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SAMMANFATTNING 

En viktig del av omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor bestod av att informera patienter i 

all behandling och vård vid förmaksflimmer. Kunskaper om, och förståelser av 

patienternas upplevelser, var nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten och öka 

patientens delaktighet. 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av och kunskap om 

förmaksflimmer. 

Metoden för denna studie var en forskningsöversikt. Artikelsökningen genomfördes under 

oktober- december 2011 i databaserna SveMed, PubMed, Cinahl samt genom manuell 

sökning. Totalt inkluderades 15 artiklar i resultatet. 

Resultatet visade att patienters kunskap om förmaksflimmer och behandlingsåtgärder var 

bristfällig. 

Slutsatsen var att patienter med diagnosen förmaksflimmer hade bristfälliga kunskaper om 

tillståndet och dess behandlingsåtgärder. Omhändertagandet av patienter med tydliga 

rekommendationer, kompletterande skriftlig information skulle kunna förbättras. 

 

Nyckelord: Förmaksflimmer, patientinformation som ämne, patientinformationsprinciper,  

hälsoupplysning.
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INLEDNING 

Antalet personer som söker sjukvård för hjärtproblem ökar ständigt (Printer & Dorian, 

2010). Att drabbas av förmaksflimmer och inte veta vad som händer med hjärtat kan leda 

till en känsla av rädsla och fruktan inför framtiden. Den obehagliga känslan att hjärtat slår 

snabbt och oregelbundet är ofta det som gör att patienten söker vård akut. Tillståndet 

präglas av osäkerhet och patienten har ett beroendeförhållande till vårdgivaren angående 

information om sjukdomsbild och behandlingar. Enligt McCabe (2005) har äldre patienter 

med förmaksflimmer mångfacetterade symtom och några faller inom en högriskkategori 

pga en eller flera underliggande problem som andnöd, trötthet, funktionsnedsättning, 

kognitiv nedsättning, nedsatt copingstrategi, minskad egenvårdskapacitet och multipla 

behandlingsregimer. Även om förmaksflimmer inte är direkt livshotande finns allvarliga 

komplikationer såsom stroke, ökad risk för blodpropp och för tidig död (Chugh, 

Blackshear, Shen, Hammill & Gersh, 2001). Förmaksflimmer är inte bara ett allvarligt 

medicinskt problem, det är även ett växande socialt och ekonomiskt problem för hälso-och 

sjukvården. Prevalensen av förmaksflimmer ökar på grund av kroniska hjärtsjukdomar och 

en åldrande befolkning (McDonald, Pelletier, Ellinor & Camargo, 2008). 

BAKGRUND 

Vad är förmaksflimmer? 

Förmaksflimmer är en supraventrikulär takyarytmi som kännetecknas av okoordinerad 

förmaksaktivering med åtföljande försämring av förmakens mekaniska funktion 

(Lindgärde, Thulin & Östergren, 2009). Förmaksflimmer karaktäriseras av ett elektriskt 

kaos i förmaken och är en rubbning i hjärtats rytm. Den normala, regelbundna rytmen som 

utgår från sinusknutan i förmaken är då ersatt av en snabb och okontrollerad rytm som 

påverkar blodflödet genom hjärtat. Den mekaniska förmaksaktiviteten uteblir. Detta leder 

till ineffektiv förmakskontraktion och ökar risken för trombbildning (Persson & Stagmo, 

2008). 

Cirka en och en halv procent av Sveriges befolkning lider av förmaksflimmer och 

incidensen är vanligare hos äldre. Ungefär 70 procent av patienterna med förmaksflimmer 

är mellan 65 och 85 år gamla. Förmaksflimmerfall brukar ha underliggande 

hjärtsjukdomar, exempelvis hjärtsvikt, åderförkalkning och hypertoni. Det kan uppkomma 

akut eller efter en hjärtoperation. Förmaksflimmer är vanligare hos män, men kvinnor har 

en och en halv till två gånger högre tromboembolirisk (Socialstyrelsen, 2009). 

Andra sjukdomstillstånd som hypertyreos, sömnapnésyndrom, supraventrikulära 

takykardier, vissa ämnesomsättningsrubbningar, hög alkoholkonsumtion och 

lungsjukdomar kan leda till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer (Persson & 

Stagmo, 2008).  

Förmaksflimmer kan komma utan några engentliga bakomliggande orsaker. Vanliga 

symtom är hjärtklappning, andfåddhet, trötthet, bröstsmärta, ångest och yrsel. Alkohol kan 

utlösa flimmerskov, liksom kaffe, te, stora måltider och stress. Förmaksflimmer är en av de 

vanligaste orsakerna till stroke i Sverige i dag (Hansson, Gottsäter & Lindblad, 2011).  
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Hur diagnostiseras förmaksflimmer? 

Diagnosen säkerställs med patientens sjukhistoria, anamnes, typiska symtom och med ett 

EKG (Hansson et al., 2011). Sjukvårdspersonal kopplar elektroder till vrister, handleder 

och på bröstet. Hjärtats elektriska aktivitet registreras från kroppsytan till en EKG- 

skrivare, som visar om hjärtat går i sinusrytm eller om hjärtarytmi föreligger. Vid 

sinusrytm ses så kallade p-vågor som representerar förmakens normala elektriska aktivitet. 

Vid förmaksflimmer råder ett elektriskt kaos i förmaken, varvid det inte finns några tydliga 

p-vågor. EKG- undersökning kompletteras med blodprover (Persson & Stagmo, 2008). 

Arbetsprov används bland annat för att undersöka hjärtrytmrubbningar. Många patienter 

med förmaksflimmer klagar på trötthet vid ansträngning. Detta kan vara ett tecken på en 

skada i retledningssystemet. Arbetsprov visar om pulsen ökar som den ska och om det 

finns tecken på syrebrist i hjärtmuskeln och om det uppstår rytmrubbningar i hjärtat vid 

ansträngning. Resultat jämförs med normalvärden beräknat på ålder, kön och kroppsstorlek 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Ultraljudundersökning eller ekokardiografi ger information om storleken på hjärtats 

förmak och kammare. Undersökningen visar om det finns sjukliga förändringar i hjärtats 

väggar och klaffar (Persson & Stagmo, 2008). 

Retledningssystemet 

Förmaksflimmer uppkommer på grund av att hjärtat inte längre styrs av sinusknutan. 

Hjärtats muskelarbete startas av elektriska urladdningar i retledningssystemet, hjärtats eget 

elektriska system. Impulserna startar i sinusknutan som sitter i höger förmak och ska 

fungera som en takthållare för hjärtat. Genom att skicka elektriska signaler genom det så 

kallade retledningssystemet styr sinusknutan hjärtslagen. Den normala sinusrytmen är 

regelbunden med en frekvens mellan 50 och 100 impulser/min. Signalerna går sedan 

genom förmaken varvid förmaken drar sig samman (Förmaksflimmer.com).  

Impulserna från förmaken samlas upp i den så kallade AV-noden (överledningscentral 

mellan förmak och kammare) där signalerna samlas innan de går vidare ner till kamrarna. I 

AV-noden fördröjs impulsen en kort stund, så att förmaken hinner dra ihop sig. Därefter 

sprids impulsen snabbt vidare till His´ka bunten, hjärtats huvudkabel. His´ka bunten delar 

sig i tre huvudgrenar en till höger kammare och två till vänster kammare, vilket gör att 

kamrarna aktiveras samtidigt. Kamrarna drar ihop sig och pumpar blodet ut i lungorna och 

kroppen (Förmaksflimmer.com). 

Funktionell klassificering av förmaksflimmer 

I European Heart Rhytm Association (European Heart Rhytm Association (EHRA), 2010) 

anges följande kategorier vid funktionell klassificering av förmaksflimmer: 

 Klass I: Inga symtom 

 Klass II: Milda symtom som inte påverkar daglig aktivitet 

 Klass III: Mer uttalade symtom som påverkar daglig aktivitet 

 Klass IV: Invalidiserande besvär 
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Kliniska typer av förmaksflimmer 

Förmaksflimmer kan indelas i fyra grupper: 

1. Första episoden av förmaksflimmer kan vara helt asymtomatisk, men kan ge 

upphov till symtom som andfåddhet, trötthet och hjärtklappning. 

2. Paroxysmalt förmaksflimmer episoder består av attacker som ofta är kortare än ett 

dygn, går över spontant inom sju dygn. 

3. Persisterande förmaksflimmer episoder består av längre attacker mer än sju dagar 

och som går över av sig själva, utan elkonvertering eller farmakologisk 

konvertering, till sinusrytm. 

4. Permanent förmaksflimmer accepteras som grundrytm om elkonvertering 

misslyckats.  

Källa: (Socialstyrelsen, 2008). 

I första hand diagnostiseras, riskklassificeras, utreds, bedöms och behandlas patienter med 

förmaksflimmer i primärvården (Socialstyrelsen, 2008). 

Beroende på vilken typ av förmaksflimmer och symtomduration, kan patienten få flera 

behandlingar. Patientens behov av kunskap om sin sjukdom är stort (Hansson et al., 2011).  

Behandling 

Behandlingen av förmaksflimmer är reglerad av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård och sammanställningen om antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer 

grundar sig från europeiska kardiologföreningen riktlinjer och nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt nationella riktlinjer för hjärtsjukvård består behandlingen av förmaksflimmer av fyra 

grundtyper: 

 Tromboemboliprofylax 

 Frekvenskontroll 

 Rytmkontroll 

 Behandling av associerade sjukdomar  

Källa: (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Tromboemboliprofylax 

Risken för tromboemboli måste alltid beaktas vid förmaksflimmer, vilken hanteras genom 

tromboemboliprofylax. Ett riskvärderingsschema (CHA2 DS2 – VASc) har skapats för att 

uppskatta trombolisk risk för varje patient, och utgör grunden för beslut om behandling. 
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Riskfaktorer för tromboembolism (CHA2 DS2-VASc) 

 C- Hjärtsvikt – EF < 40%    1 poäng 

 H-Hypertoni      1 poäng 

 A-Ålder > 75 år     2 poäng 

 D-Diabetes      1 poäng 

 S-Genomgången stroke/TIA/tromboembolism 2 poäng 

 V-Vaskulär sjukdom såsom genomgången hjärt- 

infarkt, benartärsjukdom eller aortaplack.  1 poäng 

 A-Ålder 65 – 74 år     1 poäng 

 S-Kvinnligt kön     1 poäng 

0 – 9 poäng. Högre poäng innebär större trombolisk risk. Se tabell 1. 

Riskpoäng kan stiga med åren och årlig evaluering rekommenderas (European Heart 

Rhytm Association (EHRA), 2010). 

Tabell 1. 

Tromboemboliskydd beroende på riskpoäng 

Riskpoäng > 2 poäng  1 poäng 0 poäng 

Strokerisk Hög (> 4 % / år) Medelhög (ca 3 % 

/år) 

Låg (ca 2 % 7år) 

Behandling warfarin 

(nytta > risk) 

warfarin/ ASA 

(väg nytta mot risk) 

0 (om < 60 år – 

annars ASA-

acetylsalicylsyra) 

Källa: (Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt Hansson et al. (2011) uppstår risk för trombos då förmaken flimrar. Om 

tromboembolier från vänster förmak lossnar och följer blodströmmen till hjärnan, skapas 

en trombos, som kan orsaka stroke (slaganfall). Patienten får då påbörja 

antikoagulationsbehandling med exempelvis warfarin.  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009) drabbas cirka 30 000 

svenskar av stroke varje år och det är den tredje vanligaste dödsorsaken efter ischemisk 

hjärtsjukdom och cancer. Warfarin är en medicinsk behandling vid förmaksflimmer. Det är 

viktigt att patienter får information och att sjukvårdspersonalen diskuterar för- och 

nackdelar med behandlingen. Blödningsrisken måste evalueras (enligt ovanstående 

schema) och INR-blodvärdet måste kontrolleras regelbundet. I normalfallet 

rekommenderas ett målvärde för PK(INR) inom intervallet 2,0- 3,0 (Socialstyrelsen, 2008). 

Blödningsrisken ökar vid stigande ålder samt vid överkonsumtion av alkohol, status post 

stroke och tidigare blödning. Patienten skall vara välinformerad om kost och 

läkemedelsbiverkningar (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Lindgärde et al. (2009) har 

warfarinbehandlingen en strokeförebyggande effekt. I Sverige har cirka 1 500 patienter 

utrustning med självtestning av PK (INR) och utbildningar sker på sjukhuset. 
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Frekvenskontroll 

Hjärtfrekvensen och risken för stroke kan hanteras med en kombination av olika 

läkemedel. Läkemedel som syftar till att bibehålla sinusrytmen är oftast sotalol, amiodaron 

eller flekainid. Vid kroniskt flimmer behöver kammaraktiviteten frekvensregleras. Det görs 

vanligen med betablockerare i kombination med digoxin. Ibland används även 

kalciumblockeraren verapamil (Hansson et al., 2011). 

Andra ingrepp är His-ablation, som innebär att förbindelsen mellan förmak och kammare 

bränns bort. Patienten behöver efter behandligen en pacemaker som styr hjärtats takt 

(Eklund, 2011). 

Pacemaker används för att reglera eller återställa hjärtrytmen. Pacemakerdosan inopereras 

oftast under huden på vänster sida och elektroderna läggs i högra delen av hjärtat. Syftet är 

att bryta en snabb arytmi och att få hjärtat till att övergå till normal (Socialstyrelsen, 2008). 

Rytmkontroll 

Ett nydebuterat förmaksflimmer som varar mindre än två dygn kan elkonverteras. 

Patienten sövs ner under en kort stund och ges en elektrisk chock över bröstkorgen för att 

försöka återställa sinusrytmen. Ingreppet fungerar inte vid kroniskt förmaksflimmer 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Om patienten upplever ohälsa i samband med sitt förmaksflimmer (paroxysmalt eller 

persisterande) och läkemedlen inte har god effekt kan lungvensablation vara ett 

behandlingsalternativ. Målet med en ablation är att isolera extraslag som utgår ifrån 

lungvenerna (de kärl som går mellan lungorna och vänster förmak) och med tunna trådar 

som förs in till hjärtat via ljumsken bränns små punkter i hjärtat. Patienten är vaken under 

ingreppet (Eklund, 2011). 

Ablation med titthålsteknik (thorakoskopisk ablation) är ett alternativ till kateterburen 

ablation mot förmaksflimmer. Tekniken används idag på patienter med kroniskt 

förmaksflimmer. En thoraxkirurg gör ett litet hål i bröstkorgens högra sida och går in med 

katetrar mot hjärtat och bränner med radiofrekvensenergi runt lungvenerna. 

Behandlingsresultatet är gott och de flesta blir botade från förmaksflimmer (Ahlsson, 

2009). 

Utveckling av nya läkemedel och kirurgiska ingrepp pågår och kommer att ha stor 

betydelse inför framtidens behandling av patienter med förmaksflimmer. De totala 

kostnaderna för förmaksflimmer var över sex miljarder kronor i Sverige 2007 och två stora 

kostnadsdrivande fakt Ablation med titthålsteknik (thorakoskopisk ablation) är ett 

alternativ till kateterburen ablation av förmaksflimmer. Tekniken används idag på patienter 

med kroniskt förmaksflimmer. En thoraxkirurg gör ett litet hål i bröstkorgens högra sida 

och går in med katetrar mot hjärtat och bränner med radiofrekvensenergi runt lungvenerna. 

Behandlingsresultatet är gott och de flesta blir botade från förmaksflimmer (Ahlsson, 

2009). 
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Behandling av associerade sjukdomar 

Förmaksflimmer har ofta underliggande sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, diabetes, 

fetma och njursvikt. För att få effektiva behandlingar krävs oftast att dessa sjukdomar 

behandlas med läkemedel, livsstilsförändringar och olika kirurgiska ingrepp. Läkemedel är 

första behandlingsalternativet, men många får biverkningar och nedsatt livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Sjuksköterskans roll 

En funktion i sjuksköterskans roll inom sjukvården är att informera patienter och 

närstående muntligt och skriftligt i samråd med läkare. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS:1982:763) ska patienten få individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd 

och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. 

Undervisning till patienter och anhöriga är en del av de arbetsuppgifter som en 

sjuksköterska har vid patientens omvårdnad och behandling. Arbetet bedrivs både 

självständigt och i team med annan vårdpersonal, exempelvis läkare, kurator, 

sjukgymnaster, dietister och undersköterskor, och alltid tillsammans med patienter och 

närstående (Socialstyrelsen, 2010). Patientundervisning avser att öka patientens 

möjligheter till egenvård. Delaktighet leder till ökat välbefinnande för patienten. Varje 

patient behöver någon form av undervisning för att klara av sin hälsosituation (Björvell, 

2001).  

Enligt Strömberg (2005) innebär processen om patientundervisning, en bedömning av 

patientens tidigare kunskaper, inlärningsförmåga, kognition och motivation. Den kunskap 

som förmedlas sätts in i patientens sammanhang, utbildningsnivå, sociala status och 

hälsouppfattning. Enligt Taylor, Ramsay, Tan, Gabbay och Cohen (1994) har patienter ofta 

begränsade möjligheter att förstå och komma ihåg information och har ibland svag 

kunskap om medicinsk behandling, det medicinska språk som talas och otillräcklig 

information för att delta i omvårdnaden.  

Med detta i åtanke har patientens förmåga att hantera och anpassa sig till ett 

sjukdomstillstånd betydelse för sjukdomsförloppet (Söderkvist, 2008). Andelen patienter 

som drabbas av förmaksflimmer ökar bland äldre i samhället, vilket innebär en växande 

grupp av människor med behov av kunskaper om sjukdomen. Strömberg (2005) 

identifierar att många med hjärtproblem har underliggande kognitiv insufficiens.  

I samråd med patienten ska en omvårdnadsplan utarbetas. En omvårdnadsplan innefattar 

omvårdnadsdiagnos, mål och planerade omvårdnadsåtgärder. Det ger struktur åt 

sjuksköterskor så de kan kvalitetsbedöma patientens behov, öka möjligheter till kontinuitet 

och ge individuellt anpassad vård (Björvell, 2001). Det är också ett redskap för att uppnå 

god vård (Hansson et al., 2011). 
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Betydelsen av information 

Enligt Nationalencyklopedin är information en generell beteckning på det meningsfulla 

innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. Patientundervisning är en 

informativ interaktion mellan vårdare och patient med målet att öka patientens kunskap om 

sin sjukdom, dess utveckling och läkningsprocess. Båda är en process som kräver 

regelbundna möten mellan patient och vårdgivare. Patienter med förmaksflimmer behöver 

fortlöpande information, upprepad undervisning samt stöd för att uppnå sina 

individualiserade behandlingsmål. Ett exempel är warfarinbehandling, som kräver 

kontinuerligt stöd från sjukhuspersonal (Socialstyrelsen, 2008). 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård ska ”god vård” vara 

kunskapsbaserad och ändamålsenlig, patientfokuserad och byggd på respekt. Vården ska 

bygga på beprövad erfarenhet och vetenskap och integreras med patientens egna behov och 

värderingar. Vidare menas att vård och behandling ska planeras och genomföras i samråd 

med patienten (Socialstyrelsen, 2008).  

Varje patient har en personlig och unik upplevelse av sitt eget hälsotillstånd, samt den 

bästa kännedomen om sin egen kropp och sin egen livssituation, vilket är centralt i 

patientcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2010).  

Enligt Socialstyrelsen (2010) är en väl informerad patient trygg i sitt hälsotillstånd samt 

har fått information som är individuellt anpassad utifrån sin kognitiva förmåga, aktuella 

situation och förväntningar. Genom informationen har patienten fått kunskap och förståelse 

och har skapat inblick i sitt hälsotillstånd samt blivit informerad om de metoder för 

undersökning, vård och behandling, som finns för att främja hälsa. Patienten kan genom 

information om olika behandlingar och risker, lättare ta ställning till de olika alternativ som 

passar bäst utifrån patientens egna perspektiv. Genom en öppen och lyhörd dialog känner 

sig individen respekterad och tagen på allvar. 

I vård av patienter med förmaksflimmer krävs individuellt anpassad, kontinuerlig 

information samt stöd från specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och övriga 

professioner. En kombination av behandlingsalternativ från ett medicinskt 

omvårdnadsperspektiv kräver tid. och patienter behöver ha kunskap om när och hur samt 

hur läkemedel ska tas, samt känna till dess biverkningar. Vidare är det av stor vikt att lyfta 

fram vilka riskfaktorer som bidrar till sjukdomens process, framförallt rökning, kost-, 

motions- och alkoholvanor (Socialstyrelsen, 2010). Patienter med förmaksflimmer har 

ökad risk för stroke, och åldrande är en riskfaktor (Socialstyrelsen, 2008). 

Livsstilsförändringar såsom ändrade kostvanor, rökstopp och minskad alkoholkonsumtion 

behöver genomföras, och patienter behöver stöd för att uppnå behandlingsmål (Lindgärde 

et al., 2009). 
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Patientens upplevelser 

Att drabbas av förmaksflimmer från en patients perspektiv kan leda till en känsla av rädsla, 

ångest och depression (Kang, 2006). Otrygghet och rädsla angående hjärtats tillstånd hos 

patienter kan leda till stress (Strömberg, 2005). Enligt Cullberg (2006) följer en 

livskrisreaktion vid förändringar i livet genom ett besked om en sjukdom. Sjuksköterskors 

ansvar är att möta patienten och anhöriga i ett dialogiskt förhållningssätt genom att ”först 

lyssna och spegla det patienten säger och att ge utrymme för patienten som kan fråga om 

sin sjukdom” (Sveriges kommuner och landsting, 2011). En dialog om patientens livsstil, 

framförallt kost, motion, alkoholvanor och rökning är betydelsefullt för att belysa vilka 

riskfaktorer som kan bidra till förmaksflimrets utveckling (Socialstyrelsen, 2008). 

De områden som patienterna framförallt vill ha kunskap om är symtom och tecken på 

sjukdomen, samt medicinering. Vidare är prognos, behandling och behandlingsalternativ 

kunskapsområden som patienter värderar högst (Engström, 2007). 

Det är viktigt att få ett samtal kring upplevelserna och frågorna, samt få bekräftelse på att 

patient och sjuksköterska förstått varandra. Det är många faktorer som styr inlärning och 

det är viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om hinder och behov som finns 

(Strömberg, 2005). De flesta patienter vill i samband med diagnos ha en rak och saklig 

information. Brister i informationen kan leda till brister i patientens förståelse. Genom 

återkoppling till patientsamtalet kan personalen ta reda på om patienten har förstått 

informationen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

När en patient har fått reda på sin diagnos, behövs kunskap om symtom och behandling. 

Då detta stadium passerat behövs information med koppling till att leva med sjukdomen i 

vardagen. Patientens behov av kunskap är stort. För att patienter och närstående ska kunna 

vara delaktiga i och ha förståelse för vad diagnosen förmaksflimmer innebär krävs kunskap 

och information. Sjuksköterskans plikt är att förse patienten med kunskap genom 

individuellt anpassad information utifrån patientens behov, kognitiva förmåga och aktuella 

situation, så att patienten ges möjlighet att ta ställning till sin sjukdom och hälsa 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av och kunskap om förmaksflimmer. 
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METOD 

Metoden för denna studie var en forskningsöversikt. Avsikten var att skaffa 

kunskapsunderlag genom att sammanställa evidensbaserad forskning i form av 

vetenskapliga artiklar inom aktuellt område. Artiklarna är kritiskt granskade och 

sammanställda. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär en forskningsöversikt att 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett problemområde.  

Urval 

Urvalskriterierna är originalartiklar och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna 

är etiskt godkända och skrivna på engelska och inkluderade abstracts, humans, nursing 

journaler och vetenskapliga tidskrifter.  

Datainsamling 

Insamling av data gjordes genom att söka artiklar i databaserna PubMed och Cinahl. 

Medical Subject Headings (MeSH) användes för att översätta orden förmaksflimmer (atrial 

fibrillation), patientinformationsprinciper (patient education as topic), hälsoupplysning 

(health education) och (patient information needs). Författarna av detta arbete kombinerade 

sökord med olika kombinationer i PubMed och Cinahl. 

En förstasökning gjordes under november 2011 och begränsades till peer- reviewed. 

Träffarna i PubMed resulterade i 22 artiklar varav fem artiklar valdes. Endast en artikel 

valdes från Cinahl. Se tabell 2 samt se tabell 3. Fyra artiklar till återfanns genom manuell 

sökning. Ytterligare en sökning gjordes under december månad, från vilken fem artiklar 

från PubMed valdes. 

Artiklarna lästes först i sin helhet för att få en första förståelse. Därefter lästes artiklarna en 

andra gång för att skapa djupare förståelse. 
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Tabell 2. Redovisning av datasökning i PubMed 

Datum för 

sökning 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2011-11-27 

PubMed 

Advanced 

Search 

Patient education as topic 70 662 0 0 

2011-11-27 

PubMed AS 

Health education nursing 72 022 0 0 

2011-11-27 

PubMed AS 

Atrial fibrillation 39 265 0 0 

2011-11-27 

PubMed AS 

Patient education as topic OR health 

education nursing AND atrial 

fibrillation 

133 0 0 

2011-11-27 

PubMed AS 

Patient education as topic OR health 

education nursing AND atrial 

fibrillation: Limits: Only items with 

abstracts, Humans, English, Nursing 

journals. 

22 22 5 

2011-12-20 

PubMed 

Advanced 

Search 

Patient information needs AND atrial 

fibrillation 

18 0 0 

2011-12-20 

PubMed AS 

Patient information needs And atrial 

fibrillation only items with abstracts and 

English. 

13 3 0 

2011-12-20 

PubMed AS 

Atrial fibrillation AND patient 

information only items with abstract and 

English.  

650 0 0 

2011-12-20 

PubMed AS 

Patient education as topic AND atrial 

fibrillation And health education 

54 

 

5 5 
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Tabell 3. Redovisning av datasökning i Cinahl 

Datum för 

sökning 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2011-11-27 

Cinahl Advanced 

Search 

Patient education as 

topic OR health 

education nursing atrial 

fibrillation 

181 0 0 

2011-11-27 

Cinahl AS 

Patient education as 

topic atrial fibrillation 

0 0 0 

2011-11-27 

Cinahl AS 

(MH ”Atrial 

Fibrillation/EDNU”) 

 

7 2 1 

Manuell sökning  4 4 4 

Total inkluderade 

artiklar i denna 

forskningsöversikt 

   15 artiklar 

 

Manuell sökning 

Fyra artiklar återfanns genom manuell sökning.  

Databearbetning 

Författarna läste igenom varje artikel var för sig minst två gånger och markerade och valde 

ut delar som var lämpliga och överensstämmande med forskningsöversiktens syfte. 

Artiklarna lästes först i sin helhet för att få en första förståelse. Därefter lästes artiklarna en 

andra gång för att skapa djupare förståelse. Alla artiklarna klassificerades och 

kvalitetsbedömdes med hjälp av ett bedömningsunderlag. Se bilaga I. Studierna uppfyllde 

kriterierna i den tregradiga kvalitetsskalan som var framtagen av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Se bilaga II.  

Artiklarna delades in efter innehåll som framkom vid granskningen av artiklarna. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska överväganden bör göras innan en forskningsöversikt påbörjas. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003) så har Vetenskapsrådet gett ut riktlinjer för hur medicinsk forskning ska 

bedrivas. Forskningen ska bedrivas så att inte fusk och ohederlighet förekommer. Till fusk 

och ohederlighet inom forskningen, avses avsiktlig förvrängning av forskningsprocessen, 

genom att data fabriceras. Stöld och plagiat av data får heller inte förekomma, inte heller 

ohederlighet gentemot anslagsgivare. Författaren bör välja studier som fått tillstånd av 

etiska kommittéer eller där etiska överväganden har genomförts.  
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Alla artiklar som ingått i forskningsöversikten ska redovisas. Allt resultat ska presenteras, 

oavsett om det stöder eller inte stöder författarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 

2003). 

Författarna är medvetna om att det kan finnas risk för omedveten feltolkning och 

förvrängning, då vetenskapliga artiklar översatts från engelska till svenska. 

RESULTAT 

Forskningsöversiktens syfte var att belysa patienters upplevelser av och kunskap om 

förmaksflimmer. Syftets innehåll låg till grund vid presentation av resultatet. 

Resultatredovisning av artikelfynden gjordes med hjälp av löpande text samt rubriker och 

underrubriker. 

Patienternas upplevelser av förmaksflimmer 

Framträdande innehåll utifrån de 15 valda artiklarna var olika upplevelser av 

förmaksflimmer hos de drabbade patienterna. Resultatet redovisas här nedan utifrån 

underrubrikerna: rädsla och osäkerhet, kunskapsbrist, behov av trygghet och delaktighet 

samt utbildning och riskkännedom.  

Rädsla och osäkerhet 

Nyinsjuknade patienter med förmaksflimmer kunde uppleva symtom som snabb puls, 

svårighet att andas samt bröstsmärta. En del patienter sökte vård och behandling i samband 

med uppkomsten av symtomen. Osäkerheten och rädslan över vad som drabbat dem kunde 

förstärkas då inte sjukvårdspersonal tog deras symtom på allvar, utan misstrodde dem. En 

del patienter fick diagnosen förmaksflimmer ställd då de sökte vård och behandling, men 

de kände ändå rädsla över att drabbas av symtom på nytt.  

Patienterna kände osäkerhet över varför de drabbats av förmaksflimmer och försökte ta 

reda på vad det var som utlöste episoderna av förmaksflimmer. Många patienter var 

medvetna om risken för trombos, och uttryckte rädsla över att drabbas av stroke i samband 

med sitt förmaksflimmer (McCabe, Schumacher & Barnason, 2011). 

I en amerikansk studie fick medicinskt svårbehandlade patienter med förmaksflimmer 

implanterat pacemaker. Patienterna upplevde rädsla och ångest i samband med 

behandlingen. Då behandlingen uppvisade effekt med färre episoder av förmaksflimmer, 

upplevde patienterna mindre rädsla och obehag och fick en bättre livskvalitet (Deaton, 

Dunbar, Moloney, Sears & Ujhelyi, 2003). 

Kang, Daly och Kim (2004) och Kang (2010) genomförde var sin studie och forskade 

kring sambandet mellan patientosäkerhet och tiden för diagnosställande av 

förmaksflimmer. Forskarna fann inte någon skillnad på nydiagnostiserade patienter och 

patienter som fått diagnos ställd för tre månader och upp till ett år sedan. Resultatet av 

studierna visade på att patienter med socialt stöd och högre utbildning uppvisade mindre 

osäkerhet i jämförelse med patienter som hade lägre utbildning. En faktor som bidrog till 

osäkerhet bland patienterna var symtom på oregelbunden hjärtfrekvens. 
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I en intervjubaserad koreansk studie genomförd på 109 patienter, undersöktes och 

forskades det kring varför patienter känner osäkerhet i samband med sin 

förmaksflimmerdiagnos. Forskaren kunde inte finna något klart samband mellan tiden för 

diagnosställande och patientosäkerhet. Resultatet av studien visade på att utbildning inte 

var en signifikant prediktor för osäkerhet hos patienten. De patienter som hade ett bra 

socialt stöd uppvisade mindre osäkerhet än de patienter som hade utbildning. En annan 

faktor som orsakade osäkerhet hos patienter med förmaksflimmer var oregelbunden 

hjärtfrekvens. Patienterna kände osäkerhet i den situationen (Kang, 2010). 

Kunskapsbrist 

Koponen et al. (2008) konstaterade i sin studie att de flesta patienter som sökte akut för 

förmaksflimmer, oftast hade måttliga kunskaper om sin diagnos och behandling. 

Patienterna hade undermåliga kunskaper om hjärtfunktion och behandling vid 

förmaksflimmer. Patienters kunskap om symtom vid förmaksflimmer visade sig vara 

ganska god. Däremot fann författarna av studien att patienter med förmaksflimmer hade 

sämre kunskaper om medicinering mot förmaksflimmer. Patienterna hade stor 

kunskapsbrist kring nutrition och antikoagulationsbehandling. Efter en tre månaders 

uppföljning av patienterna med förmaksflimmer uppvisades inte någon statistisk 

signifikant förändring i kunskaper som rör diagnosen förmaksflimmer med dess symtom 

och behandling. Däremot hade patienterna fått ökade kunskaper om antikoagulations-

behandling. 

En polsk studies resultat visade att 70 procent av patienterna med förmaksflimmer inte 

förstod syftet med sin antikoagulantiabehandling. Den låga kunskapsnivån om 

antikoagulantia anser studiens författare vara en riskfaktor för ett korrekt 

antikoagulantiabehandlingsvärde (INR). Åttiofyra procent av patienterna hade kunskaper 

om att alkohol inte var lämpligt att inta vid antikoagulantiabehandlingen. Sju procent var 

medvetna om att ett stort intag och konsumtion av gröna grönsaker kunde försämra 

effekten av läkemedel vid behandling av förmaksflimmer. Trettioen procent av patienterna 

kunde uppge ett läkemedel som försämrade effekten vid antikoagulantiabehandlingen. 

Tretton procent av patienterna kände till att de borde undvika intramuskulära injektioner då 

de behandlades med antikoagulantia på grund av ökad blödningsrisk. Tjugosex procent 

kände till risken för blödningar i mag-tarmkanalen vid antikoagulantiabehandling. 

Patienter med förmaksflimmer som tidigare i livet hade drabbats av stroke, hade lika stora 

kunskaper om förmaksflimmer som patienter som inte varit drabbade av stroke (Rewiuk, 

Bednarz, Faryan & Grodzicki, 2007). 

Xu et al. (2010) genomförde en enkätstudie på 113 patienter med förmaksflimmer och 

utforskade patienternas kunskaper, attityder och beteende vid förmaksflimmer. Kunskapen 

var bristfällig hos patienter som genomgick radiofrekvent kateterablation. Resultatet var 

likvärdigt med Rewiuk et al. (2007) studieresultat och visade att patienterna inte förstod 

syftet med sin behandling eller vilken kost som var rekommenderad. Fyrtiosju procent av 

patienterna hade goda kunskaper om kost och behandling. Studiens kvinnliga patienter och 

patienter med högre utbildning samt patienter som genomgått tidigare behandling av 

radiofrekvent kateter ablation visade sig ha större kunskaper kring förmaksflimmer än 

manliga patienter, lågutbildade och förstagångspatienter. De hörde till en kategori patienter 

som hade lägre kunskapsnivåer om förmaksflimmer.  
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McCabe, Schad, Hampton och Holland (2008) påvisade i sin forskning att kunskapsbrist 

existerade relaterad till förmaksflimmersymtom. Kunskap om syftet med medicinering, 

risk- och varningstecken för stroke och komplikationer av warfarin visade sig vara låg. 

Kunskapsbristen var större hos äldre och lågutbildade patienter, men trots denna brist 

sköttes medicinering och antikoagulationskontroller väl. 

I en brittisk intervjustudie undersöktes patienters kunskaper och upplevelser av 

förmaksflimmer före och efter en utbildningsinsats. Utbildningsinsatsen medförde en 

förbättring av patienternas kunskaper om förmaksflimmer. Kunskaper om 

antikoagulationsbehandling och faktorer som påverkar INR-målintervallet var högre efter 

utbildningsinsatsen hos patienterna som genomgått utbildning enligt studiens resultat 

(Lane, Ponsford, Shelley & Lip, 2006). 

McAlister med kollegor genomförde forskning på 446 warfarinbehandlade patienter med 

förmaksflimmer, för att fastställa och bestämma hur ett beslutsstöd kunde förbättra vården 

och livskvaliteten för dessa patienter. Patienterna befanns vara i olika riskgrupper och var i 

behov av kunskap i sin behandling för sitt förmaksflimmer, för att undvika allvarlig 

komplikation i form av stroke. Forskarna i studien kom fram till att patienterna som bland 

annat genomgått ljudbandsinspelning i experimentgruppen upplevde sig vara mer 

informerade om sin behandling och att de upplevde mindre beslutskonflikt. Dessa patienter 

var även mer realistiska i sina uppskattningar av den potentiella nyttan och risken med 

warfarin och acetylsalicylsyra än vad kontrollgruppen var (McAlister et al., 2005). 

Behov av trygghet och delaktighet 

Det framkom i Kiessling och Kjellgrens studie (2004) att behovet av samtal om sjukdom 

och behandling hade stor betydelse för känslan av delaktighet hos patienten. Samtal med 

läkare och annan vårdpersonal värderades högt som primär kunskapskälla. En bra läkare 

gav patienten tid för samtal och säkerställde att patienten förstod språket som talades. Vid 

samtalet kunde vårdpersonalen lyssna in patientens upplevelse av den aktuella situationen, 

och samtidigt få bekräftelse på att patienten förstod sin situation. Möjligheten till dialog 

mellan patient och vårdpersonal, stärkte patientens känsla av delaktighet. 

 I studien av Deaton et al. (2003) beskrev patienter vid upprepade tillfällen att de antingen 

inte fick någon diagnos alls eller så blev diagnosen felställd. Patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen bemötte dem illa, genom att inte lyssna in vad de upplevt i samband 

med sitt nydiagnostiserade förmaksflimmer. Två kvinnor fick diagnoserna menopaus och 

stress. En kvinna uttryckte rädsla över att förmaksflimmerepisoderna kunde leda till stroke. 

En man beskrev episoden som en känsla av ”terror” och hopplöshet. Bristande information 

och möjlighet till samtal om vad som drabbat patienten ledde till avsaknad av delaktighet, 

vilket gav en känsla av obehag och otrygghet för patienten. 
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Utbildning och riskkännedom 

 Patientgruppen som erhöll utbildning och utförde egenkontroller var på 40 deltagare. De 

uppvisade signifikant bättre resultat och kvalitet i antikoagulationskontrollen än gruppen 

som enbart erhöll utbildning. Tio av patienterna som deltog i utbildning och egenkontroller 

rapporterades ha svårighet med att klara av rätt teknik vid blodprovstestet. Svårigheten 

bestod i att få bloddroppen i rätt position på teststickan. En patient fullföljde inte studien på 

grund av denna komplikation. Patienternas ålder var inte en relevant faktor i forskningen. 

Det framkom inte någon signifikant skillnad av INR- värdet hos experimentgrupperna. I en 

amerikansk studie fick 6203 deltagare ingå i grupper och lära känna hur pulsen var vid 

förmaksflimmer. Forskarna ansåg att det var väsentligt att patienterna lärde känna 

symtomen på förmaksflimmer, för att få hjälp och behandling i tid, och därmed minska 

risken att drabbas av stroke. I studien framkom det att 174 deltagare hade oregelbunden 

puls, och tio deltagare identifierades och diagnostiserades med förmaksflimmer 

(Munschauer, Sohocki, Carrow & Priore, 2004). 

Man-Son-Hing et al. (2002) genomförde en studie där 198 deltagare fick föreställa sig att 

de hade förmaksflimmer. Deltagarna fick uppskatta risken att drabbas av stroke och 

blödning i samband med förmaksflimmer, och studien genomfördes i preventivt syfte 

genom kvantitativa och kvalitativa beskrivningar och riskbedömningar. Det var viktigt att 

patienten fick beslutshjälp i den kliniska beslutsprocessen, för att få en individuellt 

anpassad behandling. Deltagare som bedömt kvantitativ riskinformation visade sig ha 

högre poäng på den informerande beslutsskalan och kunde lättare uppskatta riskerna med 

förmaksflimmer än de som fått kvalitativ riskinformation. Det kunde inte konstateras några 

signifikanta skillnader i att rangordna risker att drabbas av stroke mellan den kvalitativa 

och kvantitativa deltagargruppen. 

Patienter kan ha olika upplevelser och kunskapsnivåer om förmaksflimmer. Brittiska 

forskare utförde en studie på 121 patienter med förmaksflimmer. Patienterna hade inte 

samma etniska tillhörighet. Studien omfattade forskning på indo-asiater, afro-carribeaner 

och kaukasiers kunskap om förmaksflimmer. Sextiotre procent av alla patienter kände till 

sin diagnos. Indo-asiater och afro-caribbeaner visade sig ha signifikant lägre kunskap om 

förmaksflimmer jämfört med kaukasierna. Majoriteten av patienterna identifierade inga 

risker med att ha diagnosen förmaksflimmer och de visste inte att stroke och tromboemboli 

var en komplikation till förmaksflimmer. Femtiotvå procent av patienterna kände till syftet 

med en warfarinbehandling, och 45 procent visste om att det fanns risker med 

warfarinterapi. En minoritet av indo-asiaterna och afro-caribbeanerna upplevde att de hade 

fått tillräcklig information av sin läkare om warfarinterapin och var inte alltid noggranna 

med att ta warfarin som läkaren ordinerat (Lip, Kamath, Jafri, Mohammed & Bareford, 

2002). 

I en brittisk studie med 125 patienter deltagande, utvärderades effekten av ett 

antikoagulationsprogram med och utan egenkontroll av INR-värdet vid warfarinterapi hos 

inom rekommenderat INR-värde om egenkontroller utfördes varje månad. Utfördes 

kontrollerna varje vecka steg enligt resultatet antalet antikoagulationspatienter med 

terapeutiskt INR-värde till uppemot 85 procent och ända mot 92 procent om kontrollerna 

utfördes var tredje dag (Khan, Kamali, Kesteven, Avery & Wynne, 2004).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En forskningsöversikt valdes och syftet med denna var att belysa patienters upplevelser av 

och kunskap om förmaksflimmer. Författarna valde detta ämnesområde baserat på klinisk 

erfarenhet och nära anhörigas upplevelser. Som utgångspunkt valde författarna att 

systematiskt söka vetenskapliga artiklar i två olika databaser för att få en överblick över 

vad som fanns skrivet från tidigare forskning. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är 

avsikten med forskningsöversikt som metod att ge ett bredare kunskapsunderlag inom 

utvalt forskningsområde, istället för att göra en enkätstudie. 

Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl under perioden oktober till 

december 2011. Se tabell 2 och tabell 3. I första försöket valdes artiklar med MeSH 

sökorden patient education as topic, health education nursing, atrial fibrillation och 

nursing journals. I PubMed gavs 22 träffar men i Cinahl identifierades sju träffar. Ordet 

nursing journals kan ha begränsat antalet artiklar inom det utvalda området. Intressefokus 

och tanke var att beskriva patientens upplevelser från ett omvårdnadsperspektiv. I 

efterhand har författarna av examensarbetet vidare sökt i PubMed med ordet patient 

education as topic, health education och atrial fibrillation. Femtiofyra artiklar hittades och 

fem artiklar valdes. Ytterligare fyra artiklar hittades via manuella sökningar i referenslistor. 

En tredje sökning gjordes under januari 2012 med alla MeSH termer i söksträng i både 

PubMed och Cinahl. En artikel var svensk och hittades i MeSH databas. Artikeln valdes 

för att den gav en insikt om delaktighet utifrån patientens perspektiv.  

Urvalskriterierna för forskningsöversikten bestod av peer-reviewed originalartiklar i 

fulltext och publicerade på engelska. Inga artiklar i forskningsöversikten var äldre än tio år, 

och syftet med det var att forskningsresultaten skulle vara så aktuella som möjligt. Googles 

nätbaserade översättningslexikon var till hjälp och stöd vid översättning av artiklarna, 

vilket kan ha lett till risk för viss feltolkning av innehållet i artiklarna.  

Författarna valde att göra en detaljerad bakgrund för att visa hur komplext 

förmaksflimmers är, avseende diagnos, prognos, behandlingsalternativ, betydelse av 

information och patienternas upplevelser. 

Artiklarna som värderades i denna forskningsöversikt var från åtta länder. Det var sex från 

USA, en från Finland, en från Kina, en från Korea, en från Sverige, tre från Storbritannien, 

en från Kanada och en från Polen. Artiklarna lästes först i sin helhet för att få en första 

förståelse. Därefter lästes artiklarna en andra gång för att skapa djupare förståelse.  

Artiklarna värderades, granskades och kvalitetsbedömdes innehållsmässigt utifrån 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierat av Berg et al. (1999) och Willman et al. 

(2011). Artiklarnas kvalitetsvärde bedömdes vara hög till medelhög och två artiklar var av 

låg kvalitet. Risk för feltolkning av typning och gradering av kvalitetsnivå kan föreligga, 

då författarna inte hade tidigare erfarenhet av detta sedan tidigare. Redovisning av valda 

artiklar presenteras i matris. Se bilaga I. 
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En styrka och fördel i arbetet med forskningsöversikten anses vara att det har varit två 

författare med olika språklig bakgrund. En av författarna till examensarbetet var irländsk 

medan den andra författaren var svensk. Dessa författare kompletterade varandra väl vid 

översättning och granskning av artiklarna och detta kan öka pålitligheten i 

forskningsöversiktens resultat. Arbetsbelastningen var därmed inte lika hög då författarna 

delat upp arbetet med artiklarna och reflekterat samt haft samtal med varandra under det 

pågående arbetet. En nackdel i arbetet var att författarna inte var bosatta inom samma 

geografiska område, utan fick ha samtal och reflektion via dator och telefon. 

Totalt lästes 35 artiklar varav 15 artiklar valdes. Artiklarna inkluderade kvalitativa, icke- 

kontrollerade studier och randomiserade kontrollerade studier. Se tabell 4. Alla artiklarna 

som valdes var relevanta utifrån studiens syfte. De kvalitativa artiklarna gav en förståelse 

för patientens upplevelse i samband med förmaksflimmer. Randomiserade kontrollerade 

studier gav konkret utvärdering av en behandlingsform, till exempel warfarin, och icke-

kontrollerade studier gav adekvata statistiska metoder. 

Tabell 4. Klassificering av analyserade studier 

Randomiserade kontrollerade studier 3 

Kvalitativt beskrivande studier 5 

Icke-kontrollerade studier 7 
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Resultatdiskussion 

Patienternas upplevelser av förmaksflimmer är individuella och kraven på information och 

stöd är stort, men det finns ofta svårigheter för patienterna att själva förstå tillståndet 

eftersom symtomen är komplexa (Shea & Sears, 2008). I studien framgick det att patienter 

med förmaksflimmer upplevde rädsla och osäkerhet kring sin nya situation. En del 

patienter hade ingen eller liten kunskap om sitt tillstånd vid insjuknande i nydebuterat 

förmaksflimmer. Patienters upplevelser och åsikter om sin vård är det mest värdefulla 

verktyget för att skapa förbättring i patientsäkerheten Patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte hade tid att lyssna in deras känslor och upplevelser av att vara 

drabbade av förmaksflimmer. Författarna till detta arbete anser att lyssnandet är viktigt och 

att det har stor betydelse för patienten om det ges tid för samtal med sjuksköterska och 

läkare. Patienten får då möjlighet att ställa frågor och få svar om sin diagnos och 

behandling, vilket ger ökad insikt och kunskap om diagnosen förmaksflimmer.  

För att patienter ska få optimal vård och omvårdnad behövs ett vårdteam som utgår från 

patientens behov och förväntningar. Teamarbete innebär samarbete mellan olika 

professioner med fokus på ett gemensamt mål att förmedla budskap till patienten (Hansson 

et al., 2011). I arbetet med patienter som har diagnosen förmaksflimmer behövs 

specialistkompetens i form av vidareutbildade sjuksköterskor med goda 

omvårdnadskunskaper, i syfte att ge optimal omvårdnad med fokus på patientutbildning 

och egenvård (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Grönnestad och Blystad (2004) bidrar 

information till upplevelsen att patienterna är omhändertagna, säkra, hoppfulla och har 

förtroende för personalens kunskap och kompetens. Detta ökar patienternas tillit, trygghet 

och kan stärka patientens självkänsla. 

Åldrande var en faktor för kunskapsbrist. Åldrande och kognitiv svikt är en faktor för 

nedsatt upptagning av information (Strömberg, 2005). Enligt Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för strokesjukvård (2009) är medelåldern vid insjuknande i stroke fyra år högre 

för kvinnor än män. I Sverige är ungefär 70 procent av patienterna med förmaksflimmer 

mellan 65 och 85 år gamla, och kvinnor lever längre än män. Fynden kan betyda att 

patienter med förmaksflimmer kommer att behöva mer omhändertagande och ökad 

medicinsk behandling i framtiden tror författarna av detta arbete. 

Antikoagulationsbehandling var ett område som patienter med förmaksflimmer visade sig 

ha stora kunskapsbrister i. Khan et al. (2004) utvärderade effekten av ett 

antikoagulationsprogram med och utan egenkontroller. Patienter som fick träna praktiskt 

på att genomföra INR-kontroller uppvisade bättre resultat än de patienter som inte fick 

genomföra egenkontroll. En av studiens patienter upplevde svårighet att genomföra 

kontrollen och fullföljde därför inte studien, vilket författarna av detta arbete tror visade på 

att patienterna var i stort behov av stöd och hjälp för att klara sin egenvård. Patienter 

behöver kunskap och kännedom om sin diagnos för att kunna känna trygghet då symtom 

på förmaksflimmer uppkommer anser författarna till examensarbetet. Sjuksköterskan har 

en viktig och betydelsefull uppgift i att informera och undervisa patienten vid omvårdnad 

och behandling enligt Socialstyrelsen (2011). 
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Komplikationer och negativa hälsoeffekter som kan uppstå från förmaksflimmer kan vara 

risk för stroke, försämrad ork, ökad dödlighet och sämre livskvalitet. En försämrad 

livskvalitet begränsar livet för patienten med förmaksflimmer, vilket blir ett starkt och 

viktigt skäl till att patienten behöver få ökad kunskap om förmaksflimmer 

(Förmaksflimmer.com). Patienter med förmaksflimmer är beroende av kunskap och 

information för att lättare kunna uppskatta risker och delta i beslut som rör behandling av 

förmaksflimmer. 

Det övergripande intrycket i Lip et al. studie (2002) var att patienter behövde ett adekvat 

kunskapsunderlag utifrån sina behov och förväntningar. Patienterna behövde realistiskt, 

specifikt och personligt anpassat informationsstöd som syftade till att bygga upp en 

förståelse utifrån sin livssituation och för att kunna hantera sin förändrade livssituation. 

Kunskapsunderlaget skulle exempelvis innehålla förklaring till vad förmaksflimmer är, 

läkemedelspåverkan, warfarinbehandling och INR- kontroll, strokeprevention, coping 

strategier och olika behandlingsalternativ, utifrån ett strukurerat evidensbaserat 

pedagogiskt sätt och anpassat till patientens kognitiva förmåga. 

En intressant aspekt av forskningen var att patienternas kunskapsbrist inte var begränsad 

till ett land utan var global. Lip et al. (2002) kom i sin studie fram till att patienter kan ha 

olika upplevelser och kunskapsnivåer. Etniska tillhörigheter som indo-asiater och afro-

caribbeaner hade mindre kunskap om förmaksflimmer än patienterna som var kaukasier. 

En annan aspekt som är värd att diskutera enligt författarna av examensarbetet är att 

språksvårigheter kan ha försvårat vid kommunikationen och förståelsen av informationen 

som gavs till patienten då diagnos ställdes. Kontinuitet i patientens kontakt med 

vårdpersonal stärker och fördjupar vårdrelationen och patientens möjligheter till 

delaktighet kan öka genom ett öppet samtal och dialog tror författarna. Språket var en 

viktig förutsättning för att patienten skulle kunna kommunicera med sin omgivning samt 

även förstå det som sades vid informationstillfällena. Minoriteten av indo-asiater och afro-

caribbeaner upplevde att de hade fått tillräcklig information av sin läkare om sitt warfarin 

och var inte noggranna med att följa ordinerad behandling. Majoriteten av patienterna i Lip 

et al. (2002) studie ansåg att förmaksflimmer inte var en farlig diagnos. Författarna av detta 

examensarbete anser det vara av stor betydelse att patienter med annat ursprung än Sverige 

kan vara i behov av tolkning för att kunna ta till sig och förstå den information som ges.  

En svensk studies resultat visade att patienter hade behov av att utbyta kunskap med sin 

läkare och att möjligheten till samtal värderades högt som kunskapskälla. Patienten kunde 

lättare förstå meningen med sin vård och behandling efter att ha delgivits den medicinska 

informationen (Kiessling & Kjellgren, 2004). 

Det bör noteras att artiklarna som valdes inte är representativa för den vård som ges i 

Sverige.  

För att kunna ta reda på hur omvårdnaden kring förmaksflimmer lever upp till 

kvalitetsindikatorer behövs olika mätmetoder. Se bild 1. Uppföljning genom analys av 

patientenkäters öppna kommentarer, genomförande av djupintervjuer eller studier av 

patienters egna dagböcker kan vara ett sätt att ta reda på patienters och närståendes 

uppfattning om hur hälso- och sjukvården lever upp till Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård (2008).  
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Sjuksköterskans patientundervisning ska enligt Björvell (2001) bidra till att patientens 

möjligheter till egenvård ökar. Då symtomen på förmaksflimmer uppkommer ska patienten 

kunna identifiera tillståndet och veta hur han/hon ska förhålla sig för att må så bra som 

möjligt. Björvell (2001) hävdar att patienter behöver någon form av information och 

utbildning för att kunna klara av sin hälsosituation. Författarna till detta arbete tror att det 

behövs mer preventivt arbete i samhället och sjukvården, och det är värt att diskutera och 

fundera över hur människor tidigt ska kunna få kännedom och kunskap om hur sjukdomar 

ska förebyggas.  

Nedan ses bild 1, som författarna av detta arbete utformat, över patientens behov av 

information om förmaksflimmer utifrån artiklarnas fynd, från ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

 

Bild 1. Omvårdnadsöversikt för patienter med förmaksflimmer. 

Slutsats 

Förhoppningsvis bidrar denna forskningsöversikt till ökad kunskap om patienters 

upplevelser av och kunskap om förmaksflimmer. Resultatet visar att patienter med 

förmaksflimmer upplever rädsla och osäkerhet samt har behov av trygghet och delaktighet 

vid vård. Tidsbrist upplevdes vid kontakt och samtal med sjukvårdspersonal. Ett annat 

problem var att många patienter inte uppfattat att förmaksflimmer kunde leda till ett 

kroniskt tillstånd. Forskningsöversikten har visat att patientinformationen vid 

förmaksflimmer var bristfällig och att patienter inte hade tillräcklig kunskap om 

förmaksflimmersymtom, antikoagulationsbehandling, läkemedelsinteraktion och kost. 

Behov av utbildning och information föreligger hos både patienter och sjukvårdspersonal. 

1. Förmaksflimmer  

Omvårdnadsprocessen 

Bedömning, diagnos, mål 

åtgärder, resultat och utvärdering 

 

 

2. Patient/närstående bemötande, 

dialog, önskemål och delaktighet 

Patientstöd- emotionellt och 

social trygghet, holistikperspektiv 

 Information muntlig och skriftlig 

3. Livsstilsförändring information 

Läkemedelsinteraktion t.ex.-

warfarin. Pedagogisk struktur 

Behandlingsalternativ stöd 

 

Uppföljning/utvärdering 

4. Uppföljning - patientenkäter 

Forskning – nya ideer, patientens 

upplevelser 

SSK kompetens utveckling för 

bättre patientvård 
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Förslag till fortsatta studier 

Medellivslängden ökar vilket innebär att åldersrelaterat förmaksflimmer också kommer att 

öka i framtiden, vilket kommer skapa nya utmaningar för sjukvården. Patienter behöver 

förstås, nås och hanteras utifrån sina förväntningar. Nya strategier och erfarenhetsutbyte 

för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling som utgår från små förändringar, kan 

leda till en bättre överföring av information till patienten i framtiden. 

Enkätundersökning bör göras för att undersöka om hur patienten och närstående fått och 

likaså upplevt information om sitt tillstånd. Systematiska litteraturstudier behövs för att 

identifiera vilken forskning som finns inom området. Hur patienter och närstående lär, är 

intressant och viktigt för fortsatt forskning. 

Mer forskning behövs om hur kommunikation och återkoppling ska värderas, och hur en 

dialog kan påverka patientens upptagning av kunskap. Fokus ska ligga på patientens egen 

förståelse av sitt sjukdomstillstånd och metoder som kan utvärdera komplexiteten av hur 

lärandesituationer kan utvecklas 
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BILAGA I 

asasFörfattare Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Deaton,  

Dunbar, 

Moloney, 

Sears,  

Ujhelyi 

2003 

USA 

Patients experiences 

with atrial fibrillation 

and treatment with 

implantable atrial 

defibrillation therapy 

Att beskriva patienters 

upplevelser att leva med 

”drug-refractory” 

förmaksflimmer, samt 

patienternas upplevelser och 

acceptans av ICD-

behandling inklusiv 

ventrikulär och atrial 

defibrillationsterapi. 

Metoden som används är 

kvalitativa intervjuer med 

karaktär av halvstrukturerade 

frågestunder om patienters 

symtom upplevelser beskriven 

prior till FF-behandling och efter 

implantation ICD. 

n=11 

(0) 

Patienterna hade negativa upplevelser som 

feldiagnoser, dåligt bemötande och dåligt 

behandlade FF-symptom innan ICD 

behandling. 

Efter implantation fanns positiva upplevelser 

om ICD tack vare symtomlindring och 

förmåga att återuppta ett normalt liv; att man 

lärt sig leva med de elektriska stötarna; och 

patienterna gav förslag om socialt stöd. 

I 

K 

Kang 

2010 

Korea 

The relationships 

between uncertainty 

and its antecedents in 

Korean patients with 

atrial fibrillation 

Att undersöka förhållandet 

mellan osäkerhet och dess 

föregångare, inkluderande 

utbildning, social stöd och 

symtomfrekvens på 

koreanska patienter med 

förmaksflimmer. 

Intervjubaserad kvalitativ 

tvärsnittsstudie med 

fenomenologisk-hermeneutisk 

utgångspunkt. 

n=109 

(0) 

Resultatanalysen visade inget klart samband 

med tiden för diagnosställande och 

osäkerhet hos patienten. Utbildning var inte 

en signifikant prediktor för att förklara 

osäkerhet hos patienten. Patienter med 

socialt stöd visade sig vara mindre osäkra, 

och socialt stöd hade störst effekt på 

patienternas osäkerhet kring sin diagnos och 

behandling. Patienter med symtom på 

oregelbunden hjärtfrekvens kände sig osäkra 

i sin situation. 

II 

P 

Kang,  

Daly, 

Kim 

2004  

USA 

Uncertainty and its 

antecedents in 

patients with atrial 

fibrillation 

Att undersöka relationen 

mellan osäkerhet och 

föregående omständigheter 

såsom utbildning, social 

stöd och symtomfrekvens 

hos  patienter med 

förmaksflimmer. 

Kvantitativa intervjuer med 

strukturerade frågestunder. 

Insamlad data analyserades med 

deskriptiv statistik och hierarkisk 

regressionsanalys, för att 

bestämma effekter av föregående 

omständigheter. 

n=81 

(0) 

Bland föregående omständigheter var socialt 

stöd signifikant associerad med minskad 

osäkerhet, medan lägre utbildning var 

förknippad med osäkerhet. Personer med 

större socialt stöd uppfattade mindre 

osäkerhet och enskilda med stora FF-

symtom rapporterade ökad osäkerhet. 

I 

P 

 



 II 

Khan,  

Kamali,  

Kesteven,  

Avery, 

Wynne 

2004 

Storbritannien 

The value of 

education and self-

monitoring in the 

management of 

warfarin therapy in 

older patients with 

unstable control of 

anticoagualation 

Att utvärdera effekten av ett 

antikoagulationsprogram 

med eller utan egenkontroll 

hos patienter med 

förmaksflimmer. 

Randomiserad kontrollerad 

studie mellan en kontrollgrupp 

och två experimentgrupper av 

förmaksflimmerpatienter som 

valts ut med datorns hjälp. En 

experimentgruppfick enbart 

utbildning och den andra 

gruppen fick utbildning och 

utförde egenkontroller. 

n=125 

(6) 

Patientgruppen som fick utbildning och 

utförde egenkontroller uppvisade signifikant 

bättre resultat och kvalitet i 

antikoagulationskontrollen än den andra 

gruppen som enbart fick utbildning. 

Kontrollgruppen uppvisade inte signifikant 

statististisk skillnad mot 

experimentgrupperna beträffande det 

terapeutiska INR-värdet.  

I 

RCT 

Kiessling, 

Kjellgren 

2004 

Sverige 

Patienters upplevelse 

av delaktighet i 

vården 

Att beskriva patienters 

erfarenheter av delaktighet 

samt vilka faktorer 

patienterna upplevde ha 

betydelse för deras 

delaktighet.  

Metoden är kvalitativ med ett 

fenomenologiskt perspektiv, där 

författarna valt att utgå ifrån en 

liten urvalsgrupp Data 

insamlades från åtta patienter. 

n=8 

(0) 

Patienter har ett behov av samtal, kontinuitet 

och kontroll för att vara aktiva deltagare 

inom individuell omvårdnad och 

sjukvårdpersonal har ansvar för att kunna 

garantera delaktighet inom vård. 

Behandlingar ska planeras och genomföras i 

samråd med patienten men det finns ett gap 

med tillgängliga kunskaper och effektiva 

vårdåtgärder. 

I 

K 

Koponen, 

Rekola, 

Ruotsalainen, 

Lehto, 

Leino-Kilpi, 

Voipio-Pulkki 

2008 

Finland 

Patient knowledge of 

atrial fibrillation: 3-

month follow-up 

after an emergency 

room visit 

Att bedöma patientens 

kunskap om 

förmaksflimmer och dess 

bestämningsfaktorer samt 

utveckling under en tre 

månaders uppföljning efter 

besök på akutmottagning 

Prospektiv observationsstudie 

under perioden februari 2003-

september 2003, av patienter 

med akut insjuknande i 

förmaksflimmer, som besökt 

akutmottagning. Frågeformulär 

utvecklat och utdelat till 

patienterna för att mäta 

kunskapsnivåer. Uppföljning av 

kunskap gjord efter tre månader 

n=200 

(0) 

60 % av deltagande patienter var män. 

Resultatet redovisas i tydliga tabeller. 

Patienterna uppvisade måttliga kunskaper 

om förmaksflimmer och dess behandling vid 

akutmottagningsbesök. Kunskap om 

förmaksflimmersymtom var generellt god. 

Kunskap om nutrition vid 

warfarinbehandling var låg. Liten förbättring 

sågs i kunskapsnivåerna efter tre 

månadersuppföljningen. Kvinnor hade lägre 

kunskapsnivå än män, gällande behandling 

av förmaksflimmer samt upptäckt av 

symtom och sökande behandling. Kvinnorna 

var mer benägna till att ha lägre kunskaper 

om förmaksflimmer. Äldre patienter visade 

sig ha sämre kunskap i att upptäcka symtom 

på förmaksflimmer, samt sökte inte vård och 

behandling för sitt tillstånd. 

II 

P 

Lane,  Patient knowledge Att undersöka patienters Pilotstudie, med intervjuer före n=98 49 % kunde ange hjärtdiagnos vid I 



 III 

Ponsford,  

Shelley, 

Sirpal,  

Lip 

2006 

Storbritannien 

and perceptions of 

atrial fibrillation and 

anticoagulant 

therapy: effects of an 

educational 

intervention 

programme. The 

West Birmingham 

Atrial Fibrillation 

Project 

kunskap, upplevelser av FF 

och antikoagulations- 

behandling före och efter en 

kort utbildningsinsats. 

och efter en utdelning och 

genomngång av ett 

informationshäfte, som patienten 

fick ta med sig hem 

(5) behandlingsstart. En majoritet ansåg att FF 

var en hjärtrytmrubbning. Bara hälften av 

patienterna ansåg att FF var farligt och 

kunde leda till stroke. Utbildningsinsatsen 

visade en insignifikant ökning av patientens 

kunskap och risker associerad med FF men 

visade kunskap om INR- målintervallet och 

faktorer som påverkar INR nivåer. 

P 

Lip,  

Kamath,  

Jafri,  

Mohammed,  

Bareford 

2002 

Storbritannien 

Ethnic Differences in 

Patient Perceptions of 

Atrial Fibrillation and 

Anticoagulation 

Therapy: The West 

Birmingham Atrial 

Fibrillation project 

Forskarna ställde upp 

hypotesen att olika etniska 

grupper skulle ha olika 

kunskapnivå och tolkning 

av förmaksflimmer och sin 

antikoagulationsterapi. 

Ett frågeformulär om patientens 

kunskap och upplevelse 

angående FF, med deltagare från 

tre etniska grupper 

n=121 

(2) 

63 % kände till sin diagnos. Indo-  Asiater  

och Afro-Caribbeans hade signifikant 

mindre kunskap jämfört med kaukasier. En 

majoritet ansåg att FF inte var farlig. Många 

visste inte att stroke och tromboemboli var 

en komplikation till FF. Bara 52 % visste 

varför de börjat med warfarin medan de 

andra tog warfarin bara på läkarens råd. 

Bara 45 % visste att det fanns risker 

associerat med warfarin terapi. En liten del 

upplevde att de inte fick tillräcklig 

information från läkaren. 

I 

K 

Man-Son-Hing,  

O´ Connor,  

Drake,  

Biggs, 

Hum, 

Laupacis 

2002 

Kanada 

The effect of 

qualitative vs. 

quantitative 

presentation of 

probability estimates 

on patient decision-

making: a 

randomised trial 

Att använda 

strokeprevention vid 

förmaksflimmer, som ett 

exempel, att jämföra 

effekten av kvantitativa 

kontra kvalitativa 

beskrivningar av sannolika 

riskbedömningar i beslut 

om hjälp i den kliniska 

beslutsprocessen. 

Deltagarna var ombedda att 

låtsas att de hade diagnosen 

förmaksflimmer och genom ett 

beslutsstöd, randomiserades 

deltagarna till två olika sätt att 

motta relevant riskinformation 

om möjligheten att drabbas av 

stroke och större blödningar 

genom att använda 

warfarin,aspirin eller ingen 

behandling alls. 

n=198 

(0) 

Deltagarna som bedömt kvantitativ 

riskinformation hade bättre poäng på den 

informerande beslutsskalan, och kunde 

bättre uppskatta risken att drabbas av stroke 

och blödning vid intag av warfarin och 

aspirin eller ingen behandling alls. Det var 

inga signifikanta skillnader mellan den 

kvantitativa och kvalitativa gruppen 

gällande deras möjlighet att rangordna sin 

risk att drabbas av stroke  

I 

RCT 

 

Mc Cabe, 

Schumacher, 

Barnason 

2011 

Living with atrial 

fibrillation: a 

qualitative study 

Att beskriva upplevelsen av 

att leva med återkommande 

förmaksflimmersymtom, 

utifrån patientens 

Kvalitativ studie genom öppna 

narrativa intervjuer. Studien var 

av deskriptiv design och 

deltagarna bestod av kvinnor och 

n=15 

(0) 

Resultatanalys presenterad genom sju 

teman. 

 Hitta innebörden av symtomen 

 Känsla av okunnighet och av att 

I 

K 

 



 IV 

USA perspektiv. män med paroxysmalt och 

persistent förmaksflimmer. Alla 

intervjuer spelades in, 

avlyssnades och skrevs ner 

ordagrannt Syftet var att kunna 

urskilja kategorier och 

underliggande teman och efter 

noggrann innehållsanalys valdes 

några huvudteman. 

inte vara stödd 

 Vändpunkter 

 Försök till att undvika problem 

med förmaksflimmer 

 Hantera oförutsägbara och 

funktionsbegränsande symtom 

 Känslomässigt lidande 

 Känsla av hopp om bot för sin 

diagnos 

McAlister, 

Man-Son-Hing, 

Straus, 

Ghali, 

Anderson, 

Majumdar, 

Gibson, 

Cox, 

Fradette 

2005 

USA 

Impact of a patient 

decision aid on care 

among patients with 

nonvalvular atrial 

fibrillation: a cluster 

randomized trial 

Att fastställa och bestämma 

hur ett beslutsstöd för 

patienter med 

förmaksflimmer kan 

förbättra vårdkvaliteten. 

Randomiserad studie utförd på 

434 patienter med 

förmaksflimmer . Patienterna 

indelades i en kontrollgrupp och 

en experimentgrupp. 

Experimentgruppen erhöll som 

stöd ett häfte och en 

ljudupptagning som var 

anpassad efter deras 

strokeriskprofil. 

Kontrollgruppen erhöll vanlig 

vård. Grupperna uppföljdes efter 

tre månader och jämförelser 

genomfördes. 

n=434 

(0) 

Studien visade på att patienterna i 

experimentgruppen upplevde sig vara mer 

informerade och uppgav mindre 

beslutskonflikt samt var mer realististiska i 

sina uppskattningar av den potentiella nyttan 

och risken med warfarin och 

acetylsalicylsyra än kontrollgruppen som 

erhöll vanlig vård. 

I 

RCT 

McCabe,  

Schad,  

Hampton,  

Holland 

2008 

USA 

Knowledge and self-

management 

behaviors of patients 

with recently 

detected atrial 

fibrillation 

Att beskriva patientens 

kunskap och beteenden om 

egenvård med nyligen 

upptäckt FF och identifiera 

demografiska egenskaper 

förknippade med skillnader 

i kunskapspoäng. 

Kvalitativa telefonintervjuer, för 

att bedöma kunskap och 

egenvårdsbeteenden 

n=128 

(28) 

Kunskapsbrist relaterad till FF symtom, 

syfte med medicinering, risk och 

varningstecken för stroke och 

komplikationer av warfarin. 

Kunskapsbristen var högre hos äldre och 

lågutbildade patienter. Trots kunskapsbrister 

sköttes medicinering och 

antikoagulationskontroller väl. 

 

I 

K 

Munschauer,  

Sohocki,  

Carrow,  Priore 

A community 

education program on 

atrial fibrillation: 

implications of pulse 

Forskarna ställde upp 

hypotesen att samhälls-

grupper med äldre 

demografiska skulle kunna 

Pilotstudier för att ta fram 

utbildningsmaterial. 

Grupputbildning som 

inkluderade ett bildspel och ljud-

n=6203 

(0) 

75.6% var kvinnliga deltagare. Innan 

utbildnings sessionen hade 73.2% 

regelbunden puls och 11 % trodde att pulsen 

var oregelbunden och hade rytmrubbning. 

1 

P 



 V 

2004 

USA 

self-examination on 

awareness and 

behavior 

lära sig att hitta eller 

identifiera oregelbuden 

puls, vilken kan indikera 

FF, en stor riskfaktor till 

stroke. 

CD. Ett frågeförmulär före och 

efter informationstillfällena, för 

att utvärdera effektiviteten av 

dem.  

Uppföljning gjordes via 

telefonintervjuer. 

7.9% kunde inte kategorisera sin pulsrytm, 

och 9 % svarade ej. Vid uppföljning kunde 

6.8% inte komma ihåg sessionen. 174 

deltagare hade oregelbunden puls och av 

dessa gjorde 62.1% ingenting. Tio deltagare 

idientifierades och diagnosticerades med FF. 

Rewiuk,  

Bednarz,  

Faryan, 

Grodzicki  

2007 

Polen 

Knowledge of 

antithrombotic 

prophylaxis among 

patients with atrial 

fibrillation 

Att fastställa kunskaper om 

antikoakoagulationsbehandl

ing och sambanden mellan 

dessa och INR-värdet hos 

en patientgrupp med 

förmaksflimmer som 

behandlats med 

acenokumarol. 

Prospektiv studie genomförd 

2005 på 61 patienter med 

förmaksflimmer. Intervju av 

patienter samt personligt 

utlämnade frågeformulär. 

n=61 

(0) 

Resultatanalysen visade att 93 % av 

patienterna som behandlades med 

akenokumarol insåg att läkemedlet var 

blodförtunnande.30 % av patienterna förstod 

syftet med antitrombosbehandlingen och 84 

% var medvetna om att alkoholkonsumtion 

inte var bra vid 

antikoagulationsbehandling.59 % kände till 

att svart avföring kunde tyda på blödning 

och var ett varningssymtom som medförde 

omedelbar kontakt med läkare. 

II 

P 

Xu, 

Sun, 

Lin, 

Chen, 

Yang, 

Chen, 

Cao 

2010 

Kina 

Knowledge, attitude, 

and behavior in 

patients with atrial 

fibrillation 

undergoing 

radiofrequency 

catheter ablation 

 

Undersöka och utforska 

kunskaper, attityder och 

beteendestatus samt se till 

influerande faktorer hos 

patienter som genomgick 

radiofrekvent kateter 

ablation. 

Enkätstudie. Data insamlades 

genom att ett strukturerat 

frågeformulär användes som 

intervjufrågor till 30 patienter. 

Data dubbelkördes i Epidata 3.1 

och analyserades genom SPSS 

15.0. Korrelations- koefficienter 

mellan variabler och variations 

inflations faktorer 

fastställdes.P<0.05 bestämde den 

statistiska signifikansnivån. 

n=113 

(4) 

Deltagarnas kunskaper kring 

förmaksflimmer visade sig vara låg. Endast 

47 procent av deltagarna hade tillräckliga 

kunskaper. Kvinnliga patienter, patienter 

med högre utbildning och patienter som 

genomgått tidigare behandling  hade större 

kunskap om 

förmaksflimmer.Kunskapsnivån var lägre 

hos manliga patienter,lågutbildade och 

förstagångspatienter. 

II 

P 

Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, 

Stoltz & Bahtsevani (2006). 

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

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



 I 

BILAGA II 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

* Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda, men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


