
Projekt atrieflimren

Et projekt i kardiologisk 
Ambulatorium Svendborg i samarbejde med 
Svendborg Kommune og Hjerteforeningen



• Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber i perioden 
22. december 2017 til 30. juni 2020.

• Projektet er et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling på 
OUH Svendborg,  Hjerteforeningen, patienter og pårørende 
samt Sundhedshuset Svendborg, som også er projektejer.

• Alle involverede har deltaget i en proces over nogle 
arbejdsdage mhp udformning af projektet. 

• Styregruppe



Formål

• Patienter/borgere og pårørende føler sig inddraget og 
understøttet i håndtering af sygdom.

• Patienter/borgere oplever en forbedret sygdoms-mestring.

• Patienter/borgere oplever forbedret livskvalitet.

• Færre genindlæggelser som følge af atrieflimren-og flagren.



Atrieflimrenklinikken i Svendborg

• Sygeplejestyret klinik ( i alt 10 spl.) + kontaktlæger.

• Patienter med atrieflimren/atrieflagren følges ved 
eksempelvis opstart af medicin og efter indlæggelser.

• Vi taler bl.a.om sygdom, medicin og compliance, behandling, 
livskvalitet/mestring af sygdom.

• Ingen tilbud til atrieflimren ptt i kommunen.



EHRA Score (European Heart Rythm Association)

• EHRA 1 – Ingen symptomer.
• EHRA 2a – Normale daglige aktiviteter ikke påvirkede.
• EHRA 2b – Normale daglige aktiviteter ikke påvirkede, men pt. 

er bekymret.
• EHRA 3 – Normale daglige aktiviteter er påvirkede.
• EHRA 4 – Normale daglige aktiviteter ikke mulige.



Målgruppen
• EHRA score på >2a
Herudover mindst 1 af følgende risikofaktorer
- Rygning
- Hypertension
- Dysreguleret DM
- Overvægt
- Alkoholoverforbrug
- Inaktivitet
- Kendt søvnapnøe/STOP bang score over 3
- Angst eller depression (HADS over 7)
- Ringe egenomsorg



Inklusion

• Patienterne inkluderes i Atrieflimrenklinikken
• HADS, HeartQol, STOP bang (ekstra)
• Primærjournal sendes 

som henvisning til Sundhedshuset

Stratificering – almen eller udvidet



Tilbud i projektet som foregår i 
Sundhedshuset
• Mestring af livet med atrieflimren
• Tilbud om angsthåndtering til patient og pårørende 
• Tryghed ved motion
• MediYoga
• Rygestop forløb
• Alkoholbehandling
• Vægttab forløb
• Samtaler 



Film fra TV2



Hvad undersøger vi/måler på 

Overordnet undersøger vi om patient/borger har gavn af forløb 
ift atrieflimren/atrieflagren
• HADS – angst og depressionsscore
• Heartquol – livskvalitet
• HADS og Heartqol gentages i Sundhedshuset
• Afsluttende interviews i Sundhedshuset



Status

Deltagere i alt 49
Mænd 20 (45,5%)
Kvinder 24 (54,5%)
Gennemsnitsalder 66,4 år

Mest valgte aktiviteter er:
MediYoga 31 deltagere
Mestring af livet med atrieflimren 28 deltagere



Oplevelser af MediYoga

• En deltager udtaler: ”Tidligere, når jeg oplevede tilbagefald med 
flimren, tænkte jeg, at nu skulle jeg nok stødes igen og måske 
brændes, nu tænker jeg, at jeg har fået endnu et redskab, nemlig 
den dybe rolige vejrtrækning”.

• En anden deltager udtaler: ”Jeg syntes også det er, jeg syntes det 
er dejligt, det er meget behageligt, og så, det giver faktisk, jeg kan 
mærke det i ryggen og jeg kan mærke det i skulder og i nakke. Ja 
det gir bare, det gir bare gennemstrømning og det løsner rigtig 
rigtig meget syntes jeg, så ehh, så jeg syntes det har givet mig 
rigtig meget”.

• En tredje deltager udtaler: ”…jeg har også nogle fordomme jeg lige 
skal af med… ”.



Evaluering eksempel
Peter – patient/borger

• Sygeplejersken fra atrieflimrenklinikken skriver i henvisning fra sygehuset: ”Pt. har ikke delt så 
mange tanker med hustruen omkring atrieflimren, men overvejer dette i forb. med projektet”.

• Sygeplejerske i kommunen italesætter det og byder ind ved opstartssamtalen: ”Hvordan skal jeg 
forstå det Peter, vil du ikke sætte lidt flere ord på det?”.

• Peter reflekterer: ”Jeg er ikke så god til at gå med det selv, men jeg er heller ikke så god til at 
dele det med min hustru, fordi jeg er bange for at hun skal blive bange. Jeg er selv bange”.

• Sygeplejerske spørger igen til behovssamtale: ”Hvordan går det så med det Peter?”.

• Peter går ud med læring på den anden side: ”Jeg synes selv jeg er blevet mere åben overfor min 
hustru, er dog her blevet rystet over, hvor meget bekymring hun går med. Jeg har selv fået mere 
ro, og så kan jeg bedre åbne mig. Så har jeg mere ro over den snak med hende”.






