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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Världen står inför en åldrande befolkning och med åldern ökar prevalensen av 
både förmaksflimmer och smärta. Efter hand som befolkningen ökar kommer sjukvården 
möta allt fler äldre patienter med komplexa sjukdomar. Då studier om samband mellan 
förmaksflimmer och smärta inte förekommer, så är det viktigt att det undersöks för att vidga 
sjuksköterskans kunskap och för att kunna ge bättre möjlighet till att arbeta efter 
kärnkompetensen personcentrerad omvårdnad. 
Syfte: Undersöka smärtförekomst hos personer över 60 år med, respektive utan 
förmaksflimmer i Blekinge.  
Metod: Designen var en kvantitativ tvärsnittsstudie i samarbete med Swedish National Study 
on Aging and Care – Blekinge (SNAC-B). För att se skillnader och påvisa eventuell statistisk 
signifikans har Chi2-test använts och materialet har sammanställts deskriptivt. Som andra 
steg i analysen genomfördes en matchning. 
Resultat: Resultatet visade ingen statistisk signifikans mellan smärtförekomst och 
förmaksflimmer. På smärtfrågan angav flest personer att de hade känt smärta eller värk, i 
främst ben, knä, eller fot men även i rygg samt i leder. Dessa tre var vanligast i både första 
resultatet och efter matchningen. 
Slutsats: Då ingen statistisk signifikans påvisades innebär det att äldre personer med 
förmaksflimmer inte har mer smärta än personerna utan diagnostiserat förmaksflimmer. 
Genom att mer forskning tas fram, kan kunskapen hos sjuksköterskan vidgas. Det leder till att 
man som sjuksköterska kan arbeta mer personcentrerat samt informera och förmedla kunskap 
och delaktighet hos personer med förmaksflimmer. 
 
 
Nyckelord: förmaksflimmer, personcentrerad vård, smärta, äldre 
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Inledning 

Smärta är ett vanligt tillstånd hos äldre samt den vanligaste orsaken till att patienter kontaktar 

vården (Hægerstam, 2007; Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2016). Ett annat 

tillstånd som ofta förekommer hos äldre är förmaksflimmer. Cirka 3 % av Sveriges vuxna 

befolkning beräknas ha förmaksflimmer (Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering [SBU], 2011). Tidigare forskning visar att prevalensen av både förmaksflimmer 

(Hoegh, m.fl., 2016) och smärta är starkt associerad med stigande ålder (Carrington Reid, 

Eccleston & Pillemer, 2015). Sverige och övriga Europa har en befolkning som blir allt äldre. 

Mellan 2015 och 2050 förväntas andelen av den äldre befolkningen öka med 30 % vilket 

innebär att år 2050 kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning vara över 65 år (Statistiska 

Centralbyrån [SCB], 2015). Detta tyder på en ökad förekomst av personer med smärta och 

förmaksflimmer.  

 

Forskning visar att äldre upplever smärta i stor utsträckning (Patel, Guralnik, Dansie & Turk, 

2013), men när det gäller smärtförekomst i samband med förmaksflimmer saknas det 

forskning. Det finns dock forskning om smärtförekomst hos personer med förmaksflimmer i 

samband med olika kirurgiska ingrepp. Nørgaard, Pedersen och Bjerrum (2015) visar till 

exempel att smärtan hos patienter som opererades på grund av förmaksflimmer minskade när 

de var mer delaktiga i sin vård. Det finns också studier som påvisar ett samband mellan 

smärta och andra sjukdomar, Goodlin m.fl. (2016) visar till exempel på en ökad 

smärtförekomst vid hjärtsvikt. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden genomförs 

utifrån ett personcentrerat perspektiv som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Som sjuksköterska är det därför viktigt att fördjupa 

kunskapen för att kunna ge vård som håller god kvalitet (International Council of Nurses 

[ICN], 2014). Efter hand som befolkningen ökar kommer sjukvården att möta allt fler äldre 

patienter med komplexa sjukdomar. Forskning visar på att äldre lider av både smärta och 

förmaksflimmer i stor utsträckning (Hoegh, m.fl., 2016; Patel, m.fl., 2013; SBU, 2011), vilket 

innebär att sjuksköterskor kommer möta många av dessa patienter i sitt arbete. Då studier om 

samband mellan förmaksflimmer och smärta inte förekommer, så är det viktigt att det 

undersöks för att vidga sjuksköterskans kunskap för att kunna ge en god och säker vård. 
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Bakgrund 

Äldre 

Världens befolkning blir allt äldre och andelen av den äldre befolkningen förväntas öka med 

30 % mellan år 2015 och 2050 (SCB, 2015). Det finns olika definitioner av en äldre 

människa. FN menar att personer över 60 år räknas till äldre medan folkhälsomyndigheten 

och WHO definierar personer över 65 år som äldre (Folkhälsomyndigheten, 2005; United 

Nations, 2013; World Health Organization [WHO], 2002). I takt med att åldersstrukturen 

förändras ställs nya krav på samhället. Inom de kommande åren förväntas en stor andel av 

befolkningen nå pensionsåldern. Det innebär att fram till år 2040 kan kostnaderna för 

sjukvård och äldreomsorg komma att öka med 270 % (Folkhälsomyndigheten, 2013). Äldre 

personer får allt fler komplexa sjukdomar och det är nödvändigt att ha en helhetssyn 

(Socialstyrelsen, 2016). Därför betonas vikten av att som sjuksköterska försöka förstå den 

enskilde äldre personens upplevelse av ohälsa då kunskapsbrist kan påverka omvårdnaden 

negativt (Cline, 2015). För att äldre ska få en bättre förutsättning att känna välbefinnande och 

en god livskvalité behövs kunskap för att sjuksköterskan ska kunna arbeta personcentrerat. 

(SOU 2010:48; McCormak m.fl.,2015). Exempel på ohälsotillstånd som ökar med åldern är 

smärtförekomst (SKL, 2016) samt risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, där 

förmaksflimmer är en stor del (Mensen, 2010; Riksförbundet Hjärtlung, 2012; 

Socialstyrelsen, 2017).  

Förmaksflimmer 

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen, den är associerad med stigande ålder 

(SBU, 2011) och kan orsaka komplikationer såsom stroke (Babkair, 2017). Enligt en studie 

var prevalensen cirka 6 % hos personer över 55 år medan den var 14 % hos personer över 80 

år, samt att män har en högre prevalens jämfört med kvinnor (Andersson, Löndahl, Abdon & 

Terent, 2012). Förmaksflimmer innebär en okontrollerad och snabb aktivitet i hjärtats förmak 

som skapar ett elektriskt kaos. Aktiviteten i förmaken blir väldigt hög och det skapar en 

oregelbunden impulsöverledning till kamrarna i hjärtat. I normal sinusrytm sker en 

regelbunden fyllnad av blod till kamrarna från förmaken. Vid förmaksflimmer fungerar inte 

återfyllnaden och hjärtat har svårare att pumpa runt blodet i kroppen (Walfridsson, 2012). 
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Det finns i många fall en eller flera bakomliggande sjukdomar till förmaksflimmer som 

räknas som en sekundär sjukdom. När en person utreds för sitt förmaksflimmer är det viktigt 

att hela personen undersöks och utreds för att inte missa information om bakomliggande 

faktorer. Det behöver inte alltid finnas andra hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med 

förmaksflimmer, även om det är vanligt (Grefberg & Johansson, 2007). Att leva med 

förmaksflimmer berör personens välbefinnande då det innebär begränsningar i det dagliga 

livet (Ekblad, Rönning, Fridlund & Malm, 2013). Personer med förmaksflimmer upplever sig 

ha brist på kunskap, vilket bidrar till en sänkt livskvalité (Heindriks, Vrijhoef, Crijns & 

Brunner-LaRocca, 2014). Ju större kunskapsbrist personerna har, desto fler symtom trodde de 

förmaksflimmer var orsaken till (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2009). Vid omvårdnad av 

personer med förmaksflimmer har sjuksköterskan en betydande roll i bland annat att utbilda 

personen i sin sjukdom (Cutugno, 2015), och det är viktigt att arbetet genomförs på ett 

personcentrerat tillvägagångssätt (McCormack m.fl., 2015). Upplevelsen av att leva med 

förmaksflimmer är individuell hos varje drabbad person. Det kan vara allt från att personerna 

känner sig svårt allmänpåverkade, andfåddhet med hjärtklappning av lättare slag och i en del 

fall finns det inga symtom alls. Björkenheim m.fl. (2016) menar att det fanns variation mellan 

de deltagande personerna då en del upplevde att de kände av symtom av förmaksflimret och 

andra inte. Ett symtom som däremot har påvisats hos flera personer med förmaksflimmer är 

bröstsmärta (Kirchhof m.fl., 2016).   

Smärta 

Den vanligaste orsaken till att personer kontaktar vården är smärta. Forskning av 

smärtförekomst hos äldre personer är en aning bristfällig men prevalensen av smärta ökar i 

samband med stigande ålder (SKL, 2016). Smärta definieras som en subjektiv känslomässig 

och obehaglig sensorisk upplevelse som exempelvis beror på en vävnadsskada (International 

Association for the Study of Pain [IASP], 2012). Smärta är en upplevelse som de flesta 

personer har erfarenhet av (Werner, 2010), men eftersom den är subjektiv så har många svårt 

att förklara sin smärtupplevelse för andra som själva inte upplevt det (Gran, Festvåg & 

Landmark, 2009). Varje persons smärtupplevelse måste tas på allvar och ingen ska behöva 

känna sig nonchalerad (Gropelli & Sharer, 2013), då smärta kan få personer att känna 

ensamhet vilket kan påverka det dagliga livet (Gran m.fl., 2009). Studier har visat att 

personer upplever sig tappa kontrollen över sin kropp när de intar mediciner. Därmed betonas 

vikten av omvårdnadsåtgärder vid smärtbehandling, exempel på det kan vara massage (Gran 

m.fl., 2009; Tse, Leung & Ho, 2012). Att uppmärksamma att en person har smärta är ofta när 
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det uttrycks verbalt, men det är lika vanligt med exempelvis sociala förändringar och 

ansiktsuttryck vilket sjuksköterskan måste vara uppmärksam på. Som sjuksköterska är det 

även viktigt att känna empati för personer med smärta och regelbundet utföra 

smärtbedömning när behov finns (Gran m.fl., 2009). Det är av stor vikt att sjuksköterskan får 

rätt uppfattning och bedömer smärtan på ett korrekt sätt för att varje person ska få den 

behandling som krävs (Gropelli & Sharer, 2013). För att öka kunskapen hos sjuksköterskan 

och öka förståelsen samt respekten mot patienterna, kan det vara till nytta att det tas fram 

forskning och kunskap om smärta och smärtlindring associerat till olika sjukdomstillstånd. 

Det kan dock aldrig utgöra ett fullständigt bedömningsunderlag då smärtupplevelsen är så 

pass subjektiv (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011; Gropelli & Sharer, 2013). Beroende på 

orsak delas smärtan in i olika typer (Hægerstam, 2007). I den här studien fokuseras det dock 

inte på någon specifik smärta, utan endast förekomsten ska undersökas. 

Sjuksköterskan 

Den legitimerade sjuksköterskans särskilda kompetens är omvårdnad. Sjuksköterskan 

ansvarar för ledandet av omvårdnadsarbetet och ska ha kompetens för att med skicklighet 

utföra omvårdnadsuppgifter samt upprätta en god och förtroendefull relation till varje person 

och dennes anhöriga (SSF, 2017). Personcentrerad omvårdnad omfattar ett helhetsperspektiv 

på personens tillstånd vilket inkluderar kunskap om problem och behov som rör exempelvis 

andning, cirkulation, kommunikation och smärta (McCormack m.fl., 2015). Just 

smärtbedömning och smärtlindring ingår som en av sjuksköterskans huvuduppgifter. Som 

sjuksköterska är det viktigt att tro på personen och en del kan uppleva lindring endast genom 

att sjuksköterskan visar sitt intresse för personen och smärtproblemet. Då smärta är en 

subjektiv upplevelse är det viktigt att se till varje person och arbeta personcentrerat (Bergh, 

2011). Även när det gäller förmaksflimmer så har personcentrerad vård visat sig ha positiv 

effekt på personen då de får vara delaktiga i de beslut som tas (Kirchhof m.fl., 2016). 

Personcentrerad vård innebär att värna om varje enskild persons behov och rättigheter 

(McCormack m.fl., 2015). Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden ges i samråd med 

personen och anhöriga samt att de känner sig förstådda och sedda som unika personer med 

enskilda resurser, behov, förväntningar och värderingar (SSF, 2017). Då förmaksflimmer är 

en av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna och är associerad med stigande ålder (SBU, 2011) 

samt att smärta är ett vanligt omvårdnadsproblem som ökar med åldern (Hoegh, m.fl., 2016) 

finns ett kunskapsbehov hos sjuksköterskan. För att öka förståelsen om smärtförekomst hos 
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personer med, respektive utan förmaksflimmer och om smärtförekomsten skiljer sig mellan 

de som har förmaksflimmer samt de som inte har diagnosen finns ett behov av studien. 

Syfte 

Syftet var att undersöka smärtförekomst hos personer över 60 år med, respektive utan 

förmaksflimmer i Blekinge. 

Metod 

Design 

Designen var en kvantitativ tvärsnittsstudie som baseras på studien Swedish National Study 

on Aging and Care (SNAC). SNAC utförs på fyra platser i Sverige: Nordanstig, 

Kungsholmen, Blekinge och Skåne (Lagergren m.fl., 2004), varav kommande analys använde 

sig av material från SNAC Blekinge (SNAC-B). Olsson och Sörensen (2011) menar att en 

kvantitativ studie kännetecknas av att gjorda mätningars utfall ska kunna förklaras och 

beskrivas. Det är viktigt att forskaren inte kommer nära deltagarna utan håller sig till ett 

utifrånperspektiv. Inslaget av subjektivitet ska i största mån neutraliseras och 

informationsinsamlingen ska ske objektivt. Informationen hämtas oftast med fasta och 

förutbestämda frågor på ett större antal deltagare. Med tvärsnittsstudie menas att svar samlas 

in genom en undersökning så att till exempel hälso-och sjukvården kan se hur hälsotillståndet 

är vid den specifika tidpunkten (a.a.). 

Population 

SNAC är en longitudinell studie som samlar in data på fyra olika platser i Sverige och syftar 

till att öka kunskapen kring äldres vård och åldrande. Personer som deltar i studien väljs 

slumpmässigt ut från befolkningsregistret och är från 60 års ålder och uppåt. Materialet delas 

upp i olika kohorter enligt ålder och totalt så finns det tio stycken. Mellan att deltagarna är 

60–78 år så görs upprepade intervjuer, enkätstudier och undersökningar var sjätte år och 

därefter vart tredje år för att se förändringar över tid. Studien förväntas fortsätta i flera 

årtionden framöver för att samla in data i de olika kohorterna och därför väljs det ut nya 

deltagare var sjätte år som får vara med (Lagergren m.fl., 2004) (Figur 1). 
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Figur 1. (U.Isaksson, personlig kommunikation, 23 oktober 2017). 

Urval 

I studien användes data från SNAC-B baseline 2001-2003 vilken innehåller 1402 stycken 

personer. I analysen användes endast material där personerna genomgått en 

elektrokardiografiundersökning (EKG-undersökning) för fastställandet av förmaksflimmer. 

Efter bortfallet av de som ej genomfört EKG-undersökningen fanns 1148 stycken personer 

kvar som analyserades (Figur 2). 
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Figur 2. SNAC urvalsprocess. 

Datainsamling 

Variabler som användes i analysen handlade om kön, ålder, förmaksflimmer och smärta. De 

samlades in av utbildad personal. Efter att ha genomgått en medicinsk undersökning med 

bland annat EKG så kunde man dokumentera vilka som hade förmaksflimmer och vilka som 

inte hade det. Den del av frågeinstrumentet som användes i analysen berörde smärtan hos 

deltagarna och började med att de fick svara på om de hade haft värk eller smärta de senaste 

fyra veckorna. De som svarade Ja fick ytterligare frågor. I nästa fråga fick de svara på var de 

har värken eller smärtan och svarsalternativen var indelade i nio svarsalternativ a-i. a) huvud, 

ansikte, mun, b) nacke, hals, c) Rygg (bröstrygg, ländrygg, bäcken), d) leder, e) skuldror, 

armar, händer, f) ben, knä, fot, g) bröst, h) buk och i) underliv (Bilaga 1). 

SNAC-B - n=1402

Kvinnor - n=817

Män - n=585

Medelålder 76.68 år

Ej genomfört EKG - 18,1%, n=254

Kvinnor - n=182

Män - n=72

Medelålder 86.22 år

Bortfallsanalys

Genomfört EKG - 81,9%, n=1148

Kvinnor - n= 635

Män - n=513

Medelålder 74.57 år

Ej svarat på frågan om 
värk/smärta n=42

Bortfall

Svarat på frågan om värk/smärta, n=1106

Kvinnor n=617

Män n=489

Medelålder 74.4 år

Till analysen

Till matchning

Kvinnor n=75

Män n=96

Medelålder 80.68 år 
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Dataanalys 

En bivariat analys användes vilket innebär att två variabler bearbetas parvis för att undersöka 

om det finns något samband mellan dem (Olsson & Sörensen, 2011). Variablerna bearbetades 

med hjälp av programmet IBM SPSS statistics (IBM Corp, 2016). I analysen användes Chi2-

test för att påvisa signifikansen, det vill säga tolka ifall det finns statistisk skillnad mellan 

olika grupper (Ejlertsson, 2012). P-värdet visar om sannolikheten är signifikant eller ej och 

benämns vanligtvis till <0,05. Med ett lågt p-värde menas att det finns statistisk signifikans, 

vilket innebär att det minskar risken att konstatera något som är felaktigt (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). I denna studien användes p-värdet <0,05. Det finns olika nivåer på 

variabler nominalnivå, ordinalnivå, intervallnivå och kvotskalenivå. Variabler i analysen var 

på nominalnivå. Enligt Polit och Beck (2012) går inte nominal nivå att rangordna utan 

variablerna delas in i grupper, till exempel kön, diagnos eller läkemedel.  

Matchning 

Som steg två i analysen gjordes en matchning. Detta valdes för att få en mer effektiv studie 

(Reutfors, Olén, Magnusson & Pettersson, 2013), genom att göra de grupper som skulle 

jämföras med och utan förmaksflimmer jämnare i storlek. Ur källpopulationen väljs en eller 

flera kontroller ut till varje deltagare (Reutfors m.fl., 2013). I matchningen valdes det ut två 

kontroller, så för varje deltagare med förmaksflimmer valdes två kontrolldeltagare ut ur 

gruppen utan förmaksflimmer. Kriterierna som behövdes för att tas med som en kontroll var 

att egenskaperna för deltagare utan förmaksflimmer beträffande ålder och kön skulle vara 

detsamma som för deltagare med förmaksflimmer. I analysen användes Chi2-test för att 

påvisa signifikansen.  

Bortfallsanalys 

Även en bortfallsanalys gjordes för att få en deskriptiv översikt av deltagarna som fallit bort 

på grund av att de inte genomfört EKG-undersökning.  

Etiska överväganden 

SNAC-studien genomförs efter de etiska principerna för forskning enligt 

Helsingforsdeklarationen. De etiska principerna är till för att värna om mänskliga rättigheter 

samt skydda deltagarnas integritet (World Medical Association, 2013). Studien är godkänd av 

etikprövningsnämnden i Lund (LU 605–00 och LU 744–00). Alla deltagare i studien har 

lämnat ett informerat samtycke samt blivit informerade och medvetna om rätten till att när 
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som helst avbryta sitt deltagande. Allt material från SNAC är konfidentiellt och kodat vilket 

innebär att det inte går att identifiera personerna som deltar i studien. Vid användning av 

material från studiens databas krävs att forskaren/forskarna fyller i en ansökan som ska 

godkännas av SNAC-B (Lagergren, m.fl. 2004). Vid utlämning av material var det avkodat så 

att det inte ska kunna identifieras vilken information som tillhör vem och efter avslutad studie 

lämnas materialet åter tillbaks till SNAC-B. 

Resultat 

I resultatet ingick 55.8 % (n=617) kvinnor och 44.2 % (n=489) män som delades in i fyra 

ålderskohorter. I gruppen 60–66 år var det 52.4 % (n=200) kvinnor och 47.6 % (n=182) män. 

Den andra gruppen var 72–78 år och där var 57.1 % (n=178) kvinnor och 42.9 % (n=134) 

män. Tredje gruppen innehöll 54.1 % (n=152) kvinnor och 45.9 % (n=129) män. Sista 

gruppen var de som är 87 år eller äldre och där det fanns 66.4 % (n=87) kvinnor och 33.6 % 

(n=44) män (Se Figur 3). 

Figur 3  
 

Tabell 1 visar på att det var 4.1 % (n=25) av kvinnorna som hade diagnosen förmaksflimmer 

och 6.5 % (n=32) av männen. Sammanlagt var det 55.8 % (n=617) kvinnor och 44.2 % 

(n=489) män. 
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Tabell 1. Förmaksflimmer fördelat på kön. 

Förmaksflimmer och kön    

 

Kvinna 

n 

Man 

n 

 Totalt 

 n 

Förmaksflimmer Ja 25 32 57 

Nej 592 457 1049 

Totalt 617 489 1106 

 

Av alla deltagare så var det 5.2 % (n=57) som hade förmaksflimmer och de utan 

förmaksflimmer var resterande 94.8 % (n=1049). Procentuellt så varierade det hur många 

som hade förmaksflimmer inom de olika ålderskohorterna. Den procentuellt största gruppen 

med förmaksflimmer var 81-84 år (Se tabell 2).  

 

Tabell 2. Förmaksflimmer fördelat på ålder.   

Förmaksflimmer och ålder      

 

60–66 år 

n(%) 

72–78 år 

n(%) 

81–84 år 

n(%) 

87 -> 

n(%) 

Totalt 

Förmaksflimmer Ja 4(1) 15(4.8) 27(9.6) 11(8.4) 57 

Nej 378(99) 292(95.2) 254(90.4) 120(91.6) 1049 

Totalt 382 312 281 131 1106 

 

I tabell 3 framgår det att 66.7 % (n=38) av de med förmaksflimmer svarade att de känt smärta 

eller värk senaste 4 veckorna och bland de utan förmaksflimmer var det 61.2 % (n=642). 

Efter genomfört Chi2-test påvisades det ingen statistisk signifikans (n.s.) mellan 

förmaksflimmer och värk/smärta under de senaste 4 veckorna. 

 

Tabell 3. Visar personer med och utan förmaksflimmer som har svarat på frågan ”Har Du haft 

värk/smärta under de senaste 4 veckorna?”. 

 Förmaksflimmer Ej förmaksflimmer P-värde 

Värk/smärta de senaste 4 

veckorna? 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

 

 38(66.7) 19(33.3) 642(61.2) 407(38.8) n.s. 

 



 

 
 

14 

Tabell 4 visar på att det var flest personer med förmaksflimmer som hade ont i ben, knä eller 

fot 68.4 % (n=26). Ryggen var den kroppsdel där personerna med förmaksflimmer hade näst 

mest värk eller smärta 65.8 % (n=25). Även i lederna var det en stor grupp som angav att de 

känt värk eller smärta 60.5 % (n=23) bland de som hade förmaksflimmer. De tre 

kroppsdelarna som personer med förmaksflimmer hade mest värk eller smärta i, var även 

överrepresenterade hos personer utan förmaksflimmer. Dock påvisades ingen skillnad mellan 

grupperna (n.s.). 

 

Tabell 4. När de svarat Ja på frågan om värk/smärta under de senaste 4 veckorna får de svara 

på ”Var i kroppen har Du värk/smärta?” 

 Förmaksflimmer Ej förmaksflimmer P-värde 

Smärta Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

 

Huvud, ansikte, mun 8(21.1) 30(78.9) 119(18.5)  525(81.5) n.s. 

Nacke eller hals 13(34.2) 25(65.8) 227(35.2) 418(64.8) n.s. 

Rygg (bröstrygg, ländrygg, bäcken) 25(65.8) 13(34.2) 371(57.4) 275(42.6) n.s. 

Leder 23(60.5) 15(39.5) 314(48.8) 329(51.2) n.s. 

Skuldror, armar eller händer 15(39.5) 23(60.5) 300(46.6) 344(53.4) n.s. 

Ben, knä eller fot 26(68.4) 12(31.6) 427(66.2) 218(33.8) n.s. 

Bröst 10(26.3) 28(73.7) 106(16.4) 539(83.6) n.s. 

Buk 5(13.2) 33(86.8) 72(11.2) 572(88.8) n.s. 

Underliv 2(5.3) 36(94.7) 43(6.7) 597(93.3) n.s. 

 

Matchning 

Som andra steg i analysen gjordes en matchning. Som figur 4 visar var det 43.9 % (n=75) 

kvinnor och 56.1 % (n=96) män med i matchningen. Av kvinnorna var 24 % (n=18) 72-78 år, 

52 % (n=39) 81-84 år och 24 % (n=18) 87 år eller äldre. Bland männen var 12.5 % (n=12) 

60-66 år, 28.1 % (n=27) 72-78 år, 43.8 % (n=42) 81-84 år och 15.6 % (n=15) 87 år eller 

äldre. 
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Figur 4.  
 

Det var 33.3 % (n=25) av kvinnorna som hade förmaksflimmer och 66.7 % (n=50) som inte 

hade det. 33.3 % (n=32) hade förmaksflimmer och 66.7 % (n=64) hade inte det av männen. 

Totalt så hade 33.3 % (n=57) av deltagarna förmaksflimmer och 66.7 % (n=114) hade det 

inte. Bland både män och kvinnor så var det en tredjedel med förmaksflimmer och två 

tredjedelar utan förmaksflimmer (Se tabell 5). 

 

Tabell 5. Förmaksflimmer fördelat på kön efter matchning med två kontroller. 

Förmaksflimmer och kön    

 

Kvinna 

n 

Man 

n 

Totalt 

n 

Förmaksflimmer Ja 25 32 57 

Nej 50 64 114 

Totalt 75 96 171 

 

Tabell 6 visar på att det var totalt 57 personer med förmaksflimmer och 114 personer utan 

förmaksflimmer som svarade på frågan om värk eller smärta under de senaste 4 veckorna. 

Det var ingen skillnad mellan grupperna (n.s.). 
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Tabell 6. Personer med och utan förmaksflimmer som har svarat på frågan ”Har Du haft 

värk/smärta under de senaste 4 veckorna?” efter matchning. 

 Förmaksflimmer Ej förmaksflimmer P-värde 

Värk/smärta de senaste 4 veckorna? Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

 

                                                             38(66,7) 19(33,3) 81(71,1) 33(28,9) n.s. 

 

Det fanns ingen statistisk signifikans mellan förmaksflimmer och de olika smärtområdena 

enligt de p-värden som tagits fram med hjälp av Chi2-test. Resultatet efter matchningen 

visade att de tre kroppsdelarna med mest värk eller smärta var ben, knä eller fot, rygg samt 

leder oavsett om personen hade förmaksflimmer eller ej (Se tabell 7). 

 

Tabell 7. Frågan om ”Var i kroppen har Du värk/smärta?” efter matchning. 

 Förmaksflimmer Ej förmaksflimmer P-värde 

Smärta Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

Ja 

n(%) 

Nej 

n(%) 

 

Huvud, ansikte, mun                            8(14) 49(86) 8(7) 106(93) n.s. 

Nacke eller hals                                   13(22.8) 44(77.2) 23(20.2) 91(79.8) n.s. 

Rygg (bröstrygg, ländrygg, bäcken) 25(43.9) 32(66.1) 50(43.9) 64(66.1) n.s. 

Leder                                                    23(40.4) 34(59.6) 37(32.5) 77(67.5) n.s. 

Skuldror, armar eller händer                15(26.3) 42(73.7) 33(28.9) 81(71.1) n.s. 

Ben, knä eller fot                                 26(45.6) 31(54.4) 59(51.8) 55(48.2) n.s. 

Bröst                                                    10(17.5) 47(82.5) 16(14) 98(86) n.s. 

Buk                                                      5(8.8) 52(91.2) 10(8.8) 104(91.2) n.s. 

Underliv                                               2(3.5) 55(96.5) 9(7.9) 105(72.1) n.s. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte utfördes en kvantitativ tvärsnittsstudie och smärtförekomsten 

hos personer över 60 år med, respektive utan förmaksflimmer undersöktes. Det använda 
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materialet innehåller 1402 personer och hämtades från SNAC-B baseline 2001-2003. Olsson 

och Sörensen (2011) förklarar att en tvärsnittsstudie innebär att undersöka en population vid 

ett specifikt tillfälle och inte över tid. En kvantitativ metod kännetecknas av en stor 

population där data samlas in genom exempelvis enkätundersökningar och frågeformulär med 

strukturerade frågeställningar och korta svar samt medicinska undersökningar. Forskaren är 

objektiv där svaren på frågorna och undersökningarna behandlas statistiskt och redovisas till 

exempel i diagram eller tabeller (a.a).   

 

Resultatet är baserat på ett relativt litet material med få personer med diagnostiserat 

förmaksflimmer eftersom endast data från SNAC-B analyserades. Men hade material från 

hela SNAC använts så hade det enligt Lagergren m.fl. (2004) varit totalt 8626 personer. 

Analysen var inte så omfattande på grund av att det material som användes inte var så stort, 

men hade det varit större kunde det blivit mer omfattande och kunnat påverka resultatet. 

Tyvärr var det inte möjligt att få tillgång till det större och mer omfattande materialet så 

därför gjordes analysen på materialet från SNAC-B. Eftersom materialet var litet och endast 

kom från Blekinge som enligt Lagergren m.fl. (2004) representerar småstad, så kan inte 

resultatet som framkommit generaliseras. Vid större urval hade även generaliserbarheten 

blivit säkrare och kunnat ge ett tillförlitligare resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Materialets 

deltagare har genomfört både intervjuer med frågeformulär samt medicinska undersökningar 

som EKG. För att kunna välja ut de variabler som skulle användas till analysen så sorterades 

materialet så att analys av övriga irrelevanta variabler, för studiens syfte, kunde undvikas. 

Exempelvis så användes endast de som genomfört EKG-undersökning i analysen. 

 

Från början var materialet snedfördelat så icke parametriska metoder användes, variablerna 

var på nominalnivå och för att påvisa signifikansen användes Chi2-test. Enligt Ejlertsson 

(2012) passar Chi2-testet bra till både parametriskt och icke parametriskt material på 

nominaldata samt att det innebär att tolka om statistisk skillnad finns mellan olika grupper 

(a.a.). Som andra steg i analysen gjordes en matchning där kontroller valdes ut för att studien 

skulle bli effektivare. När materialet hade gjorts om för att passa matchningen var det 

normalfördelat, så parametriska test kunde använts. Även här valdes dock Chi2-test för det 

fungerar på både normalfördelat och snedfördelat material. Fördelen med den genomförda 

matchningen är att man med hjälp av den kan se om resultatet skiljer sig när materialet blir 

jämnare fördelat jämfört med hur det var från början i det ojämna materialet. Trots att 



 

 
 

18 

materialet gjordes mer jämt fördelat så hittades inget statistiskt samband utan det blev samma 

resultat som med det större ojämnare materialet. Detta betyder att oavsett storlek och 

fördelning av materialet så visade analysen på samma sak i resultatet och i matchningen 

vilket gör att de bekräftar varandra. Materialet var från början ojämnt fördelat och genom en 

matchning kunde en analys göras på ett mer jämnt fördelat material för att se om resultatet 

blev annorlunda. Det ska väljas en eller flera kontroller för varje deltagare och valet kan 

göras så att de är likvärdiga deltagarnas egenskaper vad gäller till exempel kön och ålder 

(Reutfors m.fl., 2013). För varje deltagare med förmaksflimmer (n=57) valdes två kontroller 

med samma kön och ålder. Det gjorde att matchningens material bestod av 33.3 % (n=57) 

med förmaksflimmer och 66.7 % (n=114) utan förmaksflimmer. Variablerna som 

analyserades i studien svarade på studiens syfte och insamlingsinstrument samt frågor som 

användes vid datainsamlingen mätte det som ska mätas, vilket ger en hög validitet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Variablerna bearbetades även i IBM SPSS statistics som är ett program för 

statistisk analys, något som ytterligare höjer tillförlitligheten i studien (IBM Corp, 2016). 

Signifikansnivån i analysen valdes till 0,05. Ett p-värde på 0,05 passar bra till material som är 

lite mindre (Ejlertsson, 2012), vilket stämde bra in på mängden data som användes i 

analysen. 

 

Data i SNAC-studien insamlades med hjälp av strukturerade enkäter och medicinska 

undersökningar det vill säga EKG, insamlingen genomfördes även av utbildad personal vilket 

enligt Olsson och Sörensson (2011) höjer reliabiliteten i studien. Eftersom inte alla med 

genomfört EKG (n=1148) hade valt att svara på smärtfrågan så kunde inte alla vara med i 

analysen. Av de 1148 personer var det 42 stycken som inte hade svarat på frågan om 

värk/smärta de senaste 4 veckorna, vilket ledde till ytterligare bortfall. Kvar till analysen var 

1106 stycken personer varav 57 stycken av dessa var diagnostiserade med förmaksflimmer, 

vilket innebär en data som inte är normalfördelad. En åldersindelning gjordes för att få en 

jämnare fördelning i alla åldrar. Indelningarna blev 60-66, 72-78, 81-84 och 87+. I åldern 60-

66 år var det 200 stycken kvinnor och 182 stycken män. Från 72-78 år var det 178 stycken 

kvinnor och 134 stycken män. I åldern 81-84 år var kvinnorna 152 stycken och männen 129 

stycken och från 87 år och uppåt var det 87 stycken kvinnor och 44 stycken män. Lagergren 

m.fl. (2004) förklarar att i SNAC genomförs ett vilo-EKG på deltagarna. Enligt Tagawa m.fl. 

(2007) kan förmaksflimmer diagnostiseras med hjälp av vilo-EKG, men det finns risk att inte 

alla med förmaksflimmer uppmärksammas genom den undersökningen. Därför är det viktigt 

att även använda sig av 24-timmars EKG för att inte missa något förmaksflimmer (a.a.). Ifall 
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en EKG-undersökning genomförts på alla hade det bortfallet kunnat undvikas och om 

möjligheten hade funnits att genomföra både vilo-EKG samt 24-timmars EKG hade kanske 

fler med förmaksflimmer kunnat diagnostiseras. 

Bortfallsanalys 

En begränsning med studien är bortfallet av deltagare som inte genomfört EKG och/eller 

svarat på smärtfrågorna, speciellt i de äldre åldersgrupperna. Det var totalt 254 personer som 

föll bort och inte användes i analysen på grund av att de inte hade genomfört EKG-

undersökning. Därav kunde man inte veta vilka som hade förmaksflimmer och vilka som inte 

hade det. 71.7 % (n=182) var kvinnor och 28.3 % (n=72) var män och 63 % (n=161) av 

bortfallet var personer i den äldsta ålderskohorten 87 år eller äldre (Se Figur 5). 

Figur 5.  
 

Det var 65 % (n=165) av bortfallet som svarade på frågan om de haft värk eller smärta 

senaste 4 veckorna och av de så svarade 70.3 % (n=116) ja. Hos deltagare mellan 60–66 år 

var det 2.4 % (n=4), 72–78 år 4.9 % (n=8), 81–84 år 21.2 % (n=35) och 87 år och äldre 41.8 

% (n=69) (Se Figur 6). 
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Figur 6.  

 

Av de personer som inte genomfört EKG-undersökning (n=254) så var medelåldern 86,22 

år, varav 71.7 % (n=182) kvinnor och 28.3 % (n=72) män. Jämför man med det material som 

används i resultatet så är medelåldern på det materialet 74,4 år och fördelningen mellan 

könen är 55.8 % (n=617) kvinnor och 44.2 % (n=489) män. Anledningen till att EKG inte 

blev utfört kan vara på grund av att hembesök gjordes hos dessa deltagare och därmed fanns 

det inget EKG att tillgå. Enligt Lagergren m.fl. (2004) så tar undersökningen ungefär fyra till 

sex timmar per deltagare. I de äldsta ålderskohorterna var intresset att delta i studien som 

lägst. De blev erbjudna hembesök men en del avböjde och angav att de var väldigt sjuka 

(a.a.). I bortfallsanalysen kunde man se att 63 % (n=161) av de som inte genomfört EKG kom 

från den äldsta ålderskohorten som är 87 år eller äldre. Materialet i bortfallet är så pass stort 

att det nästan uppgår till en femtedel av materialet från SNAC-B, det består av 71.7 % 

(n=182) kvinnor och till störst del är det ifrån den äldsta ålderkohorten. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) så är bortfallsmaterialet snedvridet och det kan påverka resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att flest personer med förmaksflimmer upplevde värk eller smärta i ben, knä 

eller fot 45.6 % (n=26). Även matchningen visar att det förekom mest smärta eller värk i ben, 

knä eller fot. De två andra kroppsdelarna som resultatet visar på näst mest värk eller smärta 

var rygg och leder, det framkommer även i matchningen. Resultatet både innan och efter 

matchning visar dock ingen statistisk signifikans utan bekräftar varandra, vilket är det 

viktigaste som framkommit vid genomförda analyser. Resultatet besvarar studiens syfte och 

det blir samma resultat oavsett om materialet är parametriskt eller icke parametriskt och det 

visar på att smärtförekomst hos personer med och utan förmaksflimmer inte skiljer sig.  

I en studie av Kirchhof m.fl. (2016) framkom att personer med diagnostiserat 

förmaksflimmer upplevde smärta i bröstet (a.a.). Men i det framkomna resultatet visade det 

sig vara endast 17.5 % (n=10) som svarade på smärta i bröstet. Resultatet visar inte på någon 

statistisk signifikans mellan förmaksflimmer och smärta. Dock har andra studier tidigare 

påvisat ett samband mellan hjärtsvikt och smärta (Goodlin m.fl, 2012; Udeoji, Shah, 

Bharadwaj, Katsiyiannis & Schwars, 2012; Tracy & Morrison, 2013). 

  

I analysen påvisades att prevalensen av förmaksflimmer var högre hos män än hos kvinnor 

och förekom mest i åldrarna 81-84 år. Tidigare studier visar att prevalensen av 

förmaksflimmer ökar med åldern (Hoegh m.fl, 2016) samt att män har en högre prevalens 

jämfört med kvinnor (Andersson m.fl, 2012). Dock är de flesta personer i bortfallsanalysen 

87 år eller äldre vilket innebär att resultatet kunde varit något annat om de personerna inte 

fallit bort eftersom de ej utfört EKG-undersökning. Kirchhof m.fl. (2016) menar att personer 

med förmaksflimmer har bättre hälsa och tar större ansvar för sin sjukdom när de får vara 

delaktiga i de beslut som tas. Det är viktigt att personen med förmaksflimmer blir informerad 

och får lära sig hur det är att leva med sjukdomen. Med mer kunskap kan attityden hos 

personen förändras och tack vare det kan livskvalitén vara hög trots förmaksflimmer (a.a.). 

Det som framkommit i resultatet ger sjuksköterskan en användbar kunskap inom 

smärtförekomst hos äldre personer med och utan förmaksflimmer. SSF (2017) menar att när 

omvårdnad ges till personer ska sjuksköterskan arbeta efter kärnkompetenserna samt använda 

ett holistiskt tankesätt. Detta för att utveckla kunskap inom bland annat kommunikation och 

smärtbedömning (a.a.). Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap inom detta område för 

att kunna arbeta efter kärnkompetensen personcentrerad omvårdnad. Om personen undrar 

något så kan sjuksköterskan lyssna och svaren på frågorna kan ge personen ett lugn och 
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förståelse. Om det finns kunskapsluckor inom detta område är det risk för att omvårdnaden 

inte kan genomföras personcentrerat samt att det skapas oro hos personen och dennes 

anhöriga. 

Slutsats 

En undersökning om smärtförekomst hos äldre personer över 60 år med, respektive utan 

förmaksflimmer har gjorts. Resultatet visade ingen statistisk signifikans mellan 

smärtförekomst och personer med förmaksflimmer. Därmed visar studien på att äldre 

personer med förmaksflimmer inte har mer smärta än personerna utan diagnostiserat 

förmaksflimmer. Genom att mer forskning om sambandet mellan smärtförekomst och 

förmaksflimmer tas fram, kan kunskapen hos sjuksköterskan vidgas. Det leder till att man 

som sjuksköterska kan arbeta mer personcentrerat samt informera och förmedla kunskap och 

delaktighet hos personer med förmaksflimmer. 

Självständighet 

Denna studie har gjorts av Linn S. och Sofie B. Samarbetet har fungerat bra. Inledningen 

gjordes gemensamt. Bakgrund och metod har först delats upp där Linn S. har haft ansvar för 

äldre, smärta, sjuksköterskan, urval, etiska överväganden och Sofie B. har haft ansvar för 

förmaksflimmer, design, datainsamling och dataanalys. Båda har dock letat artiklar och 

relevant litteratur till alla områden samt läst igenom allt och tillsammans gjort ändringar. I 

resultatet har Linn S. haft det övergripande ansvaret över SPSS och gjort tabeller samt 

diagram och Sofie B. har skrivit texten i resultatet. Diskussionen och slutsatsen har gjorts 

gemensamt. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär om smärta och medicin från SNAC. 

 

 


