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Abstrakt 
Förmaksflimmer (FF) är en vanlig hjärtsjukdom som karaktäriseras av 
oorganiserad elektrisk aktivitet i hjärtats förmak. Förekomsten har fördubblats det 
senaste årtiondet och har blivit ett av de vanligaste folkhälsoproblemen. Att 
drabbas av hjärtsjukdom kan innebära att livet förändras både fysiskt och 
psykiskt. Litteraturstudiens syfte var att beskriva patientens upplevelse av att 
drabbas av FF. En kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats användes för att 
analysera de sju vetenskapliga artiklar som ingick i litteraturstudien.  
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier; Att känna osäkerhet och rädsla kring 
symtomen, att känna sig nonchalerad och misstrodd av vården, att känna lättnad 
när diagnos ställs men att behöva anpassa sig till förändringar samt att känna 
tveksamhet kring behandlingen. Resultatet visade att symtomen från FF upplevdes 
skrämmande och bidrog till osäkerhet samt ångest. Vid vårdkontakt blev personer 
med FF misstrodda eller nonchalerade då symtomen förknippades med något 
annat. Lättnad upplevdes när diagnos ställdes och de hittade strategier för att 
lättare hantera sin sjukdom. Behandlingen var ibland besvärlig, svår att acceptera 
och när den inte fungerade upplevdes hopplöshet. Motiverande samtal kan bidra 
till att lättare acceptera behandling. Det är viktigt som sjuksköterska att inneha 
god kunskap kring patientens upplevelse av sjukdomen för att kunna ge god 
omvårdnad. 
 
Nyckelord: Förmaksflimmer, upplevelse, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie 
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År 2014 diagnostiserades mer än 280 000 personer i Sverige med någon form av sjukdom i 

cirkulationsorganen (Socialstyrelsen, 2016) och hjärt- och kärlsjukdomar var den vanligaste 

dödsorsaken i Sverige (Socialstyrelsen, 2015a). Otillräcklig blodcirkulation leder till att 

personer med hjärtsjukdom kan känna sig extremt trötta eller drabbas av andnöd. Depression 

och ångest är också relaterat till hjärtsjukdom vilket kan påverka personens motivation och 

lust till livet. Personer med hjärtsjukdom har ofta nedsatt livskvalité och sänkt toleransnivå 

vad det gäller motion och aktiviteter i det dagliga livet (Conway, 2015). Att lida av en 

hjärtsjukdom kan innebära att den drabbade blir medveten om sin dödlighet då hjärtat är en 

kraftfull symbol för livet (Robinson, 2002). Hjärtsjukdom kan innebära ett liv som 

regelbundet förändras. Den livsstil som personen hade innan sjukdomen upphör, det kan 

innebära att det dagliga livet blir besvärligt och det kan pågå under en lång tid (Unsar, Sut & 

Durna, 2007).  

 

Personer med hjärtsjukdom anser att det är en sjukdom med akuta livshotande situationer 

relaterade till sin ålder och inte en sjukdom man plötsligt får. Trots diagnosen och 

behandlingen kunde personerna kännas sig välmående, dock vid förvärrade symtom kunde 

livsförändringar ske. Det vanligaste problemet var förlusten av sin självbild och mentala 

hälsa. Beroende på den individuella attityden till hantering av motgångar fick livet ett nytt 

perspektiv. Antingen accepterades det nya perspektivet omedelbart, i vissa fall fick tiden leda 

till ett nytt perspektiv på livet med hjärtsjukdom. Personer med god livskvalité hade en 

förmåga att se det positiva i motgångar och att vara delaktig i sociala aktiviteter (Kindworth, 

Krause, Bleidorn, Schneider, Oster & Hager, 2015).   

 

Att leva med sjukdom påverkar inte bara individen i sig utan även de närstående. Det är en 

utmanande livssituation där familjens kommunikation påverkas och rollerna blir alternerade. 

Det är viktigt att vara medveten om detta samt hur det är möjligt att stödja varandra 

(Årestedt, Persson & Benzein, 2014). Närstående upplever ofta blandade känslor av rädsla, 

tveksamhet och oro när en familjemedlem drabbats av hjärtsjukdom. Sjukdomen leder ofta 

till trötthet och för närstående kan det innebära att ta en större ansvarsroll. De närstående satte 

sig själv åt sidan och kände sig först överväldigade av sjukdomen men såg det sedan som en 

del av livet. Kunskap om sjukdomen bidrog till hopp och möjligheter (Marcuccilli, Casida, 

Bakas & Pagani, 2014).  
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Förmaksflimmer (FF) är en vanlig hjärtsjukdom som karaktäriseras av oorganiserad elektrisk 

aktivitet i hjärtats förmak. När flimret uppkommer drar förmaken ihop sig snabbt och 

oregelbundet (Shea & Sears, 2008). De två senaste årtiondena har FF blivit ett av de 

vanligaste folkhälsoproblemen. Förekomsten har fördubblats det senaste årtiondet och är 

vanligast hos personer över 80 år där 10-17% av Europas befolkning tros vara drabbade, den 

totala prevalensen av sjukdomen är cirka 2 %. FF tros öka ytterligare på grund av åldrande 

befolkning och ökad överlevnad efter allvarliga sjukdomar (Zoni-Berisso, Lercari, Carazza, 

& Domenicucci, 2014).  

 

Vanliga orsaker till FF är långvarigt högt blodtryck, kranskärlssjukdom och/eller hög ålder. 

FF ökar risken för takykardi, stroke, blodpropp eller sämre funktion på framförallt vänster 

förmak (Thihalolipavan & Morin, 2015). Symtomen på FF är varierande, hjärtklappning är 

det vanligaste men det finns fall där de drabbade är symtomfria (Zoni-Berisso et al., 2014). 

Det säkraste sättet att behandla FF är elkonvertering på sjukhus där hjärtflimret avbryts 

genom att strömstöt skickas genom hjärtat (Zamani, Ralph & Verdino, 2015). FF kan delas in 

i tre kategorier, spontant återställande FF, ihållande i minst 48 timmar tills elkonvertering 

stoppar FF eller kroniskt flimmer (Gallagher & Camm, 1997). En behandlingsmetod för FF 

är ICD (implantable cardio defibrilator), en inopererad anordning som kan avbryta flimret 

med hjälp av elkonvertering. Denna anordning fungerar automatiskt eller genom att patienten 

sköter elkonverteringen manuellt (Wellens et al., 1998).  

 

Risker som finns med FF kan förebyggas genom oral behandling med blodförtunnande 

läkemedel, även kallat antikoagulantia. Nackdelen med blodförtunnande är dock 

blödningsrisken. Det är viktigt att finna balans mellan läkemedlet och blödningsrisken för att 

undvika de negativa följderna som kan uppstå (Wallentin et al., 2014). Denna typ av 

läkemedel är känsligt för interaktioner med andra läkemedel och kost. De nyare typerna av 

blodförtunnande ger inte samma risk för blödningar men ger bra effekt på uppkomsten av 

blodproppar. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör få undervisning i 

hur behandlingen fungerar, vilka risker det finns, och vad de ska tänka på vid behandlingen 

(Spivak, 2015). 

 

Nicholsen (2014) menar att inom omvårdnad är det viktigt att förstå hjärtsjukdomar för att 

bättre hantera dem och därigenom upprätthålla patientens livskvalité. Det är viktigt att 

sjuksköterskor försöker sätta sig in i varje situation för att kunna behandla alla patienter 
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situations anpassat (Papastavrou, Efstafhiou & Andreou, 2016). Genom ett holistiskt synsätt 

på omvårdnad kan sjuksköterskor hjälpa personer med hjärtsjukdom att hantera hälsoproblem 

som har uppstått eller kan uppstå. Fokus i den holistiska vården bör ligga på hur individen 

uppfattar sin sjukdom och existens samt på dennes erfarenheter. För att ge holistisk 

omvårdnad behöver sjuksköterskor kunna ha en positiv och respektfull attityd till individens 

autonomi, förmågor, människovärde och integritet. Samt att sjuksköterskor via dialog bör ta 

del av individens erfarenheter av världen och dennes syn på livet (Berg & Sarvimäki, 2003).  

 

Eftersom hjärtsjukdom är vanligt och tillhör vardagen för sjukvårdspersonal bör de tänka på 

att inte ge information om sjukdomen på ett rutinmässigt sätt utan att ta hänsyn till patientens 

erfarenheter. Besked om hjärtsjukdom kan upplevas olika beroende på patientens 

erfarenheter, men ofta upplevs debuten av sjukdomen som plötslig och oväntad. Patientens 

tillstånd kan göra det svårt att ta till sig information, därför är det viktigt att genom dialog 

kartlägga patientens situation och individanpassa informationen (Socialstyrelsen, 2015b). 

Enligt Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, Tarkka och Laippala (2002) upplever hjärtsjuka 

patienter stödet från sjuksköterskor som viktigt. Genom bra stöd och förståelig information 

kan ångest, rädsla och oro minskas. 

 

Mot bakgrund av detta är kunskap om och förståelse för FF, hur det är att leva med 

sjukdomen samt hur det påverkar livet en viktig grund i omvårdnaden. För att kunna ge god 

och säker omvårdnad till dessa patienter var vårt syfte med den här studien att beskriva 

patientens upplevelse av att drabbas av förmaksflimmer. 

 

Metod 

En litteraturstudie har genomförts där resultatet i kvalitativa artiklar analyserats med 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtzevani (2011, s. 96) används kvalitativ metod när syftet är att studera upplevelser, 

erfarenheter, fenomen eller mening. 

 
Litteratursökning 

En pilotsökning genomfördes i databaserna CINAHL och Pubmed för att säkerställa att 

tillräckligt med vetenskaplig litteratur fanns (Willman et al., 2011, s.61). Därefter utfördes 

litteratursökningar i samma databaser, då det i dessa databaser finns vetenskapliga 

vårdrelaterade artiklar som är lämpliga vid omvårdnadsforskning (jmf. Willman et al., 2011, 
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s.80-81). De sökord som har använts är: atrial fibrillation, quality of life, daily life, living 

with, value of life, attitudes, coping, experience och qualitative studies. Hemsidan för 

biblioteket vid Karolinska institutet har använts för att översätta svenska MeSH-termer 

(Medical Subject Headings) till engelska motsvarigheter. MeSH-termer är kontrollerade 

medicinska sökord från Karolinska institutets svenska MeSH-databas (jmf. Willman et al., 

2011, s. 70-72, 80-81). Vid litteratursökning i CINAHL och Pubmed kan CINAHL-headings 

respektive MeSH-termer användas som ämnesord för att specificera sökningen. Att enbart 

söka med fritext kan göra att antalet träffar blir för stort och inte hanterbart (Willman et al., 

2011, s. 70-75). Denna litteratursökning gjordes med MeSH-termer/CINAHL-headings och 

fritext tillsammans då det gav ett större antal artiklar än att enbart söka med MeSH 

termer/CINAHL-headings. Inklusionskriterier var personer över 18 år. Begränsningar som 

använts var full text samt engelska, i CINAHL användes även begränsningen ‘Exclude 

MEDLINE records’ för att undvika artiklar som redan kommit upp i PubMed. Booleska 

sökoperatorerna AND och OR nyttjades för att begränsa och vidga sökningen (jmf. Willman 

et al., 2011, s.72-74). Litteratursökningen resulterade i totalt 25 artiklar. Abstrakten lästes på 

samtliga för att hitta studier som svarade på syftet, 7 artiklar bedömdes stämma med syftet 

och gick därmed vidare till kvalitetsgranskningen. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 
PubMed 2016 01 21  Begränsningar: Full text, engelska 
Syftet med litteratursökningen: Att beskriva upplevelsen att drabbas av förmaksflimmer 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

valda  
1 MSH OR FT Atrial fibrillation 57008  
2 FT Living with 1329567  
3 FT Daily life 64617  
4 MSH OR FT Quality of life 262237  
5 FT Experiences 138013  
6 FT Coping 131133  
7 MSH OR FT Value of life 50938  
8 MSH OR FT Attitude 335521  
9  2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 1792292  
10 FT Qualitative studies 119176  
11  1 AND 9 AND 10 23  
12  11 + begränsningar 22 6 
CINAHL 2016 01 21 Begränsningar: Full text, engelska, Exclude MEDLINE records 
1 CH OR FT Atrial fibrillation 12168  
2 CH Living with 69579  
3 FT  Daily life 4796  
4 CH OR FT Quality of life 69819  
5 FT Experiences 148852  
6 FT Coping 29827  
7 CH OR FT Value of life 2478  
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Fortsättning Tabell 1 Översikt litteratursökning 
CINAHL 2016 01 21  Begränsningar: Full text, engelska, Exclude MEDLINE records 
Syftet med litteratursökningen: Att beskriva upplevelsen att drabbas av förmaksflimmer 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

valda  
8 CH OR FT Attitude 166237  
9  2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 407731  
10 CH OR FT Qualitative studies 62377  
11  1 AND 9 AND 10 13  
12  11 + begränsningar 3 1 
* FT – fritext sökning. MSH – MeSH term. CH – Cinahl heading 
 

Kvalitetsgranskning 

Slutligen kvalitetsgranskades de valda artiklarna med hjälp av kvalitetsgransknings formulär 

(jmf. Willman et al. 2011, s. 175-176). Kvalitetsgransknings formuläret modifierades då alla 

frågor inte var relevanta för de studier som ingick. Granskningen innefattade en bedömning 

där frågor kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. Delar som bedömdes var syfte, metod, 

kontext, etiskt resonemang, giltighet, kommunicerbarhet, huvudfynd samt kvalité. Enligt 

Willman et al. (2006, s.95-96) är ett positivt svar räknat som 1 poäng och ett negativt eller vet 

ej-svar som 0 poäng. Den sammanlagda poängsumman delades sedan med det totala antalet 

poäng för artikeln för att sedan omvandlas till procent för att kunna avgöra artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Vid hög kvalité på en artikel är 80-100% av svaren positiva. Alla 

studier som ingick i granskningen bedömdes ha hög kvalité och därmed användes samtliga i 

dataanalysen. Båda författarna läste igenom artiklarna utifrån kvalitégranskningsformuläret 

och hade inga delade meningar kring bedömning av kvalitén. Se tabell 2 för översikt av 

analyserade artiklar. 

 
Tabell 2 Översikt av analyserade artiklar (n=7) 
Författare/År Typ av 

Studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bajorek et al. 
2007 Australien 

Kvalit-
ativ 

14 patienter, 
12 
kardiologer, 
11sjuksköte-
rskor, 15 
farmaceuter 
& 8 
allmänläkare 
 

Gruppintervju/fen-
omenologisk 
analys 

Patienterna behövde mer 
information om 
antikoagulantia för att bli 
motiverade att fortsätta 
behandlingen 
 
 

Hög 

Borg Xuereb et 
al. 2015 
England 

Kvalit-
ativ 

7män och 
4kvinnor 

Intervju, öppna 
frågor/fenomenol-
ogisk analys 

Patienterna saknade 
valmöjligheter i sitt beslut 
om behandling. Rädsla för 
stroke motiverade dem att 
välja behandling. 

Hög 
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Fortsättning Tabell 2 Översikt av analyserade artiklar (n=7) 
Författare/År Typ av 

Studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Deaton et al. 
2003 USA 

Kvalit-
ativ 

8män och 
3kvinnor 

Semi-strukturerade 
intervjuer/Kvalit-
ativ innehållsanalys 

FF har en negativ effekt på 
livskvaliten. Patienterna 
beskrev en känsla av 
hjälplöshet på grund av att 
hjärtat rusade. Den 
behandling som patienterna 
fick minskade ångesten 
 

Hög 

Ekblad et al. 
2013 Sverige 

Kvalit-
ativ 

16män och 
9kvinnor 

Semi-strukturerade 
intervjuer/Systema-
tisk induktiv analys 

FF bidrog till begränsningar 
i det dagliga livet. Patienter 
behövde verktyg i vardagen 
för att klara av att hantera 
sin situation. De hade 
svårigheter att dela sina 
känslor gällande FF med 
närstående 
 

Hög 

McCabe et al. 
2011 USA 

Kvalit-
ativ 

8män och 7 
kvinnor 

Intervjuer/kvalita-
tiv innehållsanalys 

Patienterna hade 
erfarenheter med fördröjd 
diagnostisering, känsla av 
att inte få stöd och oro med 
oförutsägbara symtom 
 

Hög 

McCabe et al. 
2014 USA 

Kvalit-
ativ 

21män och 
20kvinnor 

Intervju, öppna 
frågor/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Vårdpersonal hade en 
betydande roll gällande att 
få patienterna medvetna om 
diagnosen samt få de 
motiverade i sin egenvård. 
 

Hög 

Sarrazin et al. 
2013 USA 

Kvalit-
ativ 

468 inlägg Inlägg på 
internetforum/Inn-
ehållsanalys 

Vid behandling med 
blodförtunnande läkemedlet 
Dabigatran uppkom frågor 
om säkerhet och effekt. 
Patienterna upplevde det 
skönt att slippa 
matrestriktioner och 
provtagning. 

Hög 

 
Analys 

Dataanalysen har gjorts utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats för att 

beskriva upplevelser. Med manifest analys menas att det konkreta i texten tas ut och ingen 

tolkning av innehållet sker. Induktiv ansats betyder att texten läses förutsättningslöst 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att få en helhetsbild och bättre förståelse för artiklarna 

lästes de valda artiklarna noggrant av båda författarna. Fraser, meningar och citat, även kallat 

textenheter, som svarade mot syftet togs ut från artiklarna. Textenheter valdes ut tillsammans 

av båda författarna och samtliga delar i resultatet som innehöll relevant material som svarade 

mot syftet togs med i analysen. Det resulterade i 285 uttagna textenheter som översattes till 

svenska. Därefter kondenserades textenheterna, vilket innebär att de kortades ned utan att 
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kärnan i innehållet förändrades. De kondenserade textenheterna namngavs med en siffra för 

artikeln och en siffra för textenheten, till exempel 1:1 för första textenheten ur artikel 1. 

Genom detta förenklades spårbarheten till ursprunget. Vid kategoriseringen jämfördes 

samtliga textenheter med varandra för att hitta enhetligt innehåll och likartade textenheter 

fördes samman i en kategori. En diskussion fördes kontinuerligt mellan författarna för att 

undvika tolkning av innehållet i textenheterna. Kategoriseringsprocessen skedde i fem steg 

där första steget resulterade i 102 kategorier, andra steget i 44 kategorier, tredje steget i 19, 

fjärde steget i 10 och femte steget resulterade i fyra slutkategorier (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 
Resultat 
Dataanalysen resulterade i fyra kategorier (tabell 4) som presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från de analyserade vetenskapliga artiklarna. 

 

Tabell 4 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna osäkerhet och rädsla kring symtomen 

Att känna sig nonchalerad och misstrodd av vården 

Att känna lättnad när diagnos ställs men att behöva anpassa sig till förändringar 

Att känna tveksamhet kring behandlingen 

 

Att känna osäkerhet och rädsla kring symtomen 

Studier (Ekblad, Rönning, Fridlund & Malm, 2013; McCabe, Rhudy & Devon, 2014; 

McCabe, Schumacher & Barnason, 2011) beskrev de kroppsliga symtomen vid FF som 

skrämmande. Enligt McCabe et al. (2011) kunde känslan av misslyckande samt värdelöshet 

uppstå på grund av symtomen. I studien av Deaton, Dunbar, Moloney, Sears och Ujhelyi 

(2003) beskrevs hjärtklappning som känslan av fjärilar i bröstet och McCabe et al. (2011) 

beskrev det som ett hårt bultande i bröstet och att vara nervös inuti kroppen.  

The sensations of irregular or fast heartbeat, shortness of breath and sometimes pain in the chest 

were described as very unpleasant (Ekblad et al., 2013, s.135) 

Studier (Borg Xuereb, Shaw & Lane, 2015; Deaton et al., 2003) beskrev att personer med FF 

inte visste vad som hände och att de kände hopplöshet när hjärtat rusade. Enligt McCabe et 



8 
 

 
 

al. (2014) förknippades symtom som andnöd och trötthet med arbetsbelastning, hög ålder, 

dålig fysik eller med någon annan sjukdom och enligt andra studier (Deaton et al., 2003; 

McCabe et al. 2011; McCabe et al., 2014) avfärdades symtomen som något normalt eller 

oviktigt. Trots besvärliga symtom gjordes inget uppehåll i arbetet (Deaton et al., 2003; 

McCabe et al. 2011) och ibland nonchalerades symtomen på grund av ekonomiska skäl 

(Deaton et al., 2003). FF orsakade osäkerhet på grund av de inte visste vilka aktiviteter som 

var lämpliga eller inte med hänsyn till symtomen (Ekblad et al., 2013; McCabe et al. 2011) 

och detta bidrog till frustation och ångest (Ekblad et al., 2013). Studier (McCabe et al., 2011; 

McCabe et al., 2014) visade att kontakt med sjukvården togs när symtomen förändrades eller 

blev värre och upplevdes som skrämmande. 

 

Studier (Ekblad et al., 2013; McCabe et al., 2014) beskrev att personer med FF upplevde 

rädsla och oro för hur sjukdomen skulle påverka livet, de var oroade att sjukdomen var 

livshotande. Enligt Ekblad et al. (2013) uppstod även rädsla för att göra saker samt att gå till 

sängs och att inte vakna på morgonen. Oro för hur flimret påverkade hjärtat (Ekblad et al., 

2013; McCabe et al., 2011) och rädsla för stroke var vanligt (McCabe et al., 2011; McCabe et 

al., 2014). I studie (Ekblad et al. 2013) framkom att de existentiella konsekvenserna 

påverkade välbefinnandet, tog energi och inverkade på relationer. Den existentiella ångesten 

beskrevs även som känsla av överhängande fara. 

 
I guess my biggest fear with all of that was what this meant long term, did this mean that there was 

going to be some kind of long term disability or the quality of life issues and so I think that was my 

biggest fear was what does this mean down the road? (McCabe et al., 2014, s.790) 

 

Att känna sig nonchalerad och misstrodd av vården  

Enligt Deaton et al. (2003) fick de sin oro för FF och dess risker nonchalerade. Läkare 

förklarade att det inte var något att oroa sig för och att de var tvungna att lära sig leva med 

det. McCabe et al. (2011) beskrev upplevelser av att vårdpersonal inte lyssnade på 

patienterna samt att vårdgivare inte var stödjande när diagnosen ställdes. Enligt Ekblad et al., 

(2013) avgjorde erfarenheter från tidigare FF om de sökte vård, de kände sig själv för väl för 

att bara stanna hemma trots att det var vårdgivarens rekommendation. 

 
I thought, oh my, this sort of feels like atrial fibrillation. I don't want it to be. I have this 

appointment I really must get to. So I went to it and got through it all right. (McCabe et al., 2011, 

s.341). 
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I studier (McCabe et al., 2011; McCabe et al., 2014) framkom det att symtomen förklarades 

som obetydliga vid kontakt med vårdgivare. Enligt studier (Deaton et al., 2003; McCabe et 

al., 2011; McCabe et al., 2014) visade det sig att vårdgivare ibland trodde att symtomen 

berodde på något annat. Panikångest och stress var vanliga förklaringar på symtomen från 

vårdgivare. I studien av Deaton et al., (2003) framkom att de fick höra att de var tvungna att 

gå ner i vikt, motionera mer eller att det var en ursäkt för att slippa arbeta när de sökte hjälp 

för sina symtom. 

 
Minimizing what a woman thought was wrong. They never paid attention to any of the symptoms. 

And of course it was, well it is just a woman thing. Other than that, panic attack, it was just, we 

can’t find anything. (McCabe et al., 2014, s.791). 

 

I studier (McCabe et al., 2011; McCabe et al., 2014) beskrevs att det var vanligt 

förekommande och gav negativa upplevelser att bli misstrodd som patient och få symtom 

avfärdade. Enligt McCabe et al., (2011) uppstod känslor av att vara till besvär på grund av 

detta. McCabe et al. (2014) beskrev att reaktionen på de drabbades egna symtom styrdes av 

vad vårdgivarna hade för attityd. När vårdargivare gav god omvårdnad och var empatiska 

upplevde personerna med FF känslan av bekräftelse och lugn, därigenom kunde rädsla för 

flimret minska samt att förtroendet för att kunna hantera flimret ökade. Rädsla och osäkerhet 

minskade även vid snabb behandling.  

 

Att känna lättnad när diagnos ställs men att behöva anpassa sig till förändringar 

Enligt McCabe et al. (2011) och McCabe et al. (2014) upplevdes lättnad när diagnosen 

ställdes och en förklaring gavs på symtomen. Studier (Deaton et al., 2003; McCabe et al., 

2011) visade att det fanns svårigheter att identifiera symtomen trots flera episoder av FF 

vilket ledde till försenad diagnos. I McCabe et al. (2011) beskrevs dock tillfällen där arytmin 

kunde uppmärksammas direkt och bidra till snabb diagnostisering. McCabe et al. (2014) 

menade att de kände sig skrämda över diagnosen men enligt studier (McCabe et al., 2011; 

McCabe et al., 2014) beskrevs känslan av lättnad då information gavs om att det var 

behandlingsbart. Studie (McCabe et al., 2011) beskrev att omgivningen blev mer förstående 

och fick förändrad syn vid diagnostisering. I studier (Deaton et al., 2003; McCabe et al., 

2014) framkom det att det uppfattades som stödjande att ha någon vid sin sida och få tröst. 

Makar spelade en viktig roll för att stödja patienten och deras stöd var nödvändigt men 
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känslan av att vara en belastning för familjen uppstod hos de drabbade (Deaton et al., 2003). 

Anhörigas ångest och osäkerhet i sociala situationer kontrollerades genom att inte prata om 

FF (Ekblad et al., 2013). 

 

Studier (Ekblad et al., 2013; McCabe et al., 2014) visade på att bristande kunskap om 

sjukdomen var en orsak till oro. McCabe et al. (2014) beskrev önskan om att få utbildning om 

FF efter diagnostiseringen eftersom informationen som gavs initialt upplevdes för omfattande 

och behövde därmed upprepning. Enligt McCabe et al., (2011) beskrevs dock att upplevelsen 

av att inte få tillräcklig eller felaktig information om sjukdomen och dess prognos från 

vårdgivarna vid ställd diagnos ledde till missnöje.  

 
I think folks want to know how serious is this, what is going to happen, that kind of thing. I think 

that is always the biggest concern is, is this life threatening, am I in real trouble or not? And then 

the second question is when is this going to go away? (McCabe et al., 2014, s.791). 

 

Studier (Ekblad et al., 2013; McCabe et al., 2011) beskrev att de med FF lärde sig att 

identifiera samband med situationer som triggade FF och kunde därigenom undvika dessa. 

Det som utlöste FF kunde till exempel vara träning och ansträngning (Ekblad et al., 2013; 

McCabe et al., 2011). Studier (Deaton et al., 2003; Ekblad et al., 2013) visade att även 

psykisk belastning, till exempel nervositet och minskad sömn, bidrog till FF eller gjorde det 

värre. Sjukdomen ledde till att de fick byta bort stressiga jobb eller undvika stressiga 

situationer. McCabe et al. (2011) beskrev att hitta utösaren till FF gav känslan av kontroll.  

 
To break it [atrial fibrillation]—other things I did was cold water, ice cubes on my face—

coughing real hard—deep breaths and coughing. (McCabe et al., 2011, s.340) 

 

I studier (Ekblad et al., 2013; McCabe et al., 2011) framkom det att personer med FF 

utvecklade strategier baserat på tidigare upplevda flimmer för att hitta sätt att hantera 

situationen och de lärde sig leva ett annat liv på grund av detta. Vid smärtsam FF användes 

även distraktionsmetoder såsom att använda datorn för att uthärda kroppsliga och 

existentiella effekter (Ekblad et al., 2013). Enligt McCabe et al. (2011) fanns även sätt att 

hantera FF genom att inte försöka bli upprörd eller att ändra på sitt engagemang för att det 

annars kunde framkalla negativa känslomässiga reaktioner. Egenvård i form av vila användes 

för att lindra symtomen (Ekblad et al., 2013; McCabe et al., 2011; McCabe et al., 2014). I 
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studie (McCabe et al., 2011) omvärderades målen och förväntningarna på livet, att leva med 

FF uppfattades inte positivt men inte heller som det värsta som kunde hända.  

 
You know you get so used to a certain way of life you think it's normal. It becomes your new 

normal. It is a setback in your life, and you just have to deal with it. (McCabe et al., 2011, s.341) 

 

Studier (Deaton et al., 2003; Ekblad et al., 2013) beskrev att de drabbade varit aktiv före 

sjukdomen och i enlighet med Ekblad et al. (2013) och McCabe et al. (2011) beskrevs det att 

FF upplevdes oförutsägbart vilket också begränsade den dagliga aktiviteten. 

Oförutsägbarheten gav upphov till ångest, stress och förlust av kontroll (McCabe et al., 

2011). Studier (Deaton et al., 2003; Ekblad et al., 2013) beskrev att personer med FF var 

tvungna att stanna upp i sina aktiviteter och enligt (Deaton et al., 2003) upplevde de det som 

att känna sig invalid och begränsad för att de inte kunde ta hand om sig själv.  I studier 

(Deaton et al., 2003; Ekblad et al., 2013) framkom svårigheter att acceptera förluster, som till 

exempel nedsatt aktivitet. Förväntningarna på livet justerades men målet var ett liv utan FF, 

ett hopp om att få tillbaka sitt gamla jag (McCabe et al., 2011). 

 
It was a constant struggle to stay alive. I couldn’t go anywhere, couldn’t do anything. It wasn’t 

much fun to have friends come visit because all I would do is cry. (Deaton et al., 2003, s. 295) 

 

Att känna tveksamhet kring behandlingen 

Behandlingen var i vissa fall plågsam då medicinen gav biverkningar och det var besvärligt 

med elkonverteringar på sjukhuset (Deaton et al., 2003). Studier (Ekblad et al., 2013; 

McCabe et al., 2011) visade att hopplöshet upplevdes när behandlingen ej hjälpte eller var 

ineffektiv. Enligt Deaton et al. (2003) beskrevs känslan av att läkaren inte kunde hjälpa till 

längre då varken behandlingar eller läkemedel fungerade och Ekblad et al. (2013) beskrev att 

de stannade hemma eftersom inget verkade bota. Återfall i FF och känslan av att det inte 

fanns något mer att göra bidrog till emotionell stress och oro (Deaton et al., 2003; McCabe et 

al., 2011). Enligt Deaton et al. (2003) beskrevs att det var angeläget att hitta en ny behandling 

för att komma tillbaka till det vanliga livet.  

 
Participants reported feeling like they were on an emotional roller coaster—they experienced high 

spirits and hope that the new treatment would eliminate the AF and lows when the AF recurred or 

the treatment was not tolerated. (McCabe et al. 2011, s.341)  

 



12 
 

 
 

Behandling som bidrog till bättre livskvalité var ICD, det bidrog till känsla av självständighet 

eftersom det vanliga livet kunde fortsätta. De negativa erfarenheterna var obehaget som 

uppstod vid stöten, att de kände rädsla och ångest inför stöten (Deaton et al., 2003). 

 
The first shock was also the worst for many patients, and this comment was typical of 

many: “It was very scary. . . I just thought my body was exploding. . . There’s still no way they can 

tell you how bad that first one is going to be. (Deaton et al., 2003, s.297). 

 

Behandling med blodproppshämmande läkemedel upplevdes positiv då det inte krävdes 

regelbundna blodprover eller att de behövde oroa sig för livsmedelsinteraktioner. Dock 

uppstod frågor om bristen på övervakning och att det inte fanns något motgift (Sarrazin, 

Cram, Mazur, Ward & Reisinger, 2013). Enligt studier (Borg Xuereb et al., 2015; Sarrazin et 

al., 2013) fanns det svårigheter att acceptera viss blodproppshämmande behandling. Studier 

(Borg Xuereb et al., 2015; Bajorek et al., 2007) visade att viss grad av kontroll och förståelse 

för läkemedlets roll behövdes för att motivera till behandlingen. Enligt Bajorek et al. (2007) 

upplevdes missnöje med informationen om blodproppshämmare, de ville veta detaljer kring 

interaktioner och faror med behandlingen och önskade fortlöpande utbildning för att öka 

förtroendet för behandlingen. Önskvärt var att informationen skulle vara individanpassad 

både skriftligt och muntligt (Bajorek, Ogle, Duguid, Shenfield & Krass, 2007).Upplevelsen 

att vara delaktig i behandlingen varierade mellan att acceptera läkarens självständiga beslut 

eller att själv vilja vara delaktig (Borg Xuereb et al., 2015).  

 
I wouldn’t mind there being . . . a warfarin blood-thinning educator around the traps that you 

could phone or go to. (Bajorek et al., 2007, s.178). 

 

Upplevelsen av regelbundna blodprover varierade, det kunde vara lugnande och bidra till 

bättre hantering av FF och minskad ångest men det var även ett störningsmoment i livet 

(Borg Xuereb et al., 2015). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelse av att drabbas av 

förmaksflimmer. Ur analysen framkom fyra kategorier; Att känna osäkerhet och rädsla kring 

symtomen, att känna sig nonchalerad och misstrodd av vården, att känna lättnad när diagnos 

ställs men att behöva anpassa sig till förändringar samt att känna tveksamhet kring 

behandlingen. 
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Litteraturstudiens resultat visade att osäkerhet och rädsla kring symtomen fanns. Antonovsky 

(2005, s. 44-45) beskriver att begripligheten påverkas av individens förmåga att förstå 

stimuli, till exempel upplevda kroppsliga symtom. För att få hög känsla av begriplighet krävs 

förståelse för det som händer. Att det är förutsägbart eller att det går att ordna och förklara 

även om det som upplevs kommer överraskande bidrar det också till begriplighet. Enligt 

Antonovsky (2003, s. 160-161) bearbetas motgångar i livet olika beroende på vilken känsla 

av sammanhang (KASAM) individen har. Ett starkt KASAM innebär att det är lättare att till 

exempel hantera sjukdom. Förstår individen innebörden av det som händer (begriplighet), 

kan hantera det (hanterbarhet) och se mening med det (meningsfullhet) förstärks dennes 

KASAM. Osäkerheten och rädslan som resultatet i litteraturstudien visade kan jämföras med 

Nahlén och Saboonchi (2010). De beskriver att högt KASAM hos hjärtsjuka en bidragande 

faktor till god förmåga att hantera sjukdomen och är således även ett skydd mot stress och 

påfrestningar i livet. Neville (2003) beskriver att osäkerhet i sjukdomen kan uppstå beroende 

på symtomens mönster, till exempel om det finns sammanhang när de uppstår. Även 

kännedom och förväntningar om symtom påverkar osäkerheten kring sjukdomen (ibid.). 

Sammanfattningsvis så kan brist på förståelse för symtom leda till att sjukdom blir svår att 

upptäcka samt att patienten lever i osäkerhet. Symtomen kan vara lättare att hantera ifall 

begriplighet finns och känslor som hopplöshet samt rädsla kan då undvikas. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att de drabbade kände sig nonchalerade och 

misstrodda av vården. Enligt Eriksson och Svedlund (2007) behöver alla människor 

bekräftelse och det är särskilt viktigt för de som sätter sitt liv i andras händer. Att inte bli 

trodd på och inte bli bekräftad ger upphov till känslor av maktlöshet, frustration och ilska. 

Brist på förståelse kan bidra till känslan av att inte tas på allvar och bli missförstådd, detta 

kan ske vid envägskommunikation där endast vårdgivaren kommer till tals och om 

vårdgivaren använder fackspråk. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskriver 

upplevelsen av att integriteten hotas när omgivningen inte tror på individen vilket leder till 

känsla av att inte respekteras som värdig individ. Värdigheten kan återfås om förklaringar för 

symtomen, information och förståelse ges. Enligt Dahlberg (2002) uppstår vårdlidande när 

patientens upplevelse åsidosätts. När individens lidande förbigås kränks den personens 

värdighet, hen blir förolämpad och förödmjukad. Vårdlidande kan även uppstå då 

vårdpersonal ger information till patienter utan att ta reda på patientens behov av kunskap, 

om patienten inte har behov av informationen negligeras deras vilja och den kunskapen de 
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redan har. Enligt Baillie (1996) är empati väsentligt och grundläggande i omvårdnad, bra 

bemötande innebär att vårdpersonal lyssnar och har ett empatiskt förhållningssätt. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att känsla av lättnad uppstod när diagnos ställdes. Eriksson 

och Svedlund (2007) beskriver att patienter som efter flera vårdkontakter fick bekräftelse av 

vårdgivaren upplevde lättnad eftersom de då inte kände sig som en besvärlig patient som 

klagade utan orsak. Netteleton (2006) beskriver att leva med symtom som inte får någon 

medicinsk förklaring ger konsekvenser för den drabbade personen. Att få en diagnos innebär 

att personen lättare får tillgång till information, stödgrupper och behandling.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med FF behövde anpassa sig till de 

förändringar i livet som sjukdomen medförde. Enligt Andersson, Eriksson och Nordgren 

(2012) leder förluster av fysisk kapacitet till frustration och ledsamhet eftersom det hindrade 

dem att kunna göra det som de normalt hade kunnat göra förut. Wennerberg och Isaksson, 

(2014) beskriver att det kan vara svårt och utmanande att försöka se något positivt med att 

leva med sjukdom eftersom försvagat tillstånd påverkar personen både emotionellt och 

psykiskt. Att undra över meningen med livet när de lider av sjukdom kan bidra till existentiell 

ångest. I vissa fall kan det förvandla livet fullständigt negativt och leda till flera olika slags 

hinder. Till exempel att vara tvungen att sänka sin ambitionsnivå i livet kan leda till 

ifrågasättande av syftet med att leva. Att inte inneha samma fysiska uthållighet som innan 

sjukdomen kan vara frustrerande och förbryllande. Att acceptera de nedsatta effekterna kan 

vara tufft även om patienten upplever hopp om framtiden. Det har visat sig att perspektiv om 

ett nytt liv fås genom att bli tvingad till att komma till rätta med sig själv, sitt liv och sin 

sjukdom. Detta blir lättare om kunskap finns. Ett perspektiv kan vara, det nya livet som är 

påverkat av sjukdomen. Det nya perspektivet handlar om att orientera sig i sin livssituation, 

samtidigt som det är en erfarenhet av att ha genomlidit olika upplevelser. Att pendla mellan 

sjuk och frisk, dåliga perioder och återhämtningsperioder är vanligt i sjukdomsförloppet. 

Kralik, Visentin och Van Loon (2006) menar att transition är sättet människor förändras på 

över längre tid. Det sker när de tvingas leva med nya förändringar i livet. Att gå från en fas i 

livet till en annan fas och tvingas anpassa sig. Transition är inte direkt en händelse utan mer 

en inre omorientering vilket ska leda till att personen ska kunna hantera förändringar i sitt liv. 

Enligt resultatet i litteraturstudien lärde sig personer med FF att omvärdera sina mål och 

förväntningar, de tyckte inte om att leva med FF men tyckte inte att det var det värsta som 

kunde hända dem. Kralik et al. (2006) beskriver att indikationer på att transition pågår kan 
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vara känslan av att vara förbuden till eller att interagera med situationen och andra 

människor. Individen känner sig tillfredsställd genom att kunna reflektera och utveckla 

självförtroende för att hantera förändringarna i det livet. Detta leder till att söka information 

eller stöd för att hitta nya sätt att leva på. Därigenom leder medveten transition till nya 

vidtagande. Enligt resultatet i litteraturstudien beskrevs FF som oförutsägbart och gav därmed 

upphov till ångest, förlust av kontroll och stress. Enligt Neville, (2003) kan osäkerhet i 

sjukdom uppstå när individen inte kan bedöma innebörden av de sjukdomsrelaterade 

händelserna. Det kan uppstå vid brist på information, oförutsägbarhet och tvetydighet, till 

exempel när diagnos, symtom, behandling, eller prognos inte är specifika, kända eller 

tillgängliga. Osäkerhet är ofta en stressfaktor som gör att personer som upplever det söker 

efter sätt att anpassa sig för att kunna hantera detta.  

 

Resultatet beskriver att familjens stöd var viktigt men att personer med FF ändå kunde känna 

sig som en belastning. Detta kan jämföras med studien av Pihl, Fridlund och Mårtensson 

(2011) där det fanns delade synpunkter kring att antingen känna sig som en börda för 

närstående till att känna det som helt normalt att väva in familjen i allt. Enligt Mårtensson, 

Karlsson och Fridlund (1998) fick deltagarnas känsla av kraftlöshet över deras livssituation 

dem att känna sig värdelösa och som en börda för omgivningen. Appleton, Goodland, Irvine, 

Poole och Wall (2013) beskriver vikten av att ha socialt stöd i sjukdomsförloppet. Familj, 

vänner och arbetskollegor hjälper med att uppnå ens mål för att kunna bibehålla någon sorts 

normalitet. Enligt resultatet i litteraturstudien pratade personer med FF inte om sjukdomen 

med anhöriga för att undvika att skapa ångest hos dem. I studien av Dalteg, Benzein, Fridlund 

och Malm (2011) framkommer att personer drabbade av hjärtsjukdom kan känna sig 

överbeskyddade av sina anhöriga. Att anhöriga upplevs som överbeskyddande ledde ibland 

till frustration hos den sjukdomsdrabbade. Den drabbade valde ibland att inte berätta om sina 

känslor till sina anhöriga för att inte skapa ångest hos dem eller öka deras överbeskyddande 

attityd (ibid.). Slutsats från detta kan dras att även om omgivningens stöd är viktigt kan det 

skapa känslor såsom ångest och frustration hos den drabbade för att hen känner sig i vägen. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att personerna med FF kände sig tveksamma till 

behandlingen. Studie Singh, Ahmad, Rahmat och Hmwe (2016) menar att kunskap om 

sjukdom har en betydande faktor vad gäller positiv attityd och medverkan i behandlingen. 

Enligt Hamlin, Jemsson, Rahm och Henricsson (2013) beskrivs att patienter kände sig mer 

positiva till behandlingen då de blev mer delaktiga. De kände sig mer trygga om de fick mer 
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kunskap i behandling och sjukdom. Därigenom kunde känslan av kontroll uppnås. Enligt 

McCabe (2004) kan sjuksköterskor få patienter mer delaktiga genom att lyssna och läsa av 

patienten via verbal samt icke-verbal kommunikation. Det handlar om att rikta fokus direkt 

till patienten vilket innefattar att visa de grundläggande villkoren såsom äkthet, empati och 

närvaro. Att avsätta tid till att vara där för patienten samt vikten av att tala till patienten som 

en egen individ. I resultatet framkom upplevelser av att ej vara enig med behandlingen med 

antikoagualantia. Zoffman et al. (2016) beskriver att motivation till förändring handlar om att 

få individen att se den kroniska sjukdomen från distans, genom begränsad kunskap kunna se 

normalitet. Att få individen att bli aktivt intresserad i sjukdomens aspekter och förändringar. 

Det involverar ett ständigt reflekterande samt att göra dagliga förändringar baserat på 

individens kunskap (ibid). Detta kan jämföras med resultatet i litteraturstudien där personer 

med angelägenhet om förändring var motiverade till behandling. Beroende på vilken 

behandling som användes var upplevelsen antingen positiv eller negativ. Heo, Lennie, Okoli 

och Moser (2009) beskriver att så länge som medicinering, diet, regelbuden aktivitet och 

hantering av symtom upprätthålls kan god livskvalité uppnås. Trots medicinsk behandling 

beskrevs livskvalitén och hälsan som god eftersom personen med sjukdom kunde fortsätta 

med dagliga aktiviteter och för att de kunde ta hand om sig själva. Resultatet i 

litteraturstudien visade att personer med FF hade svårt att acceptera behandling med 

blodförtunnande. Enligt Hansson Scherman och Löwhagen (2004) används läkemedel i större 

utsträckning när det ger lindrande effekt. Om biverkningarna från läkemedel upplevs som 

större än den lindring läkemedlet ger minskar sannolikheten att läkemedlet intas. Detta kan 

jämföras med litteraturstudiens resultat då tveksamheter till behandling uppstod eftersom 

vissa läkemedel ej hade positiva effekter på individen. 

 

Litteraturstudiens resultat beskriver att vårdpersonalen ofta misstror patienten. Genom att 

använda personcentrerad vård kan detta undvikas. Enligt Ekman et al. (2011) innebär 

personcentrerad vård att fokusera på individens resurser och erfarenheter istället för att 

fokusera på sjukdom eller ohälsa. Personcentrerad vård betyder att människan ska ses som en 

individ med vilja och behov att vara delaktig i sin vård. Personcentrerad vård har visats 

främja enigheten mellan vårdgivare och patient. Det har lett till att patienten bättre följer 

behandlingsplanen, förbättrad hälsa och patienten har varit mer nöjd med vården. Rutiner kan 

införas för att kontinuerligt använda personcentrerad vård. Rutinerna innebär att lyssna på 

patientens berättelse, dennes åsikter om livssituationen och att dela på beslutsfattandet. 

Genom att lyssna och berätta lär både patienten och vårdaren av varandra. Gemensam 
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förståelse för sjukdomen är en bra grund för att diskutera och planera vård samt behandling 

tillsammans med patienten. Att dokumentera patientens upplevelser, erfarenheter, värderingar 

och involvering i vården är viktigt. Genom denna typ av dokumentation kan kontinuitet i 

vården upprätthållas och samspelet mellan vårdare och patient blir tydligt (ibid.). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personerna med FF hade svårt att acceptera 

läkemedelsbehandlingen. Enligt Miller och Rollnick (2013, s. 28-29) är motiverande samtal 

(MI) ett sätt att skapa motivation till förändring genom samtal. Det är individens egen 

motivation som ska stärkas genom samtalet. Samtalet är vägledande, där ingår att ibland vara 

styrande och ibland följande. Styrande stil innebär att hjälparen ger information, råd och 

instruktioner, hen säger vad som skall göras och hur det ska fortsätta. Följande stil innebär att 

hjälparen lyssnar med intresse och i stort undviker att berätta sina egna åsikter vilket visar att 

hjälparen tror på personen och hens resurser (Miller & Rollnick,  2013. s. 19-20). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att läkare ibland inte tillät personer med FF att vara 

delaktiga i beslutet om behandling. Enligt Miller och Rollnick (2013, s. 28-29) kan styrande 

stil göra att personen ställer sig emot argumenten och väljer att inte genomföra behandlingen. 

Att höra sig själv säga de förändringar som behöver göras bidrar till bättre acceptans och 

personen övertalar sig själv till förändringen. MI innebär att väcka det som redan finns till liv, 

inte att sätta till något som fattas. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att viss grad av kontroll och förståelse för läkemedlets roll 

behövdes för att motivera till behandlingen. Inom MI ges råd och information genom att först 

be om tillåtelse att ge informationen. Att be om tillåtelse kan ske genom att till exempel fråga 

“är det okej att jag berättar lite om FF?”. Patientens tidigare kunskap ska tas upp för att inte 

informera om sådant de redan vet, det kan ske genom att säga “berätta vad du redan vet om 

behandlingen/sjukdomen”. Det är även viktigt att ta reda på vad patienten har för önskemål 

om informationen, att till exempel fråga “vad är du mest intresserad av att veta om 

behandlingen/sjukdomen?” (Miller & Rollnick, 2013. s.166-167). 

 

I resultatet framkom det att då vårdarna gav god omvårdnad och var empatiska upplevde 

personerna med FF känslan av bekräftelse och lugn. MI samtalet grundas på fyra olika 

processer, dessa är engagerande, fokuserande, framkallande och planerande. Engagerande 

innebär att relationen skapas och att deltagarna i samtalet skapar konstruktiv förbindelse, 
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detta är grundläggande för kommande processer. Fokuserande betyder att tillsammans hitta 

fokusområdet för förändringen. Framkallande innebär att locka fram patientens egna 

motivation till förändring genom att använda hens egna idéer och känslor kring förändringen.  

När tillräckligt med motivation finns är de flesta människor redo att genomföra förändring, då 

kommer sista processen, planerande. Detta innebär både att utveckla åtagande för förändring 

och att utforma en handlingsplan. Dessa fyra processer kan illustreras som en trappa där varje 

steg behövs för att komma vidare till nästa steg, men steg kan tas ner för trappan för att återgå 

till det som kräver mer uppmärksamhet för att därefter gå uppåt igen (Miller & Rollnick, 

2013, s. 42-48). 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är utförd med kvalitativ metod i syfte att beskriva upplevelsen av att 

drabbas av förmaksflimmer. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) kan 

trovärdighet i studier uppnås genom att beskriva pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet.  

 

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna följa metod och analys samt att utvärdera processen i 

beslutsfattandet. För att uppnå hög pålitiglihet ska läsaren kunna se tillvägagångssättet genom 

att det är detaljerat beskrivet hur författarna har gått tillväga för att komma fram till resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.302-303). Pålitligheten i den här studien styrks genom att 

metoden är väl beskriven i både text och i tabell där läsaren kan följa studiens procedur. En 

svaghet i litteratursökningen är att den gjordes i endast två databaser, om fler databaser hade 

använts kunde det eventuellt genererat i större urval av artiklar. Om fler eller andra sökord 

hade använts hade ett annat sökresultat förmodligen framkommit, men vi ansåg att de valda 

sökorden var mest relevanta för syftet. Ingen manuell sökning av artiklar gjordes vilket också 

är en svaghet, en sådan sökning hade eventuellt bidragit till rikare urval. På grund av det 

begränsade urvalet av artiklar är resultatet grundat på ett fåtal artiklar vilket är 

litteraturstudiens största svaghet. Analysen av datan gjordes med inspiration av Graneheim 

och Lundman (2004), enligt dem kan trovärdighet uppnås då noggrant utvalda textenheter 

från valda artiklar svarar bra mot syftet. Eftersom modersmålet hos författarna har varit 

svenska och de utvalda artiklarna varit på engelska har översättning behövts göras. Detta kan 

ha resulterat i att vissa aspekter och nyanser kan ha gått förlorade eller missuppfattats. 

Dataanalysen gjorde tillsammans av båda författarna och diskuterades sinsemellan. På grund 

av att det var första gången författarna gjorde en större kvalitativ innehållsanalys finns det 



19 
 

 
 

risk att data kan ha återgivits på missvisande sätt. Dock har seminarium under dataanalysen 

bidragit till att ge litteraturstudien större trovärdighet eftersom analysen har granskats samt 

utvärderats av både studiekamrater och olika handledare. 

 

Överförbarhet innebär att resultatet ska vara överförbart till en annan kontext, situation eller 

person (Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Styrka i litteraturstudien är att urvalet av 

deltagare i analyserade studier har varit brett, genom att män och kvinnor i olika åldrar från 

olika kulturer har ingått. Stora delar av resultatet är överförbart till andra sjukdomar då 

upplevelserna inte är sjukdomsspecifika, upplevelser av hopplöshet, rädsla samt behov av 

stöd förekommer i flertalet sjukdomar.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att det ska vara möjligt att kunna spåra data tillbaka till ursprunget 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.303). Vid kategoriseringen har båda författarna kritiskt arbetat 

med textenheterna för att undvika tolkning. Samtliga textenheter har kodats för att det skulle 

vara möjligt att spåra tillbaka till källan, detta för att säkerställa att inget föll bort. 

Handledaren har även hjälpt författarna att inte gå för fort fram i processen för att undvika 

dataförlust. Författarna hade kunskap om FF sedan tidigare vilket kan ha bidragit till att data 

tolkades utifrån förförståelsen, men diskussioner fördes mellan författarna för att undvika 

tolkning.  

 

Slutsats 

Litteraturstudien visar att personer som drabbas av FF påverkas mycket av sin sjukdom. 

Symtomen är ofta obehagliga och svåra att hantera. Sjukvårdens bemötande av dessa 

patienter är ibland nonchalant och de drabbade kan uppleva att deras symtom inte tas på 

allvar. Litteraturstudien visar på vikten av att tro på patienten och dennes symtom för att 

undvika vårdlidande eller att patienten inte söker vård. Sjuksköterskor kan skapa goda 

förutsättningar för individen genom att bekräfta patienten, vara lyhörd, vara stödjande och att 

ta sig tid till att vara närvarande. På så sätt kan förtroende skapas och individanpassad vård 

vara möjlig. Detta ger även större tillförlitlighet för vården i sig samt att diagnos kan ställas 

tidigare, därmed undviks onödig oro och ångest som ofta beskrivs i litteraturstudien. Genom 

denna litteraturstudie skapas större förståelse för individer med FF och hur det är att leva med 

sjukdomen. Litteraturstudien visar att MI och personcentrerad vård kan användas för att 

hjälpa personen att var mer mottaglig för behandling samt att kunna anpassa sig till 
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förändringar. Detta är viktigt att känna till för att skapa bättre bemötande redan i första 

vårdkontakten.  

 

Det hade varit intressant att se skillnaden i upplevelsen av FF hos kvinnor och män eftersom 

det verkade finnas olikheter i diagnostiseringsskedet och i vården. Det hade även varit 

intressant att hitta fler omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskor kan använda för att 

underlätta vardagen hos de drabbades med FF, därför behövs vidare forskning inom ämnet.  
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