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SAMMANFATTNING 

 

Förmaksflimmer är en av de vanligast förekommande hjärtrytmrubbningarna och är associerat 

med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, nedsatt livskvalitet och depression. 

Behandling riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god livskvalitet, och 
förebyggande av sjukdomsförsämring. Genom anpassad information kan hälso- och 

sjukvårdspersonal stödja personen att återfå kontroll över situationen. Personcentrerat 
förhållningssätt kan hjälpa till att bygga en förtroendefull vårdrelation, där professionell 

vägledning och känslomässigt stöd kan öka förmågan att följa livsstilsförändringar och 

läkemedelsbehandlingar. Syftet med denna studie var att belysa personers erfarenheter av att 
leva med förmaksflimmer.  

 
Litteraturöversikt med en strukturerad sökning användes som metod. Litteraturöversikten 

inkluderade 15 vetenskapliga artiklar, varav 13 artiklar kom från sökningar i databaserna 

PubMed och SweMed+. Två artiklar inkluderades genom manuell sökning. Inkluderade 
resultatartiklar kvalitetsgranskades, klassificerades och analyserades med integrerad analys. 

Resultatet presenteras med tre huvudkategorier och under dessa framkom totalt 9 
underkategorier.  

 

Resultatet visade att personer med förmaksflimmer hade generellt lägre skattad livskvalitet 
och välbefinnande jämfört med övrig befolkning. Emotionell stress kunde upplevas i samband 

med återkommande episoder och vid misslyckade behandlingar. Många hade svåra symtom 
som medförde till att de fick avbryta sina dagliga aktiviteter. De önskade att få sin vård i en 

familjär och trygg miljö med bekanta lokaler och hälso- och sjukvårdspersonal, vilket gav ett 

ökat förtroende till vården. Bristande information från sjukvården gjorde att det fanns en stor 
osäkerhet kring sjukdomen. Tydliga förklaringar om situationen ingav en känsla av komfort 

och kontroll och kunde främja till en god vårdrelation. Många försökte hitta strategier för att 
förebygga episoder av förmaksflimmer och att identifiera orsaker. Personer upplevde en större 

tilltro till livsstilsförändringar och egenvård för att kunna kontrollera sjukdomen jämfört med 

behandlingar och procedurer.  
 

Slutsatsen med denna litteraturöversikt är att personer med förmaksflimmer hade generellt 
lägre skattad livskvalitet och välbefinnande samt upplevde begränsningar i det dagliga livet. 

Många försökte hitta strategier till att förebygga och hantera episoder av förmaksflimmer, 

flera strategier medförde till en ond cirkel med negativa konsekvenser. Personer med 
förmaksflimmer ville ha information och behöver kunskap om sjukdomen. Det skulle kunna 

vara viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ser personen bakom sjukdomen, istället för att 
fokusera på diagnos och behandling. Utifrån personens egen berättelse kan hälso- och 

sjukvårdspersonal få en förståelse av personens egna erfarenheter, önskemål och behov.  

 
 

 
Nyckelord: Förmaksflimmer, Hanteringsstrategier, Livskvalitet, Stöd, Välbefinnande 

 

 
 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Atrial fibrillation is one of the most common heart rhythm disorders and is associated with 

poor quality of life and depression, and increased risks of secondary disease such as heart 

failure or stroke. Treatment is focused on relieving symptoms, maintaining a good quality of 
life, and preventing disease progression. Healthcare professionals can assist the person to 

regain control of the situation through personalized information. A person-centred attitude can 
help build a trusting care relationship, where professional guidance and emotional support can 

increase the ability to follow lifestyle changes and drug treatments. The purpose of this study 

was to highlight people's experiences of living with atrial fibrillation. 
 

This Literature review used a method with a structured search. The literature review included 
15 scientific articles, 13 articles came from searches in the PubMed and SweMed+ databases. 

Two articles were included by manual search. Included articles were quality reviewed, 

classified and analysed with an integrated analysis. The results were presented with three 
categories and under these a total of nine subcategories emerged. 

 
The results showed that people with atrial fibrillation had generally lower estimated quality of 

life and well-being compared to the general population. Emotional stress could be 

experienced in conjunction with recurring episodes or failed treatments. Many had severe 
symptoms that led to their daily activities being interrupted. They wanted to get their care in a 

familiar and comfortable environment with familiar premises and medical staff, which gave 
them increased confidence in the care. Lack of information from the healthcare system meant 

that there was great uncertainty about the disease. Clear explanations of the situation provided 

a sense of comfort and control, which could promote a good care relationship. Many tried to 
find strategies to prevent and identify causes for episodes of atrial fibrillation. People 

experienced greater confidence in lifestyle changes and self-care in order to control the 
disease, compared to treatments and procedures.  

 

The conclusion of this literature review is that people with atrial fibrillation generally had 
lower estimated quality of life and well-being, and experienced limitations in daily life. Many 

people tried to find strategies for preventing and managing episodes of atrial fibrillation, 
however, some strategies led to a vicious cycle with negative consequences. Persons with 

atrial fibrillation want information and need knowledge about the disease. It may be important 

that health care professionals see the person behind the disease, rather than focusing on 
diagnosis and treatment. Based on the person's own story, healthcare professionals can gain 

an understanding of the person's own experiences, wishes and needs. 
 

 

 
Keywords: Atrial fibrillation, Coping Skills, Quality of Life, Support, Well-being 
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INLEDNING 

 

Förmaksflimmer är en hjärtrytmrubbning som kan leda till nedsatt livskvalitet för den 

drabbade personen och kan medföra till begränsningar i det dagliga livet samt 

följdsjukdomar som hjärtsvikt och stroke. Det är vanligt att personer med 
förmaksflimmer behöver en fördjupad information och kunskap om förmaksflimmer 

utöver vad som ges av vården (Kirchhof et al., 2016).  
 

 

BAKGRUND 

 

Förmaksflimmer 

  

Patofysiologi, etiologi och epidemiologi vid förmaksflimmer 

  
Vid förmaksflimmer finns det olika fokus i förmaket som tar över den elektriska 

aktiviteten från sinusknutan. Det sker en fortlöpande förändring av förmaken vid 

förmaksflimmer, som leder till fibrosbildning. Vävnad med stor mängd fibros överleder 
elektrisk aktivitet långsammare jämfört med frisk vävnad, och bidrar till kaotisk 

elektrisk aktivitet i förmaken. Stigande ålder och bakomliggande sjukdomar till exempel 
högt blodtryck, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom, 

kronisk njursjukdom och diabetes kan bidra till förändringar i förmaksvävnaden och då 

leda till en tilltagande fibrosbildning. Personer som har en störd sköldkörtelfunktion, 
hjärtmuskelsjukdom, aortaklaffsjukdom eller storvuxna- och kraftigt överviktiga 

personer löper också en ökad risk för utvecklandet av förmaksflimmer (Frykman-Kull, 
Insulander & Rosenqvist, 2015). 

  

Förmaksflimmer kan uppstå vid vagalt stimuli som till exempel vid matintag, under 
nattsömn, nedvarvning efter stress och motion samt vid intag av alkohol. Personer som 

drabbas av vagalt förmaksflimmer är ofta yngre till medelålders, övrigt friska, eller de 
med hereditet för förmaksflimmer (Carpenter, Frontera, Bond, Duncan & Thomas, 

2015). Andra utlösande faktorer till förmaksflimmer kan vara tillfälliga händelser som 

infektioner, kirurgiska ingrepp, hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation, propp i lungan, 
eller metabola störningar (Bergfeldt, Brandt & Schwieler, 2010). 

  
År 2010 beräknades det finnas 20,9 miljoner män och 12,6 miljoner kvinnor med 

förmaksflimmer i världen, där industrialiserade länder hade en högre förekomst bland 

befolkningen. Förekomsten i den europeiska befolkningen hos vuxna över 20 år 
beräknas vara tre procent (Kirchhof et al., 2016). Förekomsten av förmaksflimmer ökar 

i den äldre befolkningen samt hos personer med samsjuklighet, till exempel hypertoni 
eller hjärtsvikt (Yang et al., 2017). Ungefär 10 till 40 procent av personer med 

förmaksflimmer sjukhusvårdas årligen för behandling av förmaksflimmer, 

behandlingsbiverkningar, ischemisk sjukdom och hjärtsvikt (Kirchhof et al., 2016). 
 

Riskfaktorer vid förmaksflimmer 

  

Förmaksflimmer är associerat med ökad sekundär sjukdom i hjärtsvikt och stroke, 

nedsatt livskvalitet och depression. Av personer som drabbas av en stroke har 20 till 30 
procent förmaksflimmer (Kirchhof et al., 2016). Personer med förmaksflimmer drabbas 
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i större utsträckning av hjärtsvikt med mer uttalade symtom jämfört med personer med 

normal sinusrytm (Zafrir et al., 2018). Behandling med blodförtunnande läkemedel har 
bidragit till att dödligheten i stroke från förmaksflimmer har minskat. Vid 

ställningstagande av insättning av blodförtunnande läkemedel genomförs en individuell 

bedömning där nyttan av blodförtunnande ställs mot blödningsrisk. Högt blodtryck är en 
riskfaktor på grund av ökad stroke- och blödningsrisk där god blodtryckskontroll 

eftersträvas. Hjärtklaffsjukdom kan försämras av förmaksflimmer och är associerat med 
ökad propprisk, detsamma gäller samtidigt sjukdom med diabetes mellitus eller övervikt 

(Kirchhof et al., 2016). 

  

Symtom och klassificering av förmaksflimmer 

 

Hos många personer med förmaksflimmer utvecklas det från korta episoder som 
kommer sällan till att bli mer frekventa och längre episoder. Förmaksflimmer 

klassificeras in i paroxysmalt, persisterande samt permanent förmaksflimmer. 

Paroxysmalt förmaksflimmer är återkommande episoder som upphör spontant inom sju 
dagar. Persisterande förmaksflimmer är episoder som kräver behandling för att upphöra. 

Permanent förmaksflimmer är när både personen och läkaren har accepterat ett 
persisterande förmaksflimmer och inga åtgärder vidtas för att försöka återställa en 

normal sinusrytm (Kirchhof et al., 2016).  

  
Symtombilden kan variera vid förmaksflimmer, en del personer kan vara nästan helt 

symtomfria och andra kan ha uttalade begränsande symtom. Vanliga symtom vid 
förmaksflimmer är hjärtklappning, nedsatt fysisk prestationsförmåga, orkeslöshet samt 

andnöd. I en del fall kan personer ha uttalade symtom som blodtrycksfall och 

svimningskänsla (Walfridsson, 2012). Det finns en framtagen klassifikation av symtom 
vid förmaksflimmer, denna benämns som European Heart Rhythm Association score 

(EHRA- score). Enligt denna klassifikation har personer utan symtom en EHRA I och 
de personer som har handikappande symtom som påverkar det dagliga livet klassificeras 

som EHRA IV (Kirchhof et al., 2016).  

  

Utredning och diagnostisering av förmaksflimmer 

  
Förmaksflimmer diagnostiseras med elektrokardiografi (EKG), där det ofta kan ses en 

snabb och oregelbunden kammarrytm med avsaknad av synliga P-vågor. Om en 

oregelbunden puls palperas hos en person bör detta föranleda en EKG-undersökning 
(Kirchhof et al., 2016; Dilaveris & Kennedy, 2017). Personer med symtom av 

förmaksflimmer upptäcks och diagnostiseras snabbare då de oftast kontaktat sjukvården 
på grund av symtom jämfört med tyst förmaksflimmer som vanligtvis diagnostiseras 

först efter en större kardiovaskulär händelse till följd av sitt förmaksflimmer till 

exempel att de drabbats av en cerebral stroke eller hjärtsvikt (Dilaveris & Kennedy, 
2017).  

  
Vid utredning är anamnesen viktig och att identifiera riskfaktorer och samsjuklighet. 

Utredningen bör också bestå i blodtrycksmätning och auskultation av hjärtat efter 

eventuella bi- eller blåsljud som kan vara tecken på hjärtsvikt eller klaffsjukdom. 
Hjärtultraljud och lungröntgen rekommenderas för att utesluta lungsjukdom. Vidare 

utredning för att utesluta sömnapné eller kranskärlssjukdom kan vara nödvändig. När 
misstanke att paroxysmalt förmaksflimmer föreligger fast det finns svårigheter att 
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fastställa diagnos med ett tolv-avlednings-EKG, rekommenderas långtids-EKG i 

hemmet i utredande syfte (Gutierrez & Blanchard, 2016). 
 

Preventiva åtgärder vid förmaksflimmer 

 
Det har påvisats att livsstilsintervention med träning ger positiva effekter till exempel 

lägre vilopuls, bättre fysisk funktion samt bättre hälsorelaterad livskvalitet (Lowres et 

al., 2011). En god fysisk aktivitetsnivå minskar risken för prevalensen av 
förmaksflimmer (Yang et al., 2017). Hos personer med förmaksflimmer kan det vara 

betydelsefullt att identifiera och förebygga följande modifierbara riskfaktorer till 
förmaksflimmer; rökning, hypertoni, förhöjd alkoholkonsumtion, sömnbrist inklusive 

obstruktiv sömnapné, diabetes mellitus, osund kosthållning samt övervikt (Sabzwari, 

Garg, Lakkireddy & Day, 2018). Att identifiera individuella riskfaktorer till 
förmaksflimmer är viktigt på grund av att det finns stark evidens på att tidig upptäckt 

och behandling av modifierbara riskfaktorer kan minska morbiditet och mortalitet hos 
personer som har förmaksflimmer (Morillo, Banerjee, Perel, Wood & Jouven, 2017). 

Under de senaste 50 åren har riskfaktorer till förmaksflimmer som rökning och hög 

alkoholkonsumtion minskat över tid, däremot ses en ökning av fetma och diabetes hos 
personer med förmaksflimmer. Högt blodtryck har minskat i denna population över tid, 

dock har medicinering med blodtryckssänkande läkemedel ökat. Kvinnor med 
förmaksflimmer är vanligtvis äldre och tenderar att ha fler riskfaktorer jämfört med 

män, förutom hypertoni trots blodtryckssänkande behandling. Den största riskfaktorn 

till förmaksflimmer över tid är ökad ålder (Schnabel et al., 2015). 
  

Behandling vid förmaksflimmer 

  
Behandling vid förmaksflimmer riktas in på symtomlindring, upprätthållandet av god 

livskvalitet, och förebyggande av sjukdomsförsämring. Förmaksflimmer och hjärtsvikt 
samexisterar hos många personer och dessa tillstånd kan orsaka och/eller förvärra 

varandra, dessa personer har en sämre prognos och ökad dödlighet. Läkemedel kan 

användas för kontroll av rytm och frekvens med syfte att lindra symtom och för att 
hjälpa till att bevara hjärtfunktionen. Handläggning av förmaksflimmer kan leda till 

förbättrad livskvalitet, högre autonomi och psykosocialt välmående genom behandling 
av eventuellt bakomliggande kardiovaskulära riskfaktorer och livsstilsförändringar 

(Kirchhof et al., 2016). Frekvenskontroll är en viktig faktor både i akut och kronisk 
sjukdomsfas och det förbättrar den cirkulatoriska funktionen. Beslut till behandling tas 

genom diskussion mellan hälso- och sjukvårdspersonalen, den drabbade personen och 

dess anhöriga (Gutierrez & Blanchard, 2016). Behandling bör påbörjas med hänsyn till 
personens symtombörda, eventuell samsjuklighet, kardiovaskulär risk, arytmirisk, och ta 

hänsyn till eventuella biverkningar. Medicinsk behandling kan orsaka viss ökning av 
sjukhusinläggningar relaterat till ökade arytmiepisoder eller andra biverkningar, för att 

minska den risken rekommenderas kortast möjliga behandlingstid (Kirchhof et al., 

2016). 
  

Konvertering vid förmaksflimmer används i första hand när den drabbade personen är 
instabil eller symtomatisk och inte svarar på antiarytmisk läkemedelsbehandling. 

Konvertering bör inte göras vid förekomst av blodpropp i förmak, överdosering av 

digoxin eller otillräcklig blodförtunnande behandling (Gutierrez & Blanchard, 2016). 
Olika typer av ablationer har visat sig vara en effektiv behandlingsstrategi vid 

förmaksflimmer och är idag en av de vanligaste behandlingsformerna för att hindra 
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återkommande flimmerepisoder. Ablation genomförs ofta efter att 

läkemedelsbehandling med otillräcklig effekt har prövats. Livsstilsförändringar som 
viktminskning, ett välkontrollerat blodtryck och hantering av annan hjärt- och 

kärlsjukdom rekommenderas som tillägg för att minska symtom som är relaterade till 

förmaksflimmer och för att bibehålla normal rytm (Kirchhof et al., 2016). En bibehållen 
normal rytm bidrar vanligtvis till att bibehålla hjärtfunktionen, förhindrar stroke och kan 

förbättra livskvaliteten (Fujiki, 2014). 
 

Egenvård 

 
Åtgärder en person vidtar för att kunna tillfredsställa fysiska, psykiska, sociala samt 

andliga behov i relation med sitt sjukdomstillstånd kan benämnas som egenvård. Vid 
långvarig sjukdom innebär detta vanligtvis att få en ökad förståelse samt att kunna 

hantera sina symtom genom att vidta relevanta åtgärder (Kneck, 2013). Socialstyrelsen 

(2019) beskriver egenvård som när hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av patienten, 
antingen själv eller med hjälp av till exempel en anhörig. Detta kan bidra till 

möjligheten att slippa täta kontakter med sjukvården. Vad som anses som egenvård 
beror på varje enskilt falls egna omständigheter.  

 

Yoga och fysisk aktivitet kan hjälpa till att reducera förekomsten av förmaksflimmer. 
Att arbeta förebyggande och reducera riskfaktorer kan i många fall hindra utvecklandet 

av förmaksflimmer, eller där diagnosen redan ställts minska frekvensen av 
flimmerepisoder. Personer kan förebygga förmaksflimmer eller modifiera progressionen 

och sjukdomsbördan genom att göra livsstilsförändringar, där små livsstilsförändringar 

kan göra en signifikant skillnad. Hos personer där normal sinusrytm inte kan återställas 
kan livsstilsförändringar ändå gynna effekten av den övriga behandlingen (Sabzwari, 

Garg, Lakkireddy & Day, 2018). 
 

Egenvård är primärt fokuserat till uppgifter för att hantera sjukdomen, som att följa 

behandlingen eller att göra livsstilsförändringar. För att kunna utföra denna egenvård 
krävs en förståelse för behandlingen och dess mål. Genom att låta personen träffa ett 

multidisciplinärt team kan stöttning ges för denna process, och genom kommunikation 
byggs förtroende och ömsesidig respekt för att främja engagemang (Kirchhof et al., 

2016). 

 
Att leva med en långvarig sjukdom 

  
En långvarig sjukdom är en sjukdom som en person har under en mycket lång tid eller 

under hela sin livstid. En vanligt förekommande långvarig sjukdom är hjärt- och 

kärlsjukdom (SBU, 2017). Ambrosio et al. (2015) menar att det finns fem övergripande 
attribut av att leva med långvarig sjukdom som vuxen, dessa är: acceptans, hantering, 

självhantering, integrering och justering. Acceptansen karakteriseras av en frånvaro av 
förnekelse eller ilska, eftersom personen är medveten till sjukdomen och är redo att 

hantera förändringarna som medförs, där acceptans ibland kan ses som utgångspunkten 

för att framgångsrikt leva med en långvarig sjukdom. I hanteringen lär sig personen att 
bemöta sjukdomen och implantera hanteringsstrategier, detta är en kognitiv och 

emotionell process. Självhantering innebär att ha kunskap om sjukdomen och att kunna 
planera och aktivt delta i beslutsfattande i vården. Genom detta får personer ansvar över 

deras egen hälsa i ett proaktivt sätt, att veta vad de ska göra och hur de ska hantera 

sjukdomen. Integrering involverar att anpassa livet för att hitta det ”nya normala” och 
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genererar i en process av förändring i personens livsstil för att slutligen anpassa sig efter 

sjukdomen. Justering kommer efter att de övriga stegen redan är utförda. 
Självidentiteten förändras eftersom sjukdomen blir en del av personen. Dessa fem 

attribut som karaktäristiska utgångspunkter vid långvarig sjukdom kan ge personer de 

nödvändiga medlen för att leva ett så normalt liv som möjligt i dennes nya situation 
eller kontext (Ambrosio et al., 2015). Integreringsprocessen kan vara komplex och 

multifaktoriell, och ett flertal faktorer kan bidra till utmaningar i integreringsprocessen. 
Dessa faktorer är; biverkningar vid behandling, progressiv eller osäker 

sjukdomsutveckling, samsjuklighet, ekonomiska svårigheter, interpersonella eller 

miljömässiga utmaningar (Whittemore & Dixon, 2008). 
 

Vid en långvarig sjukdom kan det inkludera flertal oväntade och oönskade förändringar 
hos personen. Konfrontation med förändringarna kan vanligtvis leda till en rädsla för att 

hamna i en beroendeställning, få bristande kontroll samt för att dö. Att leva med en 

långvarig eller kronisk sjukdom kan ses som process (Kneck, 2013). Personer med 
kronisk sjukdom har ofta ökade depressiva symtom (Whittemore & Dixon, 2008). 

  
Livskvalitet är ett begrepp som är betydelsefullt inom medicinsk etik och hälsoekonomi. 

Begreppet livskvalitet används för att systematiskt utvärdera olika metoder med syfte att 

bota sjukdomar samt för att kontrollera hur detta påverkar personens livskvalitet. Vid 
diskussion angående begreppet är det betydelsefullt att särskilja tre olika aspekter; 

subjektiva upplevelser, yttre betingelser och påverkan på personens liv i samband med 
de andra två aspekterna (Hermerén, u.å). 

  

För att ett gott fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande skall upplevas behövs inte 
frånvaro av sjukdom ses (WHO, 1948). Faktorer som kan medföra till ett psykologiskt 

välmående är; självacceptans, kontroll i sitt liv, positiva relationer, autonomi med 
upplevelsen av att ha möjligheten till att ta egna beslut, personlig utveckling samt 

meningen med livet. Dessa faktorer kan medföra till en vägledning för att få en 

förståelse om en persons välbefinnande (Ryff & Singer, 2008; Henn, Hill & Jorgensen, 
2016). En del faktorer som kan medföra till ett socialt välbefinnande är; att genom 

social integrering kunna få möjlighet att tillhöra ett samhälle eller grupp och genom 
detta få tröst och stöd, känsla av social acceptans, social sammanhållning till exempel 

genom meningsfulla samspel med samhället och kulturen, känsla av att personen bidrar 

till viktiga och användbara sociala aktiviteter. Ett dåligt socialt välbefinnande kan vara 
en utav de största bidragande orsaker till en dålig mental hälsa (Keyes, 1998).  

 
Sjuksköterskans professionella ansvar 

  

Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ingår i sjuksköterskans 
kärnkompetenser. Genom att ta hänsyn till personens upplevelser skapas bättre 

förutsättningar för att kunna ge en vård som minskar oro för att personen ska kunna 
känna sig trygg med vården. I rollen som sjuksköterska bör adekvat information ges för 

att kunna skapa möjligheter till att personen ska kunna vara delaktig i sin egen vård 

(Ekman & Norberg, 2013). Sjuksköterskans ansvar är att ge personen de bästa möjliga 
förutsättningarna för att fatta evidensbaserade beslut samt att visa hänsyn och inte 

moralisera kring dennes beslut (Kristensson Uggla, 2014). Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) har presenterat ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som 

innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden i deras profession. 
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 Enligt nationella riktlinjer bör information, delaktighet och en jämlik vård anpassas till 

personens särskilda förutsättningar, erfarenheter och önskemål. Detta innebär att vården 
ska ges med hänsyn till personens behov, förväntningar och integritet samt att personen 

ska få möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Att personen involveras i sin egen vård 

kan leda till en säkrare vård med en ökad följsamhet och förbättrade resultat. För att 
kunna uppnå en god och jämlik vård är det viktigt att vården bemöts och erbjuds på lika 

villkor till alla (Socialstyrelsen, 2018). Enligt patientlagen ska hälso- och 
sjukvårdspersonal stärka och främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Den som ger informationen bör försäkra sig om att mottagaren har förstått 

innehållet och betydelsen av den överlämnade informationen (SFS, 2014:821, kap. 1, 1 
§; kap. 3, 7 §).  

  
Stöd och patientutbildning 

  

Flertalet riktlinjer vid vård av personer med förmaksflimmer har utvecklats för hälso- 
och sjukvårdspersonal med syfte till att minska komplikationer vilket kan leda till 

mindre funktionsnedsättande symtom, öka livskvaliteten, och för att hantera vården på 
ett kostnadseffektivt sätt. Om modifierbara riskfaktorer framkommer vid anamnesen så 

kan en sjuksköterskeledd intervention hjälpa personen att göra livsstilsförändringar för 

att reducera dessa. Detta kan göras genom patientutbildning och stöd till att personen 
själv kan lägga upp en plan för förändring. Sjuksköterskan kan också hjälpa och stötta i 

att hantera att det är en livslång sjukdom samt utbilda den drabbade personen och 
familjen om hanteringsstrategier för deras förmaksflimmer (McCabe, 2005). 

  

Beroende på personens behov och erfarenheter kan besked om hjärtsjukdom upplevas 
på olika sätt. Vid hjärtsjukdom är sjukdomsdebuten vanligtvis plötslig och oväntad, och 

sjukdomen kan bidra till smärta, andnöd och oro. Dessa upplevelser kan medföra till att 
personens förmåga att ta till sig information blir påverkad. Det kan finnas svårigheter att 

ta till sig informationen, därför kan det vara betydelsefullt att erhålla både skriftlig och 

muntlig information samt att få information vid upprepade tillfällen. Detta kan medföra 
till att personen får möjlighet att få svar på sina frågor. En del personer vill inte ha 

information och detta bör respekteras, dock bör hälso- och sjukvårdspersonal förklara 
vad detta innebär för fortsatt vård. En fast vårdkontakt kan vara en strategi för att kunna 

tillgodose personens behov av trygghet och kontinuitet i vården. När en person drabbas 

av en livslång sjukdom eller tillstånd som kräver avancerad behandling kan detta 
medföra till en upplevd kris och hota personens autonomi. Genom individuellt anpassad 

information kan hälso- och sjukvårdspersonal stödja personen att återta kontroll över 
situationen (Socialstyrelsen, 2018). 

  

Att vara tydlig och ge en förklaring av förväntningarna av behandlingar kan förhindra 
ogrundade förhoppningar och ge potential för en optimerad livskvalitet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har ett ansvar att tillhandahålla evidensbaserad vård, men 
följsamheten till beslutsfattande eller att godta den erbjudna vården är den drabbade 

personens och dennes anhörigas. Detta kräver att de får korrekt information, utbildning 

och stöttning för att kunna medverka i ett delat beslutsfattande (Kirchhof et al., 2016). 
Med delat beslutsfattande kan en handlingsplan skapas genom en öppen diskussion som 

integrerar de aktuella medicinska frågorna och preferenserna. Det slutliga beslutet om 
behandling och vård fattas av den drabbade personen med hälso- och 

sjukvårdspersonalen som stöd (Seaburg et al., 2014). 
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En ökad förståelse för personens sjukdomsuppfattning och inställning till 

förmaksflimmer och dess behandling kan hjälpa till att förbättra vården vid 
förmaksflimmer, detta inkluderar anpassad patientutbildning som fokuserar på 

sjukdomen, symtom, behandling, modifierbara riskfaktorer och egenvård (Kirchhof et 

al., 2016). 
 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
  

Enligt Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori är definitionen av omvårdnad en 

mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan assisterar personer, 
familjer eller samhälle för att förhindra eller hantera upplevelse av sjukdom och lidande, 

och vid behov finna en mening i dessa upplevelser. Utgångspunkten i teorin är att 
människan är en unik och oersättlig individ som bara existerar en enda gång i denna 

värld. Människan är olik andra människor som har levt eller kommer att leva, och har 

förmågan att förstå andra men aldrig kommer kunna förstå någon annan person fullt ut. 
Människan kan relatera till andra, känna, gilla, älska och uppskatta andra människors 

unika egenskaper. Samtidigt är människan kapabel att ogilla, misstro och hata andra. 
Därför är människan en social varelse som i olika grader rycks och dras in till olika 

sociala sammanhang, i en process av förändring och med en förmåga att komma ihåg 

det förflutna, och tänka på framtiden samtidigt som denne lever i nuet. Subjektiv hälsa 
definieras individuellt, det vill säga att varje persons uppfattning av deras fysiska-, 

emotionella- och spirituella status är deras egen. 
 

I sjuksköterskans arbete finns förmågan att identifiera och förändra på ett upplysande, 

meningsfullt och omtänksamt sätt. En viktig uppgift för sjuksköterskan är att vara 
beredd på att assistera personer och familjer, inte bara hantera sjukdom och lidande utan 

också hantera erfarenheterna att leva med sjukdomen. Sjuksköterskans uppfattningar av 
patienten är en betydelsefull faktor i vilken kvalitet eller kvantitet som omvårdnaden 

kommer tillhandahållas. Sjuksköterskans tankar och åsikter kommer att reflekteras i 

handlingar som görs åt eller för den drabbade personen. Den professionella 
sjuksköterskan ska assistera till att sjuka personer känner hopp och undviker hopplöshet 

men också att assistera personer som känner meningslöshet att återfå hopp, detta genom 
att vara tillgänglig och villig att hjälpa till, att lyssna på deras oro och rädsla (Travelbee, 

1971).  

  
Kommunikation är en process där sjuksköterskan kan etablera en mellanmänsklig 

relation och genom detta kunna assistera personer och familjer för att förebygga och 
hantera erfarenheter av sjukdom och lidande. En betydelsefull aspekt i en 

mellanmänsklig relation är att sjuksköterskan inte bör objektifiera patienten utan se 

denne som en unik person. Mellanmänskliga relationer är primärt en erfarenhet eller 
flera erfarenheter mellan sjuksköterskan och mottagaren av vården, där hörnstenen är att 

omvårdnadsbehoven hos individen och familjen möts (Travelbee, 1971). 
 

Personcentrerad vård 

 
Personcentrerad vård är en modell som syftar till att fokus flyttas från sjukdom med en 

central del på diagnos och behandling till ett personperspektiv. Vid personcentrerad 
vård är det betydelsefullt att lära känna personen bakom patienten, att det är en 

människa med egen vilja, motiv, känslor och behov. Patienten är en person som kan 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom. Att hälso- och 
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sjukvårdspersonal lyssnar lyhört på berättelsen medför att de blir medvetna om varje 

persons vilja, resurser samt behov. Att bjuda in till berättelse ger signaler till den 
drabbade personen att dennes upplevelser, känslor och preferenser är betydelsefulla. 

Genom berättelsen blir hälso- och sjukvårdspersonal medveten om personens tolkning 

av sina symtom och kan leda till en förståelse om hur sjukdomen påverkar det dagliga 
livet. Partnerskap innebär delad information, att personen berättar om sina upplevelser 

och erfarenheter samt att hälso- och sjukvårdspersonalen ger sin professionella kunskap. 
Tillsammans med personen är det deras uppgift att skapa en personlig hälsoplan där 

resurser och behov har framkommit ur berättelsen. Detta sker genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen identifierar, ger stöd samt stärker personens resurser till hälsa. Att 
säkerställa den planerade vården genom dokumentation medför till att de drabbade 

personer och hälso- och sjukvårdpersonal kan samspela mer öppet och bidrar till en 
kontinuitet i vården (Ekman et al., 2011). 

  

Personer med förmaksflimmer bör få råd och stöd för förändringar av levnadsvanor. Det 
har påvisats att autonoma och välinformerade patienter tenderar till att ha en bättre 

följsamhet till långtidsbehandling och för att hantera kroniska tillstånd som 
förmaksflimmer om de är medvetna om deras egna ansvar och hur de kan hantera och 

påverka situationen (Kirchhof et. al, 2016). Personcentrerad kommunikation med ett 

empatiskt förhållningssätt hjälper till att bygga och bibehålla en förtroendefull relation 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal och personen som vårdas. Detta kan ge en bra 

grund för professionell vägledning och känslomässigt stöd samtidigt som det kan öka 
förmågan att följa rekommenderade livsstilsförändringar och läkemedelsbehandlingar 

(Piepoli et al., 2016). 

  
Problemformulering 

  
Förmaksflimmer är en hjärtrytmrubbning som kan påverka den drabbade personens 

livskvalité fysiskt, psykiskt och socialt och kan leda till följdsjukdomar som stroke och 

hjärtsvikt. Det är vanligt att personer med förmaksflimmer behöver få en fördjupad 
information och kunskap förmaksflimmer utöver vad som har givits från vården.  

  

En minskad möjlighet till delaktighet i sin egen vård kan bidra till en försämrad 

sjukdomskontroll. Bristande insikt för personers erfarenheter och vilka behov som 

föreligger för att de ska kunna vara delaktig i sin egen vård kan ge en sämre kvalitet av 
den erbjudna vården. Genom att belysa personers erfarenheter av att leva med 

förmaksflimmer kan en ökad förståelse ges och möjliggöra till bättre förutsättningar för 
en personcentrerad vård.  

 

 
SYFTE 

 
Syftet var att belysa erfarenheter av att leva med hjärtsjukdom hos personer med 

förmaksflimmer. 

 
Frågeställningar 

 
- Hur påverkas det dagliga livet? 

- Vilka hanteringsstrategier och egenvårdsråd används?  

- Vilket stöd efterfrågas? 
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METOD  

 

Design 

 

En litteraturöversikt med strukturerad sökning enligt Forsberg och Wengström (2015) 
valdes för att besvara syftet. En litteraturöversikt innebär att kunskapsläget inom ett 

forskningsområde sammanställs och beskrivs. Enligt Segesten (2017) ger analys och 
sammanställning av de valda artiklarna en uppfattning om vad som tidigare har 

studerats inom området och kan ligga till grund för riktlinjer eller fortsatt forskning. 

 

Urval 

 

Grunden för sökningarna fastställdes genom en avgränsning av studiens 

forskningsproblem och med inklusions- och exklusionskriterier. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2016) menar att inklusions- och exklusionskriterier kan vara hjälp till att 
litteratursökningen fokuseras på en hanterbar mängd av relevanta artiklar som är 

lämpliga för granskning. 
 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var publicerade från år 2010 till och 

med år 2019 som svarade mot syftet. En tidsgräns på tio år kan ge en avgränsning i 
sökningen och fånga aktuell litteratur, detta i enlighet med Polit och Beck (2017). 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och ha deltagare som var över 18 år. För 
inkludering skulle artiklarna vara peer reveiwed, ha ett etiskt godkännande från en etisk 

kommitté samt klassificerats till medel eller hög kvalitét utifrån granskning med 

Sophiahemmets bedömningsmall. Exklusionskriterier var sekundärkällor till exempel 
översiktsartiklar. 

 
Datainsamling 

 

Utgångspunkten för att göra litteratursökningen var att först identifiera relevanta 
databaser. För att hitta relevant forskning inom det aktuella området var det 

betydelsefullt att söka i flertalet databaser. Utifrån denna litteraturöversikts syfte valdes 
databaser som var inriktade på forskning inom omvårdnad och medicin. Vid 

datainsamling till denna studie användes databaserna US National Library of Medicine 

National Institutes of Health (PubMed), Swemed+, och Cumulative Index to Nursing 
and Allied Health Literature (CINAHL Complete) för artikelsökningar. PubMed är en 

sökmotor som är inriktad på biomedicinsk litteratur. Swemed+ är en svensk sökmotor 
som är inriktad på tidskrifter och avhandlingar inom det nordiska hälso- och 

sjukvårdsområdet. Cinahl Complete är en databas med inriktning mot 

omvårdnadsvetenskapliga litterära referenser (Willman et al., 2016). Sökningarna på 
Cinahl resulterade inte i några nya sökträffar av resultatartiklar, de som var relevanta 

hade redan inkluderats från tidigare sökningar i PubMed. I enlighet med Östlundh 
(2017) genomfördes enstaka sekundärsökningar, detta innebar att relevanta referenser 

har letats utifrån referenslistor. Två resultatartiklar framkom manuellt. 

 

Ämnesord kontrollerades via databasen Svensk MeSH. MeSH-termer som användes vid 

sökningarna var; Atrial Fibrillation, Self Care, Patient Participation samt Quality of 
life. Cinahl headings som användes vid sökningarna var Atrial Fibrillation samt Self 

Care. Alla ämnesord som användes i sökningarna användes också vid sökningar med 

fritext. Andra sökord som inte var ämnesord var; Information, Resources, Caring for 
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self, Coping, Coping skills samt Patient experience. Flertalet sökningar har inte 

redovisats i söktabell på grund av att dessa sökningar inte innebar inkludering av nya 
resultatartiklar. Sökord som användes vid dessa sökningar och som inte har nämnts 

tidigare var; Life Change Events, Communication, Health Education, Patient Education 

as Topic, Nursing Care, Well-being, Person experience, Patient involvement, Activities 
of daily living, Patient-centered Care, Patient-oriented Care, Life style, Social support, 

Support. 
 

I enlighet med Willman et al (2016) genomfördes sökningar i fritext för att få med alla 

referenser som hade det sökta ordet med någonstans i texten. Efter att söktermerna hade 
sökts på var för sig användes sökblock som kombinerades ihop med booleska 

sökoperatorer. Booleska sökoperatorer som användes vid sökningarna var; AND för att 
smalna av sökträffarna och OR för att vidga sökningarna, samt NOT för att vissa 

söktermer skulle exkluderas. På Cinahl headings användes “explode” på söktermer där 

det var möjligt för att få en bredare träff. Citationstecken användes på sökord för att få 
ett bredare sökresultat och inkludera artiklar som ännu inte hunnit få en MeSH-term. I 

enlighet med Polit och Beck (2017) har en noggrann dokumentation genomförts för att 
kunna säkerställa att sökningarna kan återskapas. I denna litteraturöversikt har 15 

vetenskapliga artiklar inkluderats som var primärkällor, av dessa artiklar var 11 

kvalitativa artiklar samt fyra kvantitativa artiklar. För att se de specifika sökorden, 
antalet träffar samt begränsningar som använts, se söktabell (tabell 1).  

 
Tabell 1. Söktabell 

 

Datum 

Databas 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar  

Inkluderade 

artiklar 

(antal 

dubbletter) 

191115 

PubMed Atrial 

Fibrillation 
AND 

Patient 
Participation 

AND 

Information  

English, 

Swedish,  
10 years, 

Adult: 19+ 
years 

12 6 3 2  

191115 

PubMed Atrial 

fibrillation 
AND 

Quality of 

Life AND 

Resources  

English, 

Swedish,  
10 years, 

Adult: 19+ 

years 

14 4 4  1 

191115 
PubMed 

Atrial 
Fibrillation 

English, 
Swedish, 10 

46 27 7  4  
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(MeSH) OR 

“Atrial 
Fibrillation” 

AND Self 

Care 
(MeSH) OR 

“Self Care” 
OR “Caring 

for self”  

years, Adult: 

19+ years 

191120 
PubMed 

Atrial 
Fibrillation 

(MeSH) OR 
“Atrial 

fibrillation” 

OR Atrial 
fibrillation 

AND 
“Coping” 

OR Coping  

English, 
Swedish, 10 

years 

34 12  8 4 (2)  

200109 
SweMed+ 

Atrial 
Fibrillation 

10 years, peer 
reviewed 

38 2 2 2  

Antal manuellt inkluderade artiklar: 2 

Totalt antal inkluderade artiklar: 15 

 

Dataanalys 

 

I analysprocessen använde författarna sig av en integrerad analys i enlighet med 

Kristensson (2014), detta är ett sätt att sammanställa resultatet i en litteraturöversikt. 
Vid en integrerad analys utförs en genomläsning av inkluderade resultatartiklar för att 

identifiera övergripande likheter och skillnader i resultatet. Granskade och inkluderade 
artiklar med medel till hög kvalitet lästes enskilt av båda författarna. Därefter 

färgkodade författarna enskilt artiklarnas resultat till de tre olika frågeställningarna, för 

att sedan diskuteras tillsammans för att ta ut likheter och skillnader. Slutligen 
identifierades totalt nio underkategorier som sedan blev till tre huvudkategorier och 

sammanfattade resultatet av de inkluderade artiklarna i enlighet med Kristensson 
(2014), se tabell 2 för resultatöversikt. 

 

 
 

 
Forskningsetiska överväganden 

 

För att artiklarna skulle inkluderas sattes ett krav att författarna bakom artiklarna hade 
gjort noggranna etiska överväganden samt att de hade fått ett etiskt godkännande av en 
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etisk kommitté i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). Objektivitet, ärlighet, 

tillförlitlighet och rättvisa är faktorer som kännetecknar en god sed när forskning 
bedrivs (Vetenskapsrådet, 2017). Det har i denna litteraturöversikt försökt strävats efter 

detta förhållningssätt under arbetets gång. Det fanns en förförståelse för denna 

patientgrupp sedan tidigare på grund av att vi arbetar som sjuksköterskor inom 
hjärtsjukvården och möter dagligen personer med förmaksflimmer. Vid sökning av 

resultatartiklar och under analysprocessen var vi objektiva i den mån det var möjligt, 
dock kan det ha funnits svårigheter med att utesluta subjektiva tolkningar vilket 

mottagarna får ta i beaktande.  

 
 

RESULTAT 
 

Resultatet är redovisat i löpande text efter en sammanställning av 15 vetenskapliga 

artiklar. Resultatet presenteras under tre huvudkategorier med totalt nio underkategorier 
(tabell 2).  

 
Tabell 2. Resultatöversikt 

 

Symtomen integreras i det dagliga 

livet 

Sjukdomsupplevelse 
 

Emotionell och fysisk påverkan 
 

Begränsningar i det dagliga livet 

Balanserar behovet av stöd och 

information 

Stöd från närstående 
 

Stöd från vårdpersonal 

 
Behov av information 

Bevarar autonomin genom 

acceptans och egenvård 

Strategier för att förebygga episoder av förmaksflimmer 

 
Strategier för att hantera episoder av förmaksflimmer 

 

Egenvård och livsstilsförändringar 
 

 

Symtomen integreras i det dagliga livet 

 

Sjukdomsupplevelse 

 

Att drabbas av förmaksflimmer hade medfört till ett skiftande fokus från hälsa till 

sjukdom och att detta hade skett ofrivilligt. Innan sjukdomen togs hälsan ofta för givet. 
Det uppgavs att förändring var en naturlig process i livet men att förändringar som 

förmaksflimret medförde var en oinbjuden händelse som stört livet. De beskrev att 
förmaksflimmer var ett osynligt tillstånd med konsekvenser som andra i omgivningen 

hade svårt att förstå eller inte var medvetna om. Förmaksflimmer upplevdes även som 

ett livshotande tillstånd på grund av att hjärtat, som för dem symboliserar livet, var 
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påverkat (Dalteg, Sandberg, Malm, Sandgren & Benzein, 2017). Generellt fanns en 

positiv syn på livet med förmaksflimmer, däremot fanns det en underliggande osäkerhet 
kring att vara beroende av livslånga medicinska kontroller (Ekblad, Rönning, Fridlund 

& Malm, 2012; Lindberg, Sanmartin Berglund, Elmståhl & Bohman, 2017).  

  
Att bli diagnostiserad med förmaksflimmer ledde ofta till en chock över att ha drabbats 

av en hjärtsjukdom (Thrysoee, Strömberg, Brandes & Hendriks, 2018). De flesta 
personerna accepterade deras diagnos trots att de hade en besvikelse över att de hade 

drabbats (Altiok, Yilmaz & Rencüsoğullari, 2015; Zhang et al., 2016). Några personer 

kunde inte acceptera sjukdomen på grund av att det dagliga livet begränsades av nedsatt 
fysisk funktion (Ekblad et al., 2012) eller på grund av ung ålder (Altiok et al., 2015). 

Däremot fanns det personer som upplevde att det inte var någon idé att klaga på 
sjukdomen och sluta leva trots att de har drabbats av förmaksflimmer, att klaga skulle 

inte göra så att sjukdomen försvann och det tog för stor plats i livet (Dalteg et al., 2017). 

 
Emotionell och fysisk påverkan 

 
Personer med förmaksflimmer hade generellt lägre skattad fysisk och psykisk 

livskvalitet jämfört med övrig befolkning (Schron, Friedmann & Thomas, 2013; Goren, 

Liu, Gupta, Simon & Phatak, 2013). Symtom och behandling av förmaksflimmer bidrog 
till flertalet effekter på hälsorelaterad livskvalitet (Ekblad et al., 2012; Zhang et al., 

2016). En hög sjukdomsacceptans visade på högre skattad hälsorelaterad livskvalitet 
utifrån fysisk-, social- och miljöaspekt. Faktorer som kvinnligt kön, högskole- eller 

universitetsutbildning, stadsboende, att ha en partner, att vara yrkessam, haft sjukdomen 

i minst fem år, samt lägre grad av EHRA-poäng påverkade den skattade hälsorelaterade 
livskvaliteten positivt. Inläggning på sjukhus påverkade den sociala och fysiska 

hälsorelaterade livskvaliteten negativt. En negativ påverkan sågs också hos personer 
med förmaksflimmer vid ålder över 60 år (Jankowska-Polańska, Kaczan, Lomper, 

Nowakowski & Dudek, 2018). Förmaksflimmer upplevdes påverka välbefinnandet både 

fysiskt och existentiellt i det dagliga livet. Det fysiska välbefinnandet påverkades 
negativt av symtom som minskade den fysiska funktionen och symtom som var 

associerade med allvarlig sjukdom eller livshotande tillstånd (Ekblad et al., 2012). 
  

En större emotionell stress kunde upplevas i samband med flertalet återkommande 

episoder av förmaksflimmer och vid misslyckade behandlingar. Personer uppgav att de 
befann sig i en berg- och dalbana av känslor, där de upplevde glädje och hopp till att 

nya behandlingar skulle ta bort förmaksflimret och nedstämdhet när episoderna återkom 
eller att de inte tolererade behandlingen. Detta gav dem känslor av förtvivlan och de 

upplevde att det var deras egna fel (McCabe, Schumacher & Barnason, 2011). Kort 

temperament, ilska samt förbittring var känslor och reaktioner som kom i samband med 
sjukdomen (Altiok et al., 2015). Besvär som andnöd, yrsel, hjärtklappning och 

bröstsmärta bidrog till en uttalad psykologisk påverkan (Ekblad et al., 2012; Zhang et 
al., 2016). Yngre personer upplevde mer frekvent palpationer vilket bidrog till en mer 

uttalad psykisk stress (Zhang et al., 2016). En del uppgav att de hade gjort anpassningar 

vid samtal med deras närstående och vid sociala åtaganden för att undvika situationer 
som kunde medföra till emotionell stress, eftersom emotionell stress kunde föranleda till 

episoder med förmaksflimmer (McCabe et al., 2011). 
  

Upprepade episoder av förmaksflimmer kunde i vissa fall ge en känsla av hopplöshet 

och existentiell oro inför framtiden och gav funderingar på om förmaksflimret kunde 
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skada hjärtat (Ekblad et al., 2012; Thyrsoee et al., 2018). En del upplevde ångest och 

rädsla för symtom (Ekblad et al., 2012; Zhang et al., 2016). Fysiska symtom upplevdes 
vara ett allvarligt hot mot välbefinnandet och orsakade högre stress och ångest. 

Existentiell ångest beskrevs också som en känsla av att befinna sig i fara eller en rädsla 

över situationen de befann sig i (Ekblad et al., 2012). Personer som hade uttalade 
hjärtrelaterade symtom som till exempel hjärtklappning uppgav att dessa symtom var 

mest oroväckande (Taylor, O’Neill, Hughes, Carroll & Moss-Morris, 2018). Depression 
upplevdes mer frekvent hos personer med förmaksflimmer jämfört med personer utan 

sjukdomen (Goren et al., 2013). Kvinnor, äldre personer, personer med hög 

utbildningsnivå och personer som haft diagnosen en längre tid kunde ses lida i större 
utsträckning av ångest och depression. Dock kunde det ses att personer som upplevde en 

väldigt god relation till vårdgivarna, samt var mer välinformerade hade mindre ångest 
och depression (Polikandrioti et al., 2018). En stor oro för biverkningar av mediciner 

upplevdes hos många personer, samtidigt hade de en rädsla för att bli förlamade från en 

stroke eller hjärnblödning och att då bli en börda för andra och hamna i en 
beroendeställning (Altiok et al., 2015). 

 
Begränsningar som påverkar det dagliga livet 

 

I en studie framkom det att 63,6 procent av deltagarna med förmaksflimmer hade svåra 
symtom som medförde till att de fick avbryta sina dagliga aktiviteter (Jankowska-

Polańska et al., 2018). En konstant ovisshet till när oförutsägbara och försvagande 
symtom skulle uppträda skapade ett störmoment i det dagliga livet (Taylor et al., 2018). 

Personer med förmaksflimmer upplevde att livet hade påverkats på grund av deras 

sjukdom och kunde inte utföra dagliga aktiviteter som tidigare. De hade en osäkerhet för 
hur sjukdomen skulle utvecklas i framtiden (Ekblad et al., 2012; Lindberg et al., 2017). 

Livet begränsades av sjukdomen till exempel att de inte kunde åka på resor, ville inte 
träffa vänner då de inte ville neka till erbjuden mat på grund av strikt diet. De kände 

också att det var svårt att bjuda hem besökare på grund av täta sjukhusbesök eller 

känslor av utmattning (Altiok et al., 2015). Dock upplevdes det att en noggrann 
planering till exempel att ta kortare resor eller resor till bekanta ställen kunde bidra till 

en känsla av kontroll (Dalteg et al., 2017). Generellt hade personer med förmaksflimmer 
frekventare upplevelser av smärta och sömnbesvär jämfört med personer utan 

sjukdomen (Goren et al., 2013). Äldre personer upplevde mer uttalade symtom som 

påverkade deras dagliga liv. Vanliga konsekvenser hos äldre personer var att de fick 
andnöd och uttalad trötthet vilket påverkade deras dagliga aktiviteter och bidrog till att 

de blev mindre självständiga (Zhang et al., 2016). Utmattning och begränsningar i det 
dagliga livet medförde till känslor av hopplöshet och misslyckande (McCabe et al., 

2011). 

 
 Att inte kunna förutse när förmaksflimret skulle återkomma, episodens varaktighet 

samt hur deras mående skulle vara efteråt medförde till svårigheter att planera sociala 
aktiviteter (McCabe et al., 2011). Konsekvenserna av dessa begränsningar kunde 

medföra till ett mindre socialt samspel med andra människor och leda till att de utförde 

mindre glädjande aktiviteter (Taylor et al., 2018). Relationer påverkades negativt på 
grund av emotionella besvär (Ekblad et al., 2012). Andra faktorer som ledde till 

begränsningar i det dagliga livet var; påverkat samliv på grund av oro för uppkomst av 
symtom under sexuella aktiviteter, negativ påverkan av ekonomin på grund av täta 

sjukhusbesök (Altiok et al., 2015), restriktioner av träning och förändrade arbetsvanor 

(McCabe et al., 2011). 
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Mediciner hade både positiva och negativa effekter trots att syftet med dem var att 
reducera symtombörda. Personer som hade blivit nyinsatta på betablockad upplevde 

negativa effekter till exempel oförmåga att utföra ansträngande aktiviteter (Zhang et al., 

2016). Det fanns svårigheter att urskilja mellan symtom och biverkningar i samband 
med medicineringen (Taylor et al., 2018). De kände ett krav av att behöva ta mediciner 

och följa en strikt diet resten av livet (Altiok et al., 2015). Generellt uttrycktes det att 
livet inte hade påverkats av den medicinska behandlingen, dock hade livet påverkats av 

täta sjukhusbesök (Lindberg et al., 2017). Behandlingen sågs inte som livräddande, 

däremot upplevdes det att behandlingen var nödvändig för en förbättrad livskvalitet 
(Taylor et al., 2018). 

 
Balanserar behovet av stöd och information 

 

Stöd från närstående 
 

En del personer med förmaksflimmer upplevde att involvering av familj och vänner gav 
en trygghet på grund av att de fick ett fysiskt och emotionellt stöd (Zhang et al., 2016). 

Närstående kunde ha en viktig roll, framförallt för att hjälpa till att komma ihåg att ta 

mediciner (Lindberg et al., 2017). På grund av sjukdomen kände sig personer med 
förmaksflimmer beroende av närstående. De upplevde att vardagsaktiviteter inte kunde 

utföras utan stöd, såsom att handla eller åka till sjukhuset. Dock upplevde en del 
personer att deras närstående var överbeskyddande och inte ville lämna dem ensamma, 

vilket resulterade till att de kände sig som en börda för familjen (Altiok et al., 2015). 

Vissa personer uppgav att de undanhöll uppgifter kring deras mående för att skydda och 
undvika oro hos sin partner (Dalteg et al., 2017). 

 
Stöd från vårdpersonal 

 

Personer önskade att få sin vård i en familjär och trygg miljö med bekanta lokaler och 
vårdpersonal, vilket öppnade upp för ett ökat förtroende till vården (Dalteg et al., 2017; 

Siouta et al., 2016). Det önskades en kontinuitet i vården och att få träffa samma läkare 
vid uppföljningar (Altiok et al., 2015). Tilltro till vårdpersonalen upplevdes vara 

nödvändigt, eftersom förmaksflimmer är ett tillstånd som måste övervakas noggrant och 

för att medicineringen är viktig för att överleva och minska risken för stroke (Dalteg et 
al., 2017). Den emotionella responsen påverkades av vårdpersonalens attityder och 

beteenden. När vårdpersonal bemötte dem med omsorg upplevde de mindre rädsla, oro 
och att deras problem blev tagna på allvar och sågs som angelägna (McCabe, Rhudy & 

De Von, 2014). Om ett gott möte hade skett med vårdpersonalen upplevde personer att 

deras symtom av förmaksflimmer var mindre bekymmersamma (Thrysoee et al., 2018). 
De kände sig hörda, mer delaktiga och fick en större förståelse om sjukdomen när det 

gavs utrymme att ställa frågor och samtala om punkter utifrån deras önskemål, som till 
exempel deras symtom, rädslor, negativa upplevelser och olika behandlingsalternativ 

(Siouta et al., 2016). Tydliga förklaringar om situationen och behandlingen vid 

förmaksflimmer ingav en känsla av komfort och kontroll och kunde främja till en god 
vårdrelation (McCabe et al., 2014).  

  
Det uppgav att det fanns frågor och funderingar kring deras medicinering, dock ville de 

inte ifrågasätta om medicineringen var nödvändig och litade istället på läkarnas åsikter 

och rekommendationer (Lindberg et al., 2017; Siouta et al., 2016). De ville vara goda 
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patienter som gjorde som de blev tillsagda och ville inte verka för pålästa eller 

oförskämda (Lindberg et al., 2017). Däremot upplevde en del att de var deras eget 
ansvar att vara pålästa för att kunna ställa rätt frågor till läkaren om till exempel den 

medicinska behandlingen och eventuella biverkningar (Lindberg et al., 2017; Siouta et 

al., 2016). Det upplevdes positivt om läkaren kontaktade dem efter att 
medicinjusteringar hade gjorts för att följa upp deras mående. Majoriteten upplevde de 

att det var en dålig uppföljning av sjukdomen förutom kring deras blodprover (Lindberg 
et al., 2017). När det gavs möjligheter till uppföljning kunde det bidra till tid att 

bearbeta informationen och komma fram till funderingar som kunde medföra en känsla 

av delaktighet i den egna vården (Siouta et al., 2016). En del personer upplevde att de 
saknade en stödgrupp för att kunna utbyta erfarenheter med andra personer som hade 

förmaksflimmer (Taylor et al., 2018). 
 

Behov av information 

 
Personer med förmaksflimmer upplevde sig generellt ha en dålig sjukdomskunskap 

(Lindberg et al., 2017; McCabe et al., 2011; McCabe et al., 2014; Siouta et al., 2016). 
Det fanns ambivalenta känslor kring deras behov av information och detta hade ett 

starkt samband mellan deras tilltro och misstro till sjukvården (Lindberg et al., 2017). 

Bristande eller felaktig information från sjukvården gjorde att det fanns en stor 
osäkerhet kring den medicinska behandlingen, olika behandlingsalternativ samt vad det 

innebär med en kronisk sjukdom. Gemensamt för personer med förmaksflimmer var att 
de ville ha information om sjukdomen och behandlingen, dock under olika tidsaspekter 

efter diagnos (Lindberg et al., 2017; McCabe et al., 2011; McCabe et al., 2014; Siouta et 

al., 2016). Information om att de inte kommer att dö av sjukdomen i sig upplevdes vara 
mest angeläget att få reda på (Thrysoee et al., 2018). En del personer upplevde sig vara 

överväldigade över mängden information vid diagnostillfället och uttryckte att det var 
önskvärt med information i form av skriftligt material för att kunna läsa detta vid ett 

senare tillfälle, medan andra föredrog muntlig information vid upprepade tillfällen. 

Vissa personer föredrog information i form av bilder och filmer (McCabe et al., 2014). 
Det upplevdes vara hjälpsamt att få ritningar av hjärtats fysiologi vid förklaringar, och 

att fackspråk och tekniska termer var svåra att förstå och bidrog negativt till 
sjukdomsförståelsen (Siouta et al., 2016). Information inhämtades också från 

närstående, informationsbroschyrer, litteratur och internet (Lindberg et al., 2017; Siouta 

et al., 2016). Dock upplevde de att informationen de fick av vårdpersonalen var 
viktigare eftersom det kändes mer personligt (Siouta et al., 2016). En del äldre personer 

upplevde ofta en förvirring vid informationsöverföringen om sjukdomen och 
behandlingen på grund av nedsatt hörsel och att läkaren pratade för snabbt (Thrysoee et 

al., 2018). Bristande information som ledde till dålig kunskap om sjukdomen och 

medicinering bidrog till att en del inte tog de förskrivna medicinerna eller tog de 
förskrivna medicinerna utan att egentligen veta hur de påverkar sjukdomen (Altiok et 

al., 2015; Thrysoee et al., 2018; Zhang et al., 2016). 
 

Bevarar autonomin genom acceptans och egenvård 

 
Strategier för att förebygga episoder av förmaksflimmer 

  
Majoriteten försökte hitta strategier för att förebygga förmaksflimmerepsioder och 

strävade efter att identifiera orsaker (Dalteg et al., 2017; Ekblad et al., 2012; Lindberg et 

al., 2017; McCabe et al., 2011) De flesta försökte hitta sina begränsningar och anpassa 
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aktiviteter (Dalteg et al., 2017; Ekblad et al., 2012; McCabe et al., 2011). Flertalet 

personer undvek träning och ansträngande aktiviteter eftersom detta ansågs vara en 
utlösande faktor (McCabe et al., 2011; Taylor et al., 2018). Detta bidrog till en ond 

cirkel med konsekvenser som viktuppgång, sämre sömnkvalitet, låg energinivå samt 

sämre förmåga att hantera stress (McCabe et al., 2011). En del upplevde frustration på 
grund av att de inte kunde identifiera lösningar eller triggerfaktorer för att kunna 

undvika episoder av förmaksflimmer (McCabe et al., 2011; Taylor et al, 2018). 
Frustration och stress som framkom vid misslyckande av förebyggande strategier 

medförde ofta till att förmaksflimret provocerades fram. En del såg sjukdomen som ett 

hinder att övervinna och såg sig själva som uthålliga personer som inte gör väsen av sig, 
de gjorde inga livsstilsförändringar och levde som tidigare innan deras diagnos, vilket 

kunde för en del leda till ett försämrat mående på sikt. En del personer utvecklade ett 
“allt eller inget” beteende vilket bidrog till en överprestation när de var symtomfria och 

underprestation vid symtom. Detta ledde till en upplevd initial kontroll över situationen 

men som därefter kunde övergå till en försämring av symtom i ett senare skede (Taylor 
et al., 2018). 

  
Strategier för att hantera episoder av förmaksflimmer 

  

En del personer uppgav att de baserat på erfarenheter, uppfattning av symtom, 
information och övertygelser kunde utveckla strategier att hantera förmaksflimret 

(Ekblad et al., 2012). Det sågs en variation på när personer valde att söka hjälp av 
sjukvården, en del avvaktade och försökte hantera förmaksflimmerepisoderna på egen 

hand. Enstaka sökte vård direkt vid symtomdebut på grund av rädsla för att hjärtat 

skulle ta skada (McCabe et al., 2011). På grund av oro sökte flertalet personer akut vård 
för hjärtklappningar i början av deras sjukdom (Taylor et al., 2018). Svårighetsgraden 

av symtom avgjorde om de försökte hantera det själv eller om de skulle söka sjukvård 
(Ekblad et al., 2012). Strategier för att hantera symtom och flimmerepisoder var; att äta 

anpassad kost, försöka vila och slappna av mer (Ekblad et al., 2012; McCabe et al., 

2011), ägna sig åt distraherande aktiviteter (Ekblad et al., 2012), anpassade arbetsvanor 
(McCabe et al., 2011), trädgårdsarbete eller religionsutövande aktiviteter (Altiok et al., 

2015). En del personer försökte bryta pågående episoder med hård ansträngning genom 
att öka hjärtfrekvensen över förmaksflimrets frekvens (McCabe et al., 2011). Social 

involvering var en viktig faktor för att vara fysiskt och mentalt aktiva och gav dem en 

större känsla av kontroll och en distraktion från sjukdomen (Zhang et al., 2016). Många 
hade inte hittat någon hanteringsstrategi för sin sjukdom och för att förbättra 

livskvaliteten (Altiok et al., 2015). Det ansågs vara meningslöst att försöka hantera och 
kontrollera episoderna på egen hand och detta medförde till känslor om att 

förmaksflimret hade vunnit (McCabe et al., 2011). 

 
 

 
 

Egenvård och livsstilsförändringar 

  
Generellt upplevde personer med förmaksflimmer att de hade en större tilltro till 

livsstilsförändringar och egenvård för att kunna kontrollera sjukdomen jämfört med 
olika behandlingar och procedurer (Taylor et al., 2018). Det fanns en osäkerhet kring 

vilka aktiviteter de kunde utföra för att främja hälsa utan att provocera fram en episod 
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av förmaksflimmer (Ekblad et al., 2012). En god stödjande vårdrelation kunde ge en 

förbättrad självsäkerhet för egenvård vid förmaksflimmer (Zhang et al., 2016). 
  

Personer som hade utfört MediYoga upplevde ett förbättrat psykiskt och fysiskt 

välbefinnande, vilket bidrog till en bättre sömn som genererade i positiva känslor till 
exempel glädje och frid. Personer med förmaksflimmer som utövat MediYoga uppgav 

att de hade hittat inspiration och en inre frid, vilket bidrog till en känsla av mindre 
stress. Yoga var även ett användbart verktyg för att kunna stänga ute störande faktorer i 

omgivningen och för att kunna hantera känslor som rädsla och ångest som de kämpade 

med i samband med episoder av förmaksflimmer. De uppgav att de hade lärt sig att 
använda andningstekniker för att hantera upplevelser av hjärtrelaterade symtom i olika 

miljöer. De upplevde att yoga bidrog till en djupare förståelse för sambandet mellan 
fysiska och mentala kroppsfunktioner, vilket gav en större kunskap om hur de kunde 

påverka symtomen samt att de upplevde en förbättring symtomens duration och 

frekvens (Wahlström, Rydell Karlsson & Medin, 2018). 
  

  
DISKUSSION 

  

Resultatdiskussion 

  

Denna studie, vars syfte var att belysa personers erfarenheter att leva med 
förmaksflimmer, ledde till ett sammanställt resultat av 15 vetenskapliga artiklar. Vid 

bearbetning och analysering av artiklarnas resultat framkom tre huvudkategorier med tre 

underkategorier vardera. Huvudkategorierna var; Symtomen integreras i det dagliga 
livet, Balanserar behovet av stöd och information och Bevarar autonomin genom 

acceptans och egenvård. 
 

Symtomen integreras i det dagliga livet 

 
Flertalet studier i vårt resultat visade på att personer med förmaksflimmer hade en lägre 

fysisk och psykisk livskvalitet, vilket kan styrkas av tidigare gjord forskning där det kan 
ses att personer med förmaksflimmer hade sämre livskvalitet jämfört med personer med 

annan hjärt- och kärlsjukdom, och att de led av psykosocial ångest i större utsträckning 

på grund av hög symtombörda (Kirchhof et al., 2016; Thrall, Lane, Carroll & Lip, 
2006). I resultatet framkom det att kvinnor, de som haft sjukdomen en längre tid, samt 

de med hög utbildningsnivå i större utsträckning led av ångest och depression. Det 
skulle kunna antas att ångest och depression är faktorer som påverkar livskvaliteten 

negativ, vilket dock studien av Jankowska-Polskanska et al. (2018) talade emot, då 

kvinnor, de som haft sjukdomen längre än fem år och har högre utbildning skattade sin 
livskvalitet högre än motsvarande population i deras studie.  

 
Resultatet i denna studie styrker att framförallt äldre personer upplevde mer uttalade 

funktionsnedsättande symtom vilket påverkade det dagliga livet genom att de kände sig 

mindre självständiga, och detta skulle därmed kunna ge en sämre livskvalitet. Personer 
som var yngre eller yrkessamma hade en bättre livskvalitet. Att yngre, yrkessamma 

personer hade en bättre livskvalitet skulle kunna vara påverkat av att de upplever ett gott 
socialt välbefinnande genom social integrering i enlighet med Keyes (1998).  
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I resultatet framkom det att inläggning på sjukhus påverkade den sociala och fysiska 

hälsorelaterade livskvaliteten negativt. Personer som hade blivit nyinsatta på 
betablockad upplevde negativa konsekvenser av behandlingen, till exempel en oförmåga 

att utföra ansträngande aktiviteter. Personer som hade uttalade hjärtrelaterade symtom 

som till exempel hjärtklappning uppgav att dessa symtom var mest oroväckande. Enligt 
Kirchhof et al. (2016) kan behandling orsaka viss ökning av sjukhusinläggningar 

relaterade till ökade arytmiepisoder eller andra biverkningar. Med detta i åtanke skulle 
det kunna antas att samtidigt som det kan ses att behandling med till exempel 

betablockad ökar sjukhusinläggningar och påverkar livskvaliteten negativt, så kan 

betablockad hjälpa till att dämpa symtom av hjärtklappning. Det skulle därför kunna 
antas att personer som lider av uttalade symtom på hjärtklappning skulle möjligtvis få 

en förbättrad livskvalitet av behandlingen.  
 

Balanserar behovet av stöd och information 

 
Om hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av erfarenheterna av att leva med 

förmaksflimmer skulle det kunna bidra till en ökad insikt för behovet av tydlig 
information och kunskap hos denna patientgrupp. Resultatet påvisade att en god 

vårdrelation kunde främjas om personer fick tydliga förklaringar, och om de var 

välinformerade upplevdes mindre ångest och depression. Kirchhof et al. (2016) menar 
att förklaringar om förväntningarna till behandlingar kan förhindra ogrundade 

förhoppningar och ge potential för optimerad livskvalitet.  
 

Resultatet visade på att det var gemensamt för personer med förmaksflimmer att de ville 

ha information om sjukdomen och behandlingar, men vid olika tillfällen och på olika 
sätt. Det sågs också finnas en generellt låg upplevd sjukdomskunskap vilket skulle 

kunna bero på bristande information om sjukdomen och medicineringen. Det framkom 
vidare att personer föredrog information direkt från sjukvårdspersonalen då det kändes 

mer personligt, och att tekniska termer och fackspråk bidrog negativt till 

sjukdomsförståelsen. Detta visar på hur viktigt det är med individanpassad information 
på ett språk som förstås av mottagaren. Det är viktigt att sjukvårdspersonal har goda 

kunskaper om sjukdomen och mediciner för att kunna ge adekvat och individanpassad 
information till de personer som vårdas. Att bristande information ges skulle därför 

kunna bero på kunskapsbrist hos de som skall leverera informationen. Detta kan styrkas 

med en studie gjord av Persson och Viström (2019) där sjuksköterskor intervjuats på en 
vårdavdelning där personer med hjärtsjukdom vårdas. De uppgav att 

informationsgivning ibland prioriterades bort eller uteblev på grund av kunskapsbrist. 
De uppgav också att den egna kunskapen bidrog till kvaliteten på informationen, där 

bättre sjukdomskunskap gjorde det lättare att informera de drabbade personerna på ett 

för dem förståeligt vis. 
  

I vårt resultat framkom det att personer med högre utbildningsnivå upplevde en bättre 
livskvalitet. Detta skulle kunna ha ett samband med att högutbildade personer eventuellt 

har en förmåga att lättare förstå och ta till sig information, eller har kunskap om hur de 

ska inhämta ny information. Enligt Persson och Viström (2019) framkom det att 
sjuksköterskor vanligtvis upplevde att det var lättare att kommunicera med personer 

med en hög socioekonomisk status på grund av att de var mer pålästa och vana att söka 
efter information. Lindberg et al. (2017) visade på att personer med förmaksflimmer 

inte ville verka för pålästa och därmed oförskämda i mötet med sjukvårdspersonalen. 
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Trots detta framkom det att de upplevde det vara deras egna ansvar att vara pålästa för 

att kunna ställa relevanta frågor till läkaren.  
 

Litteraturöversikten visade på att personer med förmaksflimmer ofta har större tilltro till 

livsstilsförändringar och egenvård för sjukdomskontroll än sedvanlig behandling. Detta 
skulle kunna visa på att det finns ett behov från sjukvårdens sida att genom stöttning 

och vägledning hjälpa personer att identifiera riskfaktorer och hanteringsstrategier. Det 
kan i sjukvården vara lätt att bli fokuserad på den medicinska behandlingen och glömma 

personen bakom sjukdomen och dennes önskningar och behov. Enligt Travelbee (1971) 

är personers uppfattning av deras hälsa subjektiv, det vill säga att varje persons 
uppfattning av deras fysiska-, emotionella- och spirituella status är deras egen 

individuella. En studie av Sabzwari et al. (2018) visade på betydelsen av identifiering 
och förebyggandet av modifierbara riskfaktorer till förmaksflimmer hos de drabbade 

personerna. Enligt Jacob (2017) framkom det att sjuksköterskeledda kliniker kan vara 

ett framgångsrikt sätt att hantera riskfaktorer vid förmaksflimmer genom att använda sig 
av individanpassad vård. Att använda sig av sjuksköterskeledda kliniker kan förebygga 

sjukhusinläggningar, inte bara på grund av förmaksflimret utan också till följd av andra 
hjärt- och kärlsjukdomar. Detta medför till att tid och pengar sparas samt ökar möjlighet 

till att främja personens hälsa och välbefinnande. Enligt Travelbees omvårdnadsteori 

(1971) är det viktigt att som sjuksköterska vara beredd på att assistera personer vid 
sjukdom och lidande, dock är det också viktigt att kunna hantera personers erfarenheter 

att leva med sjukdomen. Sjuksköterskans uppfattningar av patienten är en betydelsefull 
faktor i vilken kvalitet eller kvantitet som omvårdnaden kommer tillhandahållas. 

Sjuksköterskans tankar och åsikter kommer att reflekteras i handlingar som görs åt eller 

för den drabbade personen. 
 

Bevarar autonomin genom acceptans och egenvård 
 

Litteraturöversikten visade på att personer med förmaksflimmer försökte hitta strategier 

och orsaker bakom sjukdomen för att förebygga episoder av förmaksflimmer, dock 
fanns det en osäkerhet kring vilka aktiviteter de kunde utföra för att främja hälsa utan att 

provocera fram förmaksflimret. Att inte kunna hitta lösningar eller utlösande faktorer 
för att förebygga episoder kunde leda till frustration. Flertalet personer undvek 

aktiviteter till exempel träning eftersom detta ansågs vara en utlösande faktor till 

förmaksflimmer. Detta bidrog till en ond cirkel med negativa konsekvenser som 
viktuppgång, sämre sömnkvalitet, låg energinivå samt sämre förmåga att hantera stress. 

Lowres et al. (2011) och Yang et al. (2017) menar att en god fysisk aktivitetsnivå och 
träning medför till positiva effekter till exempel bättre fysisk funktion, ökad 

hälsorelaterad livskvalitet samt minskar prevalensen av förmaksflimmer. Med detta i 

åtanke kan det vara av stor vikt att personer med förmaksflimmer får en bättre 
information och stöd kring egenvård och sjukdomshantering. 

 
I resultatet framkom det att en del personer upplevde att de saknade en stödgrupp för att 

kunna utbyta erfarenheter med andra personer som hade förmaksflimmer (Taylor et al., 

2018). Enligt SBU (2017) är patientutbildning i grupp en bra metod att stärka personer i 
deras egenvård med långvarig sjukdom vid till exempel hjärt- och kärlsjukdom.  

Metoddiskussion 
 

I denna studie har en litteraturöversikt valts som metod med en integrerad analys av 

både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar för att kunna besvara syftet. Att 



 

21 

 

använda litteraturöversikt som metod innebär att kunskapsläget inom ett område 

beskrivs och därefter sker en sammanställning av befintlig forskning för att få en 
uppfattning om vad som har studerats tidigare (Segesten, 2017). Inkludering av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning kan anses vara en styrka med studien, på grund av 

att kvalitativ forskning kan ge en inblick av upplevelser och kvantitativ forskning ger 
snarare en inblick i hur stort problemområdet är, detta i enlighet med Polit & Beck 

(2017). En svaghet med att inkludera artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod 
skulle kunna vara att det kan finnas vissa svårigheter att jämföra likheter och skillnader 

mellan studier gjorda med olika metoder. Vi har i den här litteraturöversikten valt att 

begränsa oss till förmaksflimmer för att smalna av problemområdet, dock kan resultatet 
tänkas vara applicerbart till andra förmaksarytmier till exempel förmaksfladder, som har 

en liknande patofysiologi som vid förmaksflimmer.  
 

Inklusionskriterier som har använts är att artiklarna skulle vara peer rewieved, detta 

innebär att artiklarna har blivit kritiskt granskade av två eller flera personer. Att enbart 
sådana artiklar har inkluderats i litteraturöversikten skulle kunna öka arbetets 

trovärdighet (Polit och Beck, 2017). Under arbetets gång var författarna med vid fem 
grupphandledningstillfällen för att kritiskt granska varandras självständiga arbeten, 

ställa frågor och ge samt få feedback. Att studenter och handledare granskar i grupp kan 

ge arbetet en viss ökad trovärdighet och reliabilitet, i enlighet med Polit och Beck 
(2017). Begränsning med en tidsgräns på tio år för artiklarnas publicering kan ha 

bidragit till att den mest aktuella forskningen har inkluderats i denna litteraturöversikt, i 
enlighet med Polit och Beck (2017).  

 

Problemområdet för litteraturöversikten valdes ut på grund av ett gemensamt intresse 
hos båda författarna kring förmaksflimmer och denna patientgrupp, och önskan om att 

tillägnas ny kunskap inom ämnet. Initialt hade vi en vilja att undersöka främst 
erfarenheter av egenvård hos personer med förmaksflimmer. Först genomfördes därför 

sökningar med sökord som var inriktade mot vår första tanke om att undersöka 

egenvård vid förmaksflimmer. Under databassökningar uppmärksammades det att det 
fanns begränsat med forskning kring egenvård vid förmaksflimmer. När vi upptäckte att 

vi inte kunde hitta tillräckligt med artiklar för att svara på vårt initiala syfte medförde 
detta till att syftet breddades och egenvård fick istället ingå i en av våra frågeställningar. 

Artiklar som ändå hade hittats i dessa sökningar valdes att behållas då de svarade mot 

frågeställningen om egenvård. Flertalet sökord kombinerades och användes vid 
genomförandet av artikelsökningar, dessa sökord presenteras i löpande text och inte i 

söktabellen på grund av att dessa sökningar inte medförde till inkludering av nya 
resultatartiklar. En del av sökorden skulle kunna spegla vår egen förförståelse, till 

exempel “Quality of life” eftersom vi innan genomförandet av litteraturöversikten har 

mött personer med förmaksflimmer i arbetet och upplever att det finns en nedsatt 
livskvalitet hos flertalet personer med förmaksflimmer. Dock hittade vi resultatartiklar 

som svarade mot vårt syfte vid sökning med “Quality of life”, därför valde vi att 
inkludera denna sökning trots att sökordet i sig inte riktigt speglar syftet. Inga artiklar 

som svarade mot syftet uteslöts på grund av vår förförståelse. 

 
Att vi har sökt i flera databaser som är omvårdnadsfokuserade kan stärka arbetets 

trovärdighet och validitet. Vid sökningarna uppmärksammades det att en del artiklar 
återkom flertalet gånger vilket kan visa på att relevanta resultatartiklar har inkluderats 

samt att det finns en sensibilitet i sökningarna med bra utvalda sökkombinationer. 

Kvaliteten på litteraturöversikten kan stärkas genom att det är återkommande artiklar i 
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flertalet sökningar och vilket i sin tur kan stärka trovärdigheten, i enlighet med 

Henricson (2017). Att sökningarna har dokumenterats noggrant under arbetets gång 
skulle kunna öka arbetets reliabilitet, i enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017). 

 

En styrka med denna litteraturöversikt skulle kunna vara att artiklarna som har 
inkluderats har klassificerats till medel eller hög kvalitét utifrån granskning med 

Sophiahemmets bedömningsmall. Tre resultatartiklar exkluderades under granskning 
och bedömning på grund av att de klassificerades till en låg kvalitet. Granskning och 

analysering av artiklarna utfördes enskilt av båda författarna till denna litteraturöversikt 

för att sedan diskuteras gemensamt med varandra, detta kan stärka arbetets pålitlighet 
och reliabilitet i enlighet med Polit och Beck (2017). En gemensam diskussion mellan 

författarna kunde öka möjligheterna att få fram flera infallsvinklar av textinnehållet. 
Artiklarna var skrivna på engelska, när författarna översatte artiklarna till svenska 

försökte författarna arbeta så textnära som möjligt för att minska risken av fel i 

förståelsen av texten, dock kan det förekomma missuppfattningar i översättning av 
texten eftersom författarna inte har engelska som modersmål. Vid användning av 

integrerad analys jämfördes artiklarnas likheter och skillnader. En styrka för 
litteratutöversiktens resultat kan vara att vid sammanställning av artiklarnas resultat 

framkom det i huvudsak likheter, där majoriteten av studiernas resultat talade med 

varandra. I denna litteraturöversikt har vi använt oss av tre olika frågeställningar, detta 
skulle kunna anses vara en svaghet för arbetet på grund av att detta kunde medföra till 

svårigheter att identifiera och plocka ut likheter och skillnader från de utvalda 
artiklarnas resultat. 

 

Det skulle kunna vara möjligt att få fram liknande resultat och för att svara på syftet 
som i denna litteraturöversikt genom att genomföra en intervjustudie för att ta reda på 

personers erfarenheter av att leva med förmaksflimmer. En intervjustudie skulle kunna 
innebära en djupare förståelse kring syftet. Resultatet i denna litteraturöversikt skulle 

kunna vara generaliserbart och urvalet räknas som representativt på grund av att 

studierna har genomförts i olika delar av världen, deltagarnas variation i kön och ålder 
samt att flertalet studier visar på liknande resultat. Denna litteraturöversikts resultat 

skulle kunna implementeras i den svenska sjukvården genom att hälso- och 
sjukvårdspersonal kan få en ökad förståelse och insikt i personers erfarenheter av att 

leva med förmaksflimmer. 

 
Forskningsetiken är inte enbart till för att skydda människors rättigheter utan också för 

att hålla en hög standard på forskningen för att undvika forskningsfel till exempel 
plagiat och förfalskning av data (Polit och Beck (2017). Vi har under arbetets gång 

försökt i största möjliga mån att använda oss av detta förhållningssätt för att inte endast 

lyfta fram resultat som samstämmer med våra egna uppfattningar och förförståelse. En 
inklusionskriterie vi hade var att resultatartiklarna skulle ha ett etiskt godkännande från 

en etisk kommitté och genomfört noggranna etiska överväganden. Vid granskning av 
artiklarna behövdes ingen artikel exkluderas på grund av avsaknad eller otydlig 

beskriven etik. 

 
Vår förförståelse för denna patientgrupp fanns sedan tidigare på grund av att vi arbetar 

som sjuksköterskor inom hjärtsjukvården och dagligen möter personer med 
förmaksflimmer. Vid sökning av resultatartiklar och under analysprocessen var vi 

objektiva i den mån det var möjligt, dock kan det ha funnits svårigheter med att utesluta 

subjektiva tolkningar vilket mottagarna får ta i beaktande. Det skulle kunna vara en 
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svaghet för litteraturöversikten att det kan förekomma subjektiva tolkningar trots försök 

till att vara helt objektiva under arbetets gång.   
 

Slutsats 

 
Litteraturöversiktens resultat lyfte fram personers erfarenheter av att leva med 

förmaksflimmer, och det framkom att förmaksflimmer ofta medförde till uttalade 
symtom och begränsningar i det dagliga livet, vilket skulle kunna vara en bidragande 

orsak till en lägre skattad livskvalitet och välbefinnande. Det sågs en generellt låg 

upplevd sjukdomskunskap hos personer med förmaksflimmer, vilket lyfter fram vikten 
av att hälso- och sjukvårdspersonal bör ha goda kunskaper om sjukdomen för att kunna 

ge adekvat individanpassad information. Många försökte hitta strategier för att 
förebygga och hantera episoder av förmaksflimmer, flertalet strategier medförde till en 

ond cirkel med negativa konsekvenser. Bättre information och stöd kring egenvård och 

sjukdomshantering kan vara av stor vikt. Det skulle kunna vara viktigt att hälso- och 
sjukvårdspersonal ser personen bakom sjukdomen, istället för att fokusera på diagnos 

och behandling för att en vård av god kvalitet ska kunna bedrivas. Utifrån personens 
egen berättelse kan hälso- och sjukvårdspersonal få en förståelse av personens egna 

erfarenheter, önskemål och behov. 

 
Klinisk tillämpbarhet 

  
Det uppmärksammades att det finns en bristande befintlig forskning om egenvård av 

förmaksflimmer, med detta i beaktning bör vidare forskning bedrivas inom detta område 

för att vårdpersonal ska kunna ge ett bättre stöd till personer med förmaksflimmer. 
Resultatet i denna studie visar på att en del personer med förmaksflimmer saknar en 

stödgrupp för att kunna utbyta erfarenheter. Ett förslag för implementering i det kliniska 
arbetet är att införa stödgrupper, eftersom patientutbildning i grupp har visats vara en 

effektiv metod att stärka personer i deras egenvård vid en långvarig sjukdom. Ett annat 

förslag är att införa sjuksköterskeledda kliniker för personer med förmaksflimmer för att 
det kan förebygga sjukhusinläggningar och detta kan leda till att tid och pengar sparas 

samt ökar möjlighet till att främja personens hälsa och välbefinnande. 
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BILAGA A  

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                           VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 
kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 

2 

 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 
och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.
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Artikelmatris      BILAGA B 

 

 

Författare 

År  
Land   

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Altiok, M., Yilmaz, M., & 

Rencüsoğullari, I. 

 

2015 

 

Turkiet 

Living with Atrial 

Fibrillation: An 

Analysis of Patients' 

Perspectives 

Undersöka personers 

känslor, tankar och 

önskemål samt deras 

perspektiv och hantering-

strategi vid 

förmaksflimmer 

Design: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod 

 

Urval: Strategiskt urval.  

Inklusionskriterier; 18 år+, 

förmaksflimmer i minst 6 

månader, Waranbehandling 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer  

 

Analys: Innehållsanalys 

  

32 

 

(-) 

Individer med förmaksflimmer 

möter stora begränsningar i det 

sociala och vardagliga livet på 

grund av symtom och användning 

av blodförtunnande 

K 

 

I 

 

  

Dalteg, T., Sandberg, J., 

Malm, D., Sandgren, A., & 

Benzein, E. 

 

2017 

 

Sverige 

The heart is a 

representation of life: 

an exploration of 

illness beliefs in 

couples living with 

atrial fibrillation 

Undersöka 

sjukdomsupplevelser 

hos par, där ena partnern 

har förmaksflimmer 

Design: Kvalitativ hermeneutisk 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier: Diagnos 

förmaksflimmer, 18 år+, 

Engagemang i partnerskapet. 

Exklusionskriterier: Mental 

sjukdom, ej svenskspråkig 

 

Datainsamling: Intervjuer 

 

Analys: Gadamer hermenutik 

 

  

18  

 

(-) 

Att vara drabbad av 

förmaksflimmer ansågs vara ett 

hot mot livet. Förändring är en 

naturlig process och det krävs 

anpassningar för att kunna behålla 

kontroll över situationen. 

Förmaksflimmer gav 

begränsningar i det dagliga livet 

K 

 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ekblad, H., Rönning, H., 

Fridlund, B., & Malm, D. 

 

2012 

 

Sverige 

Patients’ well-being: 

experience and 

actions in their 

preventing and 

handling of atrial 

fibrillation 

Att utforska och 

beskriva hur patienter 

upplever 

att förmaksflimmer 

påverkar deras 

välbefinnande och vilka 

åtgärder de vidtar för att 

förhindra och hantera 

det 

Design: Deskriptiv kvalitativ 

studie  

 

Urval: Strategiskt urval.  

Inklusionskriterier: Inneliggande 

patienter med symtomatiskt 

förmaksflimmer, 18 år+. 

Exklusionskriterier; akut eller 

kroniska tillstånd så som 

samtidig hjärtinfarkt eller demens 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: Strukturell analys 

  

25 

 

(-) 

Patienterna upplevde obehag och 

begränsningar i det dagliga livet. 

Baserat på erfarenheter, 

uppfattning av symtom, 

information och övertygelser 

kunde de utveckla strategier för 

att hantera förmaksflimret 

K 

 

I 

 

  

Goren, A., Liu, X., Gupta, 

S., Simon, T. A., & 

Phatak, H. 

 

2013 

 

  USA 

Quality of Life, 

Activity Impairment, 

and Healthcare 

Resource Utilization 

Associated with 

Atrial Fibrillation in 

the US National 

Health and Wellness 

Survey 

Att utforska livskvalitet, 

aktivitetsinskränkning 

och användning av 

sjukvårdsresurser hos 

vuxna patienter med 

förmaksflimmer 

Design: RCT 

 

Urval: Randomiserat urval 

till interventionsgrupp och 

kontrollgrupp från databasen The 

US National Health and Wellness 

Survey (NHWS). 

 

Datainsamling: Självrapporterade 

frågeformulär  

 

Analys: SAS 9.1 prog survey 

select, Chi-square tests, 

independent samples t-test, 

Generalized linear models 

(GLMs), multiplicative 

2592 

 

(-) 

Personer med förmaksflimmer 

skattade sin psykiska och fysiska 

livskvalitet sämre jämfört med 

personer utan förmaksflimmer. 

Depression, smärta och 

sömnbesvär var vanligt 

förekommande 

RCT 

 

I 
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dispersion parameter, logistic 

regression models, Structural 

equation modeling (SEM), 

Common fit indices.  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jankowska-Polańska, B., 

Kaczan, A., Lomper, K., 

Nowakowski, D., & Dudek, 

K. 

 

2018 

 

Polen 

Symtoms, acceptance 

of illness and health-

related quality of life 

in patients with atrial 

fibrillation 

Analysera samband 

mellan acceptans av 

sjukdom, hälsorelaterad 

livskvalitet och 

svårighetsgrad av 

symtom hos personer 

med förmaksflimmer 

Design: Tvärsnittsstudie 

 

Urval: Konsekutivt urval 

Inklusionskriterier; 

förmaksflimmer, 

antikoagulationsbehandling, 

Exklusionskriterier: otillräckligt 

samtycke, annan kardiovaskulär 

sjukdom, otillräckligt eller 

felaktigt ifyllt frågeformulär, 

kognitiv svikt 

 

Datainsamling: The World 

Health Organization Quality of 

Life (WHOQoL-BREF), 

Arrhythmia-Specific 

Questionnaire in Tachycardia and 

Arrhythmia (ASTA) och 

Acceptance of Illnes Scale (AIS) 

 

Analys: Statistica 12 software 

från StatSoft Inc, Kruskal-Wallis 

test, Pearson correlation 

coefficients (r), univariate 

analysis inkluderat multiple 

regression analysis.  

99 

 

(17) 

Majoriteten av patienterna hade 

svåra symtom som medförde till att 

de fick avbryta sina dagliga 

aktiviteter. Patienter med hög 

acceptans av sjukdom visade på 

högre skattad hälsorelaterad 

livskvalitet i fysisk-, social- och 

miljöaspekt  

P 

 

II 

Författare Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ 



 

4 

 

År 

Land 

 (bortfall) Kvalitet 

Lindberg, T., Sanmartin 

Berglund, J., Elmståhl, S., 

& Bohman, D. M. 

 

2017 

 

Sverige 

Older individuals’ 

need for knowledge 

and follow-up about 

their chronic atrial 

fibrillation, lifelong 

medical treatment and 

medical controls 

Utforska och beskriva 

erfarenheter av livslång 

medicinsk behandling 

och behov av 

medicinska kontroller 

hos äldre individer som 

lever med kroniskt 

förmaksflimmer 

Design: Tolkande deskriptiv 

 

Urval: Randomiserat urval 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: Tematisk analys 

11 

 

(-) 

De hade bristande kunskap om 

deras tillstånd vilket medförde till 

dålig insikt i den medicinska 

behandlingen. Förmaksflimret 

påverkade deras dagliga liv. De 

hade funderingar om deras 

medicinering och upplevde 

bristande uppföljningar av hälso- 

och sjukvården 

K 

 

I 

McCabe, P. J., 

Schumacher, K., & 

Barnason, S. A. 

 

2011 

 

USA 

 Living with Atrial 

Fibrillation A 

Qualitative Study 

Beskriva erfarenheter av 

att leva med 

återkommande 

symtomatiskt 

förmaksflimmer ur ett 

patientperspektiv 

Design: Deskriptiv kvalitativ 

studie 

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

Inklusionskriterier; 

persisterande/paroxysmalt 

symtomatiskt förmaksflimmer, 

19 år +, engelskspråkig 

Exklusionskriterier; permanent 

förmaksflimmer eller 

asymtomatiskt förmaksflimmer, 

kognitiv nedsättning, implanterad 

defibrillator, hjärtsvikt, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom eller 

pågående behandling för cancer 

 

Datainsamling: Intervjuer med 

öppna frågor 

 

Analys: Tematisk analys 

 

 

  

15 

 

(-) 

De upplevde bristande stöd 

gällande förmaksflimret. Den 

emotionella bördan var stor och 

stödet för denna var bristande. De 

identifierade olika strategier för att 

försöka undvika episoder av 

förmaksflimmer 

K 

 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McCabe, P. J., Rhudy, L. 

M., & A DeVon, H. 

 

2014 

 

USA 

Patients’ experiences 

from symptom onset 

to initial treatment for 

atrial fibrillation 

Beskriva patienters 

erfarenheter från 

symtomdebut till initial 

behandling vid 

förmaksflimmer 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

Inklusionskriterier: 18 år+, 

sjukhusinläggning för 

förmaksflimmer som primär 

diagnos, bosatt i närheten, fått 

diagnosen förmaksflimmer 

senaste 12 månaderna vid 

inkludering  

Exklusionskriterier: svårigheter 

att tala engelska, nedsatt hörsel, 

dokumenterad kognitiv 

nedsättning, debut av 

förmaksflimmer vid en 

procedur/operation när läkaren 

hade möjlighet att upptäcka det 

direkt 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: kvalitativ innehållsanalys  

41 

 

(-) 

De upplevde bristande 

information om förmaksflimmer, 

och önskade få information på 

olika sätt. Rädsla och osäkerhet 

minskade om vårdpersonal tog 

sig tid till att ge förklaringar.  

K 

 

I 

Polikandrioti, M., 

Koutelekos, I., Vasilopoulos, 

G., Gerogianni., Gourni, M., 

Zyga., & Panoutsopoulos, G. 

 

2018 

 

Grekland 

Anxiety and 

Depression in 

Patients with 

Permanent Atrial 

Fibrillation: 

Prevalence and 

Associated Factors 

Utforska nivåer av 

ångest och depression 

samt associerade 

faktorer hos personer 

med permanent 

förmaksflimmer 

Design: Tvärsnittsstudie 

 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Inklusionskriterier; permanent 

förmaksflimmer, flytande 

grekiska. Exklusionskriterier: 

under 18 år, ej adekvat 

vårduppföljning, paroxysmalt 

eller persisterande 

170 

 

(-) 

Många patienter med 

förmaksflimmer lider av ångest och 

depression, där vissa grupper är mer 

representerade. Patienter som 

uppgav sig ha en väldigt god 

relation till vårdgivarna hade 

mindre ångest och depression, 

likaså välinformerade patienter 

P 

 

I  



 

6 

 

förmaksflimmer 

 

Datainsamling: Hospital Anxiety 

and Depression (HAD) skala 

 

Analys: Kruskal-Wallis test, 𝓍²-

test, SPSS version 22  

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Schron, E., Friedman, E., & 

Thomas, S. 

 

  2013 

 

  USA 

Does health-related 

quality of life predict 

hospitalization or 

mortality in patients 

with atrial 

fibrillation? 

Undersöka om den 

skattade livskvaliteten 

kan förutse 

sjukvårdsinläggning och 

död hos individer med 

förmaksflimmer 

  Design: RCT 

 

Urval: Randomiserat urval med 

patienter från databasen AFFIRM 

Limited Access Database 

(studien AFFIRM). Urvalet 

skapade en substudie-grupp 

(interventionsgruppen) som 

jämfördes mot den generella 

befolkningen (USA) 

 

Datainsamling: Frågeformulär: 

SF-36, QLI-CV 

 

Analys: Chi-square test, t-test, 

Cox proportinal hazards 

regression, med SPSS version 17. 

 

693 

 

(-) 

Personer med förmaksflimmer har 

generellt lägre skattad fysisk och 

psykisk livskvalitet jämfört med 

övrig befolkning 

RCT 

 

II 

Siouta, E., Hellström 

Muhli, U., Hedberg, B., 

Broström, A., Fossum, B., 

& Karlgren, K. 

 

2016 

Patients’ experiences 

of communication 

and involvement in 

decision-making 

about atrial 

fibrillation treatment 

Undersöka hur patienter 

med förmaksflimmer 

uppfattar involvering 

och kommunikation vid 

beslutsfattande i vården  

Design: Kvalitativ induktiv 

design 

 

Urval: Strategiskt urval 

 

Datainsamling: Intervjuer 

22 

 

(-) 

I samråd med 

sjukvårdspersonalen upplevde 

patienter sig involverade när de 

fick förklaringar om sin sjukdom 

och behandling, detta ökade 

förtroendet vid beslutsfattande 

K 
 

I 
 

  



 

7 

 

 

Sverige 

in consultations with 

nurses and physicians 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Taylor, E. C., O´Neill, M., 

Hughes, L. D., Carroll, S., 

& Moss-Morris, R. 

 

2018 

 

England 

‘It’s like a frog 

leaping about in 

your chest’: Illness 

and treatment 

perceptions in 

persistent atrial 

fibrillation 

Undersöka personers 

erfarenheter av 

persisterande 

förmaksflimmer och de 

tre vanligaste 

behandlingsprocedurern

a, hur dessa erfarenheter 

är relaterade till sjukdom 

och behandling samt att 

utvärdera coping-

strategier för att få en 

insikt i hur detta 

påverkar livskvaliteten 

Design: Deskriptiv studie 

 

Urval: Ändamålsenligt urval 

Inklusionskriterier; persisterande 

förmaksflimmer, ska genomgå 

eller genomgått en intervention 

de senaste tre månaderna, 18år+, 

flytande engelska. 

Exklusionskriterier; paroxysmalt 

eller permanent förmaksflimmer, 

svåra samsjukligheter 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer 

 

Analys: Induktiv tematisk analys 

med delar från grundad teori  

30 

 

(-) 

Övergripande sågs brist på 

kunskap och förståelse för vad 

förmaksflimmer är och negativa 

emotionella reaktioner till 

misslyckade försök till 

symtomkontroll. En 

oförutsägbarhet och osäkerhet 

kring förmaksflimmer och symtom 

kunde ses. Symtomhantering 

gjordes på olika sätt 

K 

 
I 

Thrysoee, L., Strömberg, 

A., Brandes, A., & 

Hendriks, J.M. 

 

2018 

 

Danmark 

Management of 

newly diagnosed 

atrial fibrillation in an 

outpatient clinic 

setting-a patient's 

perspectives and 

experiences 

Att få fördjupad kunskap 

om patienters 

erfarenheter av 

konsultationsprocessen 

vid en multidisciplinär 

förmaksflimmermottagn

ing på ett 

universitetssjukhus i 

Danmark 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

studie med etnografisk metod. 

 

Urval: Konsekutivt urval 

Inklusionskriterier; 

förmaksflimmer, remitterad från 

allmänläkare i öppenvården, 

18år+, flytande danska. 

Exklusionskriterier; annan 

sjukdom under behandling, 

14 

 

(-) 

Kunskapen om att få lära sig att 

förmaksflimmer i sig inte är en 

dödlig sjukdom var viktig för 

patienterna. Patienterna hade 

svårigheter att förstå information 

och de kände att det var svårt att 

vara en del i beslutsfattandet om 

sin egen vård 

K 

 
I 



 

8 

 

inplantering av pacemaker inom 

tre månaders tid innan besöket, 

eller om de legat inne för 

behandling av förmaksflimmer 

 

Datainsamling: Observationer, 

semistrukturerade intervjuer  

 

Analys: Fenomenologisk 

Hermeneutisk metod   

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wahlström, M., Rydell 

Karlsson., & Medin, J. 

 

2018 

 

Sverige 

Perceptions and 

experiences of 

MediYoga among 

patients with 

paroxysmal atrial 

fibrillation-An 

interview study 

Beskriva uppfattningar 

och erfarenheter av 

MediYoga hos personer 

med symptomatisk 

paroxysmalt 

förmaksflimmer 

Design: Experimentell induktiv 

design 

 

Urval: Stratifierat urval 

Inklusionskriterier; Symtomatiskt 

paroxysmalt förmaksflimmer, 18 

år+. Exklusionskriterier: 

svårigheter med svenska språket, 

multisjuka och/eller kognitiv 

nedsättning samt oförmåga att 

utföra yoga 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv 

metod och manifest design 

 

 

  

12 

 

(-) 

De upplevde en känsla av 

komfort och avkoppling med ett 

psykiskt och fysiskt 

välbefinnande. De beskrev att de 

fått tillgång till ett verktyg för att 

hantera känslor som rädsla, 

ångest och besvärande symtom 

under deras episoder av 

förmaksflimmer 

K 

 
I 



 

9 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 
 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Zhang, L., Gallagher, R., 

Lowres, N., Orchard, J., 

Freedman, S. B., & 

Neubeck, L. 

 

2016 

 

 Australien 

Using the ‘Think 

Aloud’ Technique to 

Explore Quality of 

Life Issues During 

Standard Quality-of-

Life Questionnaires 

in Patients With 

Atrial Fibrillation 

Att utforska om 

användandet av “tänka 

högt tekniken” vid 

undersökning om 

livskvalitet ger en 

utökad användbar 

information om 

patienters erfarenheter 

av att leva med 

förmaksflimmer och 

deras hälsorelaterade 

livskvalitet 

Design: Kvalitativ tolkande 

studie  

 

Urval: Randomiserat urval 

Inklusionskriterier; 18år+ vårdats 

på- eller haft kontakt med the 

Concord Repatriation General 

Hospital inom sex månader. 

Exklusionskriterier; NYHA-klass 

III eller IV, okontrollerad arytmi 

eller angina, svår symtomatisk 

aortastenos, okontrollerad 

hypo/hypertension, svår 

samsjuklighet, oförmåga att 

kommunicera på engelska 

 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer, AF 

Effects on Quality Of Life 

Questionnaire (AFEQT), the 

Short Form-12 (SF-12) 

 

Analys: Tematisk analys 

16 

 

(4) 

Dålig kunskap om sjukdom och 

medicinering bidrog till dålig 

följsamhet av behandlingen. De 

var mer nöjd med vården och 

hade en ökad självsäkerhet i 

egenvård vid en god och 

stödjande relation med 

vårdpersonalen. Symtom och 

behandling bidrog till flertalet 

effekter på den hälsorelaterade 

livskvaliteten 

K 

 
I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet             


