lägre utbildning hade störst brist 

på kunskap, men kunskap avseende målet med International Normalized Ratio (INR) vid 

antikoagulationsbehandling, det senaste INR-värdet och tid för nästa provtagning var bättre. 

Läkartider och blodprovtagningstider höll patienterna ordning på, men däremot den egenvård 

som rekommenderades och att dagligen ta sin puls, följdes inte alls i lika stor utsträckning 

(ibid). Kunskapen var knapphändig om att förmaksflimmer kunde återkomma under pågående 

antiarytmikabehandling (Koponen et al., 2007), men även angående hjärtfunktionen under 

pågående flimmer och asymtomatiskt förmaksflimmer samt att det inte nödvändigtvis är ett 

allvarligt tillstånd. Sämst kunskap noterades beträffande antikoagulation och mathållning, 

men vid uppföljning efter tre månader verifierades en liten förbättring gällande upptäckt av 

förmaksflimmer och uppsökande av sjukvård för behandling (ibid). 

I en sjuksköterskebaserad studie vid en hjärtklinik i Holland, utvecklades ett vårdprogram 

tillsammans med ett universitet, vilket resulterade i riktlinjer för patienter med 

förmaksflimmer i Europa (Hendricks, de Wit, Vrijhoef, Tieleman & Crinjs, 2010). Olika 

riskfaktorer och problem identifierades hos patienterna samtidigt som det identifierades vilka 

behov av utbildning och ändring av behandling som fanns. En sjuksköterska utbildades i att 

utbilda och instruera patienter med förmaksflimmer om tillståndet, komplikationer och 

behandling med syfte att stärka patientens empowerment (ibid). 
  

Beträffande kunskap om förmaksflimmer, var det ingen skillnad mellan män och kvinnor och 

inte heller mellan gifta och ogifta (McCabe et al., 2008), men den yngsta gruppen påvisade en 

högre kunskapsnivå liksom de med högst utbildning. Kvinnor och de som var gifta visade 

högre kunskap beträffande antikoagulationsbehandling, men däremot hade kvinnor som sökte 

en akutmottagning sämre kunskap beträffande förmaksflimmer samt dess behandling och var 

inte förbättrad efter tre månaders uppföljning (Koponen et al., 2007). De som kom till 

akutmottagningen med förmaksflimmer för första gången, hade sämre kunskaper gällande 
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antikoagulationsbehandling. Äldre patienter påvisade sämre kunskaper beträffande att 

upptäcka och söka behandling för förmaksflimmer, men även personer med svårigheter att 

hantera sitt förmaksflimmer samt de med försämrad hälsa (ibid). 

 
 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Under de första ostrukturerade sökningarna, upptäcktes bristen på patientupplevelser vid 

förmaksflimmer i litteraturen. Syftet med litteraturstudien växte fram tillsammans med de 

sökord som sedan användes till den systematiska sökningen. En svaghet i vår litteraturstudie 

var att få sökord användes. De huvudsökord som användes - atrial fibrillation och quality of 

life - ansågs relevanta då de gav många träffar i databaserna som användes, vilket styrktes av 

förekomsten av dubbletter.  När fler sökord kombinerades, begränsades antal träffar markant, 

vilket förklarar de få sökorden. När artiklarna valdes ut, lästes titlarna och om de ansågs 

relevanta, lästes därefter respektive abstract. Detta kan ha medfört att artiklar som eventuellt 

var relevanta för syftet missades. Det upplevdes som en stor svaghet att endast två av 

artiklarna var kvalitativa, eftersom patienternas egna ord om upplevelsen av förmaksflimmer, 

hälso- och sjukvården och sin livskvalitet, var lättare att förstå än de kvantitativa artiklarna 

som redovisade sina resultat i siffror.  

 

En styrka var att artiklarna hade ett globalt perspektiv där världsdelarna Asien, Europa och 

Nordamerika var representerade. Även om inte sjukvårdsorganisationerna ser likadana ut och 

kulturerna är annorlunda, visade artiklarna likartade resultat, vilket kan ses som en styrka. 

Genom att gå 10 år tillbaka i tiden, upptäcktes tillräckligt många vetenskapliga artiklar som 

motsvarade syftet, vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Styrkan var att de 

resultat som framkom var aktuella och att ämnet var studerat i många år. Svagheten var att vi 

var tvungna att gå 10 år tillbaka i tiden för att få tillräckligt med material. Livskvaliteten 

mättes med olika skalor, vilket kan ses som både en svaghet och styrka. Svagheten låg i att 

resultaten inte var jämförbara, då de belyste olika delar av livskvaliteten. Styrkan låg i att 

resultaten var entydiga och de olika mätmetoderna bidrog till att få en bättre helhetsbild. Trots 

begränsningarna avseende ålder vid den systematiska sökningen, berörde artiklarna även 

patienter i högre ålder. En orsak kan vara att sökordet atrial fibrillation inte begränsades, utan 

innefattade alla tre former av förmaksflimmer. Fördelen med att vara tre författare, var att 

granskningen diskuterades sinsemellan och tolkningarna jämfördes, vilket ökade kvaliteten på 

granskningen. 
 

Resultatdiskussion 
 

Totalt 15 artiklar valdes ut, varav två kvalitativa resten kvantitativa. Dessa granskades enligt 

protokoll för kvalitetsbedömning i Willman et al., (2011) och bedömdes till vetenskaplig grad 

ett eller två. I resultatartiklarna redovisades inklusions- respektive exlusionskriterier, varav 

bortfall redovisades i 10 av dessa. I de två kvalitativa studierna avslutades intervjuerna när 

datamättnad uppnåtts. Studiernas dataanalys bedömdes som god. Etiska aspekter togs upp i de 

flesta artiklarna, varav etiskt godkännande redovisades i 10 artiklar och övriga informerat 

samtycke. Beträffande könsfördelning, baserades den övervägande delen av män. Endast en 

studie hade fler kvinnliga deltagare emedan i en annan redovisades inte könsfördelningen. 

Den ojämna fördelningen kan förklaras av att sjukdomen drabbar flest män. I den studie där 

en fokusgrupp endast bestod av män, har författarna en relevant förklaring till (Høgh et al., 
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2010). Artiklarnas resultat utgick utifrån patienternas upplevelse av att leva med 

förmaksflimmer och deras kunskap om sjukdomen.  

 

Upplevelser av symtom 
 

De symtom patienterna upplevde i samband med förmaksflimmer var hjärtklappning, dyspné 

och tryck över bröstet (Bohnen et al., 2011; Kang, 2006; McCabe et al., 2011; Peinado et al., 

2010), vilket initialt kan vara svårbedömbart, eftersom dessa symtom även uppkommer i 

samband med hjärtsvikt och hjärtinfarkt. I akutskedet måste sjuksköterskan vara medveten om 

differentialdiagnoserna för att kunna förmedla trygghet till patienten, att inge dem hopp om 

att det finns andra, lindrigare orsaker till deras symtom. Många av symtomen framkallar 

ångest och existentiella frågor hos patienten som sjuksköterskan kan dämpa genom att 

informera patienten och dess anhöriga på ett korrekt vis. Ibland kan även ångestdämpande 

läkemedelsbehandling ha god effekt i akutskedet. Det är av stor vikt att en hjärtinfarkt inte 

missas och genom att vidta åtgärder kan dessa allvarliga diagnoser uteslutas. Åtgärderna 

omfattar sängläge, hjärtmonitorering, täta puls- och blodtryckskontroller, 

läkemedelsbehandling, auskultation av hjärta och lungor samt röntgen och ultraljud av hjärtat. 

Samtidigt finns en risk att patienten utvecklar en rädsla och oro för vad som föreligger. Först 

när hjärtinfarkt och hjärtsvikt uteslutits och diagnosen förmaksflimmer ställts, kan 

övervakningen och behandlingen bli mindre strikt och inriktas på rytmövervakning och 

behandling av denna. Personer under 60 år besvärades mest av andfåddhet och värmekänsla 

(Kang, 2006) och eftersom denna patientgrupp var i en arbetsför ålder och oftast mer fysiskt 

aktiv var det en trolig förklaring till detta. Förekomst av symtom på förmaksflimmer utan att 

det verifierats på hjärtövervakningen, kan leda till frustration hos patienten och en upplevelse 

av att inte bli tagen på allvar. Det förekommer även det motsatta, det vill säga 

förmaksflimmer utan symtom (McCabe, 2005). Detta ställer höga krav på hälso- och 

sjukvårdspersonalen vid anamnes. Om det beslutas om elkonvertering är tidsaspekten från 

debut till behandling viktig, eftersom den inte får överstiga 48 timmar på grund av risken för 

blodproppsbildning. 
 

Livskvalitet 
 

Det framkommer i flera artiklar att symtomfrekvensen och svårighetsgraden på symtomen 

spelade en viktig roll beträffande välbefinnandet hos patienter med förmaksflimmer (Kang, 

2006; Kang & Bahler, 2004; Peinado et al., 2010; Suzuki & Kasanuki, 2004). Även 

frekvensen av besök på akutmottagningen var förknippad med livskvaliteten (Peinado et al., 

2010). Ju fler besök, desto sämre livskvalitet, vilket många gånger bekräftas när patienten 

kommer till avdelningen och helt får tänka om beträffande sina planer. De är märkbart 

påverkade och utstrålar en besvikelse över att återigen bli inlagda. Rädslan för nästa attack 

finns i bakhuvudet och det normala livet begränsas betydligt, framför allt hos de yngre. 

Planering försvåras då de ständigt måste vara beredda på att en ny flimmerepisod kan 

uppkomma. Även de anhörigas livskvalitet påverkades i negativ riktning i lika stor 

utsträckning som de drabbade förutom i arbetslivet (Bohnen et al., 2011). Där var patienterna 

själva mest påverkade, eftersom det var de som fick uppsöka hälso- och sjukvården. En 

anmärkningsvärt hög andel, en tredjedel, utvecklade depression och ångest (Thrall et al., 2007) 

och enligt Lane et al. (2008) var ångest den vanligaste känslomässiga reaktionen. 

Sjuksköterskan har här en viktig funktion att fylla genom att bedöma behovet av 

ångestdämpande och känslomässigt stöd (McCabe, 2005) samt att lära patienterna att hantera 

sina ångestsymtom (Suzuki & Kasanuki, 2004). Nyttan av kognitiv beteendeterapi visades 

hos de patienter som led av torgskräck. Här finns en utvecklingspotential inom hälso- och 
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sjukvården som dessvärre har dragit ner på möjligheterna till psykologkontakt. Detta bör 

vidareutvecklas för att ge denna patientgrupp en betydligt högre livskvalitet eftersom det 

handlar om att ha förmåga att hantera sin rädsla i vardagen. De med paroxysmalt respektive 

persistent förmaksflimmer mådde sämst psykiskt jämfört med de med permanent (Peinado et 

al., 2010), vilket sannolikt beror på att de ständigt lever med vissheten om att en episod med 

förmaksflimmer när som helst kan debutera utan förvarning. Gruppen med permanent 

förmaksflimmer upplevde inte denna ovisshet utan accepterade det i detta skede av sin arytmi 

och var välinställda i sin läkemedelsbehandling. Trots upprepade vårdtillfällen på sjukhus 

framkom en osäkerhet (Høgh et al., 2010), som vårdpersonal troligtvis inte är medvetna om. 

Genom att medvetandegöra denna osäkerhetskänsla för hälso- och vårdpersonalen, skapas 

förutsättningar för ett bättre bemötande av denna patientgrupp. 
 

Information och kunskap 
 

Informationen till patienter med förmaksflimmer visade sig vara bristfällig (Høgh et al., 2010; 

McCabe et al., 2011) och i en del fall felaktig (McCabe et al., 2011). En önskan finns om rätt 

och enhetlig information. Att den inte ges, kan bero på att kunskapen om förmaksflimmer är 

bristande eller att sjuksköterskan vill skydda patienten från vetskapen om att sjukdomen i 

många fall återkommer. Hoppet om en botande behandling känns viktigt att bevara. Däremot 

visade denna litteraturstudie att patienterna och deras anhöriga snarare ville veta vad de kan 

förvänta sig framöver och därmed vara bättre mentalt förberedda. Trots pågående 

läkemedelsbehandling, kan förmaksflimret återkomma. Redan på akutmottagningen bör 

givande av informationen påbörjas för att därefter följas upp på vårdavdelning eller 

polikliniskt (Koponen et al., 2007). Korta vårdtider och omfattningen av information påverkar 

hur patienten tar till sig kunskap och bibehåller den (McCabe et al., 2008). Hur informationen 

förmedlas och patientens grundinställning till sjukdomen är också av stor vikt. De korta 

vårdtiderna är ett dilemma som inte går att göra så mycket åt. Sjuksköterskan kan däremot 

påverka hur informationen ges. Det är av värde om informationen kan ges successivt så att 

den blir mer lättillgänglig för patienten. Visuella hjälpmedel i form av dataprogram skulle 

med fördel användas för att beskriva förmaksflimmer på ett pedagogiskt sätt. Hendriks et al., 

(2010) utvecklade ett vårdprogram i Holland där riskfaktorer och problem identifierades samt 

vilket utbildningsbehov patienterna hade. En sjuksköterska vid en flimmermottagning 

utbildades för att i sin tur utbilda patienterna, vilket även McCabe, (2005) förespråkade. Väl 

utvecklade riktlinjer finns redan för andra patientgrupper med hjärt- kärlsjukdomar och bör 

därför även finnas för denna patientgrupp. De patienter som återkommer gång på gång med 

sitt förmaksflimmer upplevde att de nonchalerades (Høgh et al., 2010; Kikkenborg & 

Pedersen, 2006) och är till besvär (McCabe et al., 2011). Det finns en förväntning från 

sjuksköterskans håll att patienten klarar sig själv då det inte är första gången samtidigt som 

arytmin inte heller anses som en allvarlig åkomma. Sjuksköterskans förhållningssätt till dessa 

patienter bör klart förbättras. En öppenhet som inbjuder till samtal och möjliggör en dialog, 

där patienten vågar ställa sina frågor är viktig. Detta bidrar till att patienten blir sedd och 

därmed delaktig i sin egen behandling och känslan av att vara till besvär elimineras. Att 

patienten upplever varje återinläggning som en ny situation, är viktigt att lyfta fram och bör 

uppmärksammas av dem som arbetar med denna patientgrupp. Genom att fördjupa kunskapen 

om arytmin och därmed få en ökad förståelse för hur den påverkar patienten på olika sätt, kan 

omvårdnaden förbättras (Kikkenborg Berg & Pedersen, 2006). För att detta ska kunna 

genomföras, bör tid avsättas för vidareutbildning i ämnet. Ett sätt kan också vara att öka 

andelen av magisterutbildade sjuksköterskor på avdelningen och därigenom låta dem bli den 

länk mellan forskning och klinisk verksamhet som så väl behövs. 
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Det är vanligt att patienterna får ett undvikande beteende (McCabe et al., 2011). Om 

förmaksflimret debuterar i samband med specifika händelser, resulterade det i försök att återfå 

kontrollen igen genom att undvika dessa. Det kan handla om såväl fysisk som psykisk 

ansträngning. Om de trots detta ändå får förmaksflimmer, kunde det upplevas som en 

personlig förlust, såsom att sjukdomen hade vunnit. En del hade egna behandlingsmetoder för 

att försöka återfå sinusrytm. Egentligen finns det inga säkerställda metoder att själv bryta 

förmaksflimret, men den bästa förutsättningen är trots allt en sund livsstil (ibid). Information 

och stöd är viktigt och den tiden som sjuksköterskan avsätter för detta kan hjälpa patienten att 

bearbeta situationen. Även sjuksköterskan har en viktig kunskapskälla i patienten, då det 

många gånger är patienters upplevelser och berättelser som bidrar till ökad förståelse. Därför 

bör denna tid tas tillvara.  
 

Konklusion 
 

Resultatet av litteraturstudien visar på att det finns väl genomtänkta medicinska 

behandlingsstrategier för patienter med förmaksflimmer. Dessa används inte i den grad som 

behövs för att patientgruppen ska uppleva att de blir omhändertagna av sjukvården på ett 

medicinskt korrekt sätt. Riktlinjer för omvårdnaden finns också utarbetade men används inte i 

den kliniska vardagen. Det finns en stor kunskapsbrist hos hälso- och sjukvårdpersonalen om 

hur dessa patienter ser på sig själva och sin arytmi. I många fall har patienterna fått direkt 

felaktig information om sin arytmi. De upplever att de inte blir tagna på allvar av hälso- och 

sjukvården då förmaksflimret inte betraktas som direkt livshotande. Sjukdomens symtom gör 

att patienterna har en mycket dålig livskvalitet jämfört med befolkningen i övrigt. Då de 

känner att de inte får den uppmärksamhet som de har behov av, känner de sig åsidosatta och 

nonchalerade. Resultatet visar att om patienterna får den information de eftersträvar, både 

muntligt och skriftligt, i ett tidigt stadium av sin sjukdom skulle de inte behöva uppsöka 

sjukvården så ofta. Det i sin tur, kan leda till en bättre livskvalitet för patienterna och deras 

anhöriga och i slutändan en samhällsekonomisk besparing.   
 

Implikation 
 

En uppenbar brist på omvårdnadsforskning för denna patientgrupp uppdagades i 

litteraturstudien och då framför allt i Sverige. Inga svenska studier fanns att tillgå, vilket kan 

förklaras av att forskningen inom omvårdnad är ett relativt nytt område. Det finns heller inget 

naturligt samarbete mellan den akademiska världen och den kliniska. Andra patientgrupper 

har specialutbildade sjuksköterskor. Även patienter med förmaksflimmer skulle ha stor nytta 

av sjuksköterskor med specialistkunskap inom detta område, eftersom kvaliteten på 

omvårdnaden kan förbättras avsevärt. Alla sjuksköterskor behöver ha en viss baskunskap om 

förmaksflimmer och hur denna rytmrubbning påverkar patienten och dess anhörigas hälsa och 

livskvalitet. Evidensbaserade nationella riktlinjer avseende omvårdnad och information bör 

utformas så att de sedan kan implementeras på avdelningsnivå. Ett sätt att kvalitetsgranska 

omvårdnaden, är att utforma ett nationellt kvalitetsregister. Mer omvårdnadsforskning behövs 

inom området som belyser patienter med förmaksflimmer och deras behov. Även forskning 

som visar hur kunskapen bäst når ut till patienterna är av värde.  
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quality of life in 

patients newly 

diagnosed with 

atrial 

fibrillation 

Syftet var att 

beskriva 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

undersöka hur 

symtomens 

svårighetsgrad 

påverkade den hos 

patienter med 

nydebuterat 

förmaksflimmer. 

81 patienter intervjuades utifrån ett 

fastställt frågeformulär. Deltagarna 

som valdes ut var dels polikliniska, 

dels från en kardiologiklinik och 

dels från ett 

antikoagulationscentrum. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

redovisades. Eventuella bortfall i 

studien framkom inte. 

Patienter med förmaksflimmer 

hade en sämre fysisk och mental 

hälsa jämfört med 

normalbefolkningen. 

Uppskattningen av livskvaliten 

hade ett signifikant samband 

med symtomens svårighetsgrad 

och frekvens. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Finland 

ProQuest-

Psykinfo 

 

 

 

Koponen, L., 

Rekola, L., 

Routsalainen, T.,  

Lehto, M., 

Leino-Kilpi, H. 

& Voipio-

Pulkki, L-M. 

Patient 

knowledge of 

atrial 

fibrillation: 3-

month follow-

up after an 

emergency 

room visit. 

Syftet var att 

bedöma patientens 

kunskap om 

förmaksflimmer, 

dess avgörande 

faktorer och 

utveckling under tre 

månader efter ett 

besök på 

akutmottagningen. 

Empirisk studie med kvantitativ 

ansats. Den utgjorde en del av en 

större prospektiv 

observationsstudie.   

Enkäter utdelades på tre 

akutmottagningar i Helsingfors. 

Alla passande patienter med EKG-

verifierat förmaksflimmer som 

lämnat informerat samtycke 

inkluderades. Uppföljning efter tre 

månader med enkäter som svarades 

av alla 200 patienter efter en 

påminnelse. 

 

Det är viktigt att ge patienter 

med förmaksflimmer korrekt 

information. Stöd och 

rådgivning bör ges till patienter 

på akutmottagningen och finnas 

tillgänglig även efteråt. De som 

behöver mest stöd i form av 

information är kvinnor, patienter 

med förstagångsflimmer, de 

med sämre hälsa och de som har 

svårt att hantera sitt 

förmaksflimmer. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

England 

ProQuest 

 

 

 

Lane, D.A., 

Langman, C.M., 

Lip, G.Y.H. &  

Nouwen, A. 

Illness  

perceptions, 

affective 

response, and 

health-related 

quality of life in 

patients with 

atrial 

fibrillation 

Syftet var att 

undersöka hur 

livskvalitet, 

depression och 

ångest förändrades 

12 månader efter att 

diagnosen 

förmaksflimmer 

ställts. Det var även 

att undersöka om 

sjukdoms-

uppfattningen och 

tron på 

medicineringen 

kunde förknippas 

med livskvalitet och 

känslomässig 

reaktion över tid. 

En kohortstudie med 137 patienter 

som tillfrågades. Olika 

frågeformulär användes. 37 föll 

bort då de inte skickade tillbaka 

formulären.70 patienter fullföljde 

hela studien där 45 var män och 25 

kvinnor. 38 hade persistent 

förmaksflimmer och 32 permanent. 

Det var uppföljning 6 och 12 

månader efter diagnos.  

Exklusionskriterier var om de var 

under 18 år, hade andra 

kardiovaskulära sjukdomar, andra 

symtomatiska sjukdomstillstånd, 

demens, ångest, depression och inte 

kunde tala eller läsa engelska. 

 

Ångest visade sig vara den 

främsta reaktionen vid diagnos 

med förmaksflimmer. 

Sjukdomsidentiteten och tron på 

medicineringen var 

betydelsefulla faktorer för 

förbättring av den fysiska 

livskvaliteten under de följande 

12 månaderna. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

USA 

Sci Verse 

Science 

Direct 

 

 

 

 

 

McCabe, P.J., 

Schad, S., 

Hampton, A. & 

Holland, D.E. 

Knowledge and 

self-

management 

behaviours of 

patients with 

recently 

detected atrial 

fibrillation. 

Syftet var att 

beskriva 

egenvårdskunskap 

och 

egenvårdsbeteende 

hos patienter med 

nyligen upptäckt 

förmaksflimmer. 

Syftet var även att 

undersöka om 

demografisk 

karakteristika kan 

associeras med 

olika kunskapsnivå 

om 

förmaksflimmer. 

En deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Patienter med nydiagnostiserat 

förmaksflimmer och med en ålder 

över 18 år inkluderades. 

Exklusionskriterier var icke 

engelsktalande samt de med 

kognitivt funktionshinder och de 

som inte var tillgängliga per telefon 

två veckor efter utskrivning. 

Patientutbildning i egenvård vid 

förmaksflimmer och 

antikoagulantiaterapi gavs i form 

av broschyrer och videofilmer. Ett 

frågeformulär utarbetades och 

användes i en pilotstudie. Ett 

bortfall på 28 av 128. Det noterades 

ingen demografisk skillnad i detta 

bortfall.  

 

Faktorer som påverkar 

bibehållandet av kunskap är kort 

vårdtid, komplex information, 

inlärningsmetoder och den 

personliga innebörden av 

sjukdomen. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Kanada 

ProQuest 

 

 

 

Ong, L., Cribbie, 

R., Harris, L., 

Dorian, P., 

Newman, D., 

Mangat, I., 

Nolan, R. & 

Irvine, J. 

Psycological 

correlates of 

quality of life in 

atrial 

fibrillation. 

Syftet var att 

undersöka hur 

särskilda 

personlighetsdrag 

och sätt att hantera 

sin sjukdom var 

avgörande för 

denna patientgrupps 

livskvalitet. 

En tvärsnittsstudie med 100 

deltagare, 66 män och 34 kvinnor, 

som involverade patienter med 

förmaksflimmer från två kliniker i 

Toronto. Via journalgranskning 

inkluderades vuxna med diagnosen. 

Kammarfunktionen skulle vara 

normal. Exkluderades gjorde de 

som inte förstod engelska, hade 

kognitivt funktionshinder, svår 

psykiatrisk sjukdom, hade en 

implanterbar defibrillator (ICD) 

samt förvärvat förmaksflimmer 

efter hjärtkirurgi eller annat 

medicinskt tillstånd. 

Bortfallet är registrerat och 

förklarat. 

Personlighetsdrag och på vilket 

sätt sjukdomen hanteras är 

viktigt för att bedöma 

livskvaliteten hos patienter med 

förmaksflimmer. 

Grad II 

 



 

          Bilaga C10 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Kanada 

ProQuest 

 

 

 

Ong, L., Irvine, 

J., Nolan, R., 

Cribbie, R., 

Harris, L., 

Newman, D., 

Mangat, I. & 

Dorian P. 

Gender 

differences and 

quality of life in 

atrial 

fibrillation: The 

mediating role 

of depression. 

Syftet var att 

undersöka 

skillnader mellan 

män och kvinnor 

beträffande 

depression och 

livskvalitet. 

En tvärsnittsstudie med 93 

deltagare, 32 kvinnor och 61 män, 

vilket involverade patienter med 

förmaksflimmer från två kliniker i 

Toronto. 

Bortfall redovisas. 

Bland förmaksflimmerpatienter 

har kvinnor lägre fysisk 

livskvalitet, vilket leder till 

högre grad av depression 

jämfört med män. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Spanien 

Pubmed 

 

 

 

Peinado, R., 

Arribas, F., 

Ormaetxe, J. M. 

& Badia, X. 

Variation in 

quality of life 

with type of 

atrial 

fibrillation. 

Syftet var att 

analysera möjliga 

skillnader i 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter beroende 

på vilken typ av 

förmaksflimmer de 

hade. 

En prospektiv observationsstudie 

med 336 deltagare, 220 män och 

116 kvinnor. Multicenterstudie där 

29 kardiologenheter deltog. Ett 

särskilt frågeformulär utarbetades –  

AF-QoL (livskvalitet vid 

förmaksflimmer). Tre 

studiegrupper inkluderades, 

patienter med någon form av 

förmaksflimmer som genomgått 

terapeutisk intervention, patienter 

med förmaksflimmer som var i ett 

stabilt kliniskt tillstånd och en 

kontrollgrupp. Alla patienter var 

över 18 år. Exklusionskriterier var 

om de hade någon sjukdom som 

kunde maskera resultatet av studien 

eller om de var inkluderade i någon 

annan studie. 

Eventuella bortfall redovisades 

inte. 

 

De tre formerna av 

förmaksflimmer som jämfördes 

– persistent, paroxysmalt och 

permanent – var likvärdiga 

beträffande hälsorelaterad 

livskvalitet förutom i ett 

avseende, det psykologiska. Där 

framgick att de med permanent 

förmaksflimmer var mindre 

påverkade av det än de övriga. 

De med den svåraste 

symtomatologin, flest besök på 

akutmottagningen och sämst 

funktionsklass, var de som hade 

en signifikant försämrad 

livskvalitet. Frågeformuläret var 

ett användbart verktyg i den 

avsedda mätningen. 

Grad II. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2004 

Japan 

Cinahl 

 

 

 

Suzuki, S-I. & 

Kasanuki, H. 

The influences 

of psychosocial 

aspects and 

anxiety 

symptoms on 

quality of life 

of patients with 

arrhythmia: 

Investigation in 

paroxysmal 

atrial 

fibrillation 

Syftet var att 

undersöka 

psykosociala 

aspekter hos 

patienter med 

förmaksflimmer 

och den påverkan 

som de subjektiva 

symtomen har på 

livskvaliteten. 

240 patienter med förmaksflimmer 

fick svara på frågeformulär som tog 

upp hur förmaksflimmer påverkat 

deras livskvalitet. De var 

registrerade i öppenvården för 

hjärtpatienter på sjukhus i Tokyo, 

Japan. Eventuella bortfall 

redovisades inte. 

Subjektiva symtom såsom 

frekvens och varaktighet av 

förmaksflimmer har stor 

betydelse för hur patienternas 

livskvalitet påverkas negativt. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Storbrit-

tannien 

Cinahl 

 

 

 

Thrall, G. Lip, 

G.Y.H., Carroll, 

D. & Lane, D. 

Depression, 

anxiety and 

quality of life in 

patients with 

atrial 

fibrillation. 

Syftet var att 

undersöka 

förekomst av 

depression och 

ångest hos patienter 

med 

förmaksflimmer 

och dess effekt på 

livskvalitet 

framöver. 

En tvärsnittsstudie med 

kontrollgrupp.  

Alla patienter med diagnosen 

förmaksflimmer som gick på 

kardiologkliniken var berättigade 

att ingå. Kontrollgruppen bestod av 

personer med hypertoni. 

Exklusionskriterier redovisades. 

Av 195 patienter som kontaktades 

ville inte 95 delta. Av de 160 

patienterna i kontrollgruppen, var 

det 63 som avstod. 

 

Omkring en tredjedel av 

patienter med förmaksflimmer 

har ökad förekomst av 

depression och ångest som varar 

i sex månader. Depression var 

den starkaste indikatorn för 

framtida livskvalitet. 

Grad II 

 


