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Sammanfattning:	  
	  
Bakgrund:	  Under	  de	  senaste	  10-‐15	  åren	  har	  det	  publicerats	  flera	  artiklar	  som	  tyder	  på	  
att	  hård	  fysisk	  träning,	  speciellt	  konditionsidrott	  ökar	  risken	  för	  förmaksflimmer.	  Det	  
råder	  dock	  fortfarande	  en	  viss	  oenighet	  angående	  detta	  då,	  det	  finns	  studier	  som	  pekar	  
både	  i	  positiv	  och	  negativ	  riktning.	  	  Meta-‐analyser	  har	  också	  genomförts	  men	  även	  dessa	  
indikerar	  olika	  risker	  med	  hård	  träning.	  	  Analyserna	  är	  dock	  gjorda	  utan	  närmare	  
hänsyn	  tagen	  till	  intensiteten	  på	  idrottandet.	  	  Det	  är	  på	  tiden	  att	  vi	  får	  fram	  ett	  svar	  på	  
frågan:	  Ökar	  hårt	  idrottande	  risken	  för	  arytmier?	  Om	  så	  är	  fallet,	  vid	  vilken	  intensitet	  
eller	  mängd	  träning	  ökar	  risken	  för	  förmaksflimmer?	  Vårt	  mål	  är	  att	  göra	  en	  meta-‐
analys	  som	  tar	  hänsyn	  både	  till	  intensitet	  och	  träningsmängd.	  	  
	  
Metod	  och	  resultat:	  En	  systematisk	  litteratursökning	  har	  gjorts	  via	  Pub	  Med	  och	  
Scopus	  fram	  till	  november	  2013.	  Data	  extraherades	  fram	  från	  13	  utvalda	  studier	  som	  
passerat	  kvalitetsgranskning.	  Analyserna	  har	  genomförts	  med	  en	  network	  meta-‐analys.	  I	  
den	  analys	  som	  användes	  inkluderades	  111	  282	  personer	  och	  antal	  fall	  av	  
förmaksflimmer	  var	  4633(enbart	  de	  studier	  som	  mätt	  aktivitet	  på	  fritid).	  För	  att	  kunna	  
jämföra	  träningsmängderna	  mellan	  studierna	  så	  har	  vi	  översatt	  all	  träning	  till	  
metaboliska	  ekvivalenter,	  MET-‐h/v.	  	  Trenden	  visar	  att	  med	  en	  ökad	  träningsmängd	  ökar	  
risken	  för	  förmaksflimmer,	  P(trend)=0,04.	  Vi	  fann	  en	  fem-‐faldig	  riskökning	  (RR	  5,5:	  95	  
%	  CI	  1,27-‐23,83)	  för	  förmaksflimmer	  när	  träningsmängden	  på	  fritiden	  överstiger	  100	  
MET-‐h/v	  (motsvarar10	  h	  löpning	  i	  10km/h	  per	  v),	  jämfört	  med	  den	  lägsta	  
träningsgruppen	  på	  0-‐5MET-‐h/v.	  Effekterna	  av	  en	  träningsmängd	  på	  mindre	  än	  100	  
MET-‐h/v	  är	  inte	  statistiskt	  säkerställda.	  	  
	  
Slutsats:	  Risken	  för	  förmaksflimmer	  ökar	  femfaldigt	  vid	  en	  träningsmängd	  på	  mer	  än	  
100	  MET-‐h/v.	  Evidensen	  för	  var	  gränsen	  går	  för	  denna	  riskökning	  är	  dock	  skral.	  Fler	  och	  
utförligare	  studier	  behöver	  göras	  för	  att	  med	  säkerhet	  kunna	  uttala	  sig	  var	  gränsen	  går	  
för	  när	  idrott	  blir	  en	  riskfaktor	  istället	  för	  friskfaktor	  vad	  gäller	  förmaksflimmer.	  	  
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Abstract:	  
	  
Background:	  During	  the	  last	  10-‐15	  years	  several	  articles	  have	  been	  published	  
indicating	  that	  physical	  training,	  especially	  endurance	  training,	  increases	  the	  risk	  for	  
atrial	  fibrillation.	  However	  there	  is	  still	  conflicting	  evidence.	  In	  fact	  previous	  studies	  
have	  been	  pointing	  in	  different	  directions,	  both	  for	  an	  increased	  and	  decreased	  risk.	  
There	  are	  also	  meta-‐analyses	  showing	  that	  physical	  activity	  increases	  the	  risk	  and	  other	  
meta-‐analyses	  displaying	  no	  increased	  risk	  at	  all	  in	  the	  active	  group.	  These	  analyses	  
have	  been	  done	  without	  regard	  to	  the	  intensity	  of	  the	  activities.	  We	  still	  do	  not	  have	  an	  
answer	  to	  the	  question:	  Does	  intense	  physical	  activity	  increase	  the	  risk	  for	  atrial	  
fibrillation?	  	  If	  so,	  at	  what	  threshold	  of	  activity	  does	  training	  increase	  rather	  than	  
decrease	  risk	  of	  atrial	  fibrillation?	  	  We	  therefore	  aimed	  to	  perform	  a	  meta-‐analysis	  
taking	  into	  consideration	  the	  intensity	  and	  quantity	  of	  training.	  	  
	  
Methods	  and	  results:	  We	  conducted	  a	  systematic	  literature	  search	  through	  Pub	  Med	  
and	  Scopus.	  Extracted	  data	  from	  13	  included	  studies	  were	  analysed	  by	  network	  meta-‐
analysis	  using	  a	  random	  effect	  model.	  Among	  the	  included	  studies	  (in	  the	  end	  only	  those	  
who	  measured	  leisure	  time	  activity)	  there	  were	  111	  282	  persons	  included	  and	  4633	  
cases	  of	  AF.	  	  To	  compare	  training	  volumes	  between	  the	  studies	  we	  chose	  to	  translate	  the	  
training	  to	  metabolic	  equivalents,	  METs	  in	  hours	  per	  week	  (h/w).	  There	  was	  a	  trend	  for	  
increased	  risk	  for	  atrial	  fibrillation	  with	  increasing	  training	  load	  was:	  P	  (trend)=0,04.	  
Compared	  to	  the	  lowest	  training	  group	  0-‐5	  MET-‐h/v,	  leisure	  time	  physical	  activity	  of	  
more	  than	  100MET-‐h/v	  was	  associated	  with	  a	  five-‐fold	  higher	  risk	  for	  atrial	  fibrillation	  
(RR	  5,5:	  95	  %	  1,27-‐23,83).	  You	  can	  presage	  that	  the	  risk	  increases	  at	  earlier	  levels	  of	  
training,	  but	  the	  effects	  are	  uncertain	  in	  groups,	  training	  less	  than	  100	  MET-‐h/w.	  	  
	  
Conclusion:	  More	  than	  100	  MET-‐h/w	  of	  exercise	  was	  associated	  with	  a	  five-‐fold	  
increased	  risk	  of	  AF,	  with	  little	  evidence	  for	  an	  increased	  risk	  at	  lower	  intensities.	  
However	  more	  detailed	  studies	  are	  needed	  to	  be	  able	  to	  reliably	  define	  a	  safe	  physical	  
activity	  threshold.	  	  
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Inledning	  	  
Människor	  har	  ofta	  en	  tendens	  att	  dela	  in	  världen	  i	  svart	  eller	  vitt.	  Idrotten	  är	  inget	  
undantag	  från	  den	  regeln.	  	  Överallt	  i	  samhället	  får	  man	  höra	  om	  idrottens	  förträfflighet,	  
det	  finns	  ett	  överflöd	  av	  studier	  som	  visar	  på	  att	  fysisk	  aktivitet	  minskar	  dödligheten	  och	  
bidrar	  till	  förbättrad	  hälsa.	  En	  person	  som	  lever	  ett	  liv	  med	  regelbunden	  fysisk	  aktivitet	  
har	  en	  minskad	  risk	  för	  flertalet	  sjukdomar	  bl.a.	  cancer,	  hjärt-‐och	  kärlsjukdomar	  och	  
diabetes	  mellitus	  typ	  2.(1)(2)	  En	  nyligen	  utkommen	  studie	  från	  Danmark	  visar	  att	  
joggare	  generellt	  lever	  6	  år	  längre	  än	  soffpotatisar.(3)	  Verkligheten	  är	  ofta	  inte	  helt	  svart	  
eller	  vit	  utan	  den	  är	  målad	  i	  en	  gråskala.	  En	  sak	  som	  det	  pratas	  mindre	  om	  är	  baksidan	  
av	  hårt	  idrottande.	  Är	  allt	  idrottande	  hälsosamt	  oavsett	  mängd	  och	  intensitet?	  Finns	  det	  
en	  gräns	  där	  man	  riskerar	  hälsan	  i	  sin	  strävan	  mot	  bättre	  fysik?	  
	  	  
	  Det	  är	  visat	  att	  hårt	  idrottande	  kan	  ge	  strukturella	  förändringar	  på	  hjärtat,	  det	  s.k.	  
idrottshjärtat	  vilket	  innebär	  ett	  fysiologiskt	  förstorat	  hjärta(4).	  Några	  studier	  som	  
publicerats	  de	  senaste	  åren	  tyder	  på	  att	  hårt	  idrottande	  under	  lång	  tid	  inte	  bara	  kan	  ge	  
strukturella	  förändringar	  på	  hjärtat	  utan	  även	  rytmrubbningar(5)	  medan	  andra	  studier	  
inte	  har	  kunnat	  påvisa	  sådana	  negativa	  effekter	  på	  hjärtat	  av	  träning(6).	  Kunskapsläget	  
inom	  detta	  område	  är	  dock	  ofullständigt	  kartlagt.	  I	  en	  studie	  från	  2001	  (7)	  beräknade	  
man	  att	  prevalensen	  av	  förmaksflimmer(FF)	  kommer	  att	  öka	  2,5ggr	  de	  kommande	  40	  
åren	  pga.	  en	  allt	  äldre	  befolkning.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  vilka	  riskfaktorerna	  
är	  för	  att	  förhindra	  utbredningen	  av	  denna	  folksjukdom.	  	  
	  
Förmaksflimmer	  är	  således	  en	  vanlig	  sjukdom	  i	  vårt	  samhälle	  idag.	  Prevalensen	  är	  högre	  
ju	  äldre	  del	  av	  befolkningen	  man	  undersöker.	  I	  en	  studie	  publicerad	  2012	  i	  Europace,	  
framkom	  det	  att	  prevalensen	  av	  FF	  mellan	  45-‐54	  år	  är	  0,2	  %	  för	  att	  sedan	  vid	  75	  års	  
ålder	  vara	  uppe	  i	  8	  %	  (8).	  Prevalensen	  varierar	  beroende	  på	  kön	  och	  etnicitet.	  I	  samma	  
studie	  framkom	  det	  att	  prevalensen	  för	  kvinnor	  är	  i	  genomsnitt	  1,6	  %	  medan	  den	  för	  
män	  var	  2,4	  %.	  Iakttagelsen	  att	  FF	  är	  vanligare	  hos	  män	  än	  hos	  kvinnor	  har	  gjorts	  i	  
många	  studier.	  Kan	  könsskillnaden	  delvis	  förklaras	  med	  att	  män	  utsätter	  sig	  för	  mer	  
intensivt	  idrottande	  än	  kvinnor?	  Är	  mäns	  hjärtan	  känsligare	  för	  de	  riskfaktorer	  som	  
finns?	  Beror	  det	  på	  att	  de	  i	  större	  utsträckning	  har	  andra	  riskfaktorer	  för	  FF	  som	  högt	  
blodtryck	  eller	  diabetes(9)?	  Riskfaktorer	  som	  övervikt	  och	  diabetes	  kan	  vara	  orsaken	  till	  
att	  FF	  är	  vanligare	  i	  den	  äldre	  delen	  av	  befolkningen,	  de	  har	  hunnit	  samla	  på	  sig	  fler	  
riskfaktorer	  för	  FF	  än	  de	  yngre.	  I	  en	  studie	  från	  Sverige	  som	  kom	  ut	  2012	  undersökte	  
man	  befolkningen	  i	  norra	  Hälsingland	  och	  fann	  att	  prevalensen	  för	  hela	  befolkningen	  
där	  var	  2,5	  %	  (vilket	  är	  en	  av	  de	  högsta	  prevalenser	  som	  uppmätts	  inom	  ett	  område).	  
Prevalensen	  var	  i	  stort	  sett	  obefintlig	  för	  personer	  under	  35	  år(10).	  I	  den	  studien	  hade	  
man	  inkluderat	  alla	  åldersgrupper	  till	  skillnad	  från	  den	  första	  studien	  där	  man	  bara	  
undersökt	  personer	  över	  45	  år.	  	  Andra	  studier	  har	  en	  prevalens	  på	  ca	  1	  %	  för	  hela	  
befolkningen	  (7),	  vilket	  är	  den	  siffra	  man	  oftast	  ser	  i	  andra	  studier	  och	  facklitteratur.	  
	  
Vad	  är	  problemen	  och	  riskerna	  med	  att	  ha	  FF?	  	  När	  hjärtat	  slår	  oregelbundet	  och	  för	  
snabbt	  försämras	  hjärtats	  pumpkapacitet.	  	  Detta	  är	  ett	  resultat	  av	  att	  kamrarna	  inte	  fylls	  
ordentligt	  under	  diastole	  vid	  takykardi	  (11).	  Oregelbundenheten	  leder	  till	  en	  variation	  i	  
fyllnad	  och	  pulstryck.	  	  Variationen	  i	  fyllnad	  leder	  till	  att	  Frank-‐Starlings	  hjärtlag	  inte	  
kommer	  att	  kunna	  utnyttjas	  fullt	  ut	  och	  slagvolymen	  kommer	  bli	  sänkt.	  	  Eftersom	  
slagvolymen	  ofta	  är	  påverkad	  hos	  patienter	  med	  FF	  så	  har	  de	  ofta	  problem	  med	  trötthet,	  
särskilt	  vid	  fysisk	  aktivitet.	  	  Jämför	  man	  den	  fysiska	  kapaciteten	  hos	  två	  jämnåriga	  
personer,	  varav	  en	  har	  FF	  och	  en	  är	  frisk	  så	  är	  arbetsförmågan	  klart	  lägre	  för	  den	  med	  
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FF	  jämfört	  med	  den	  friska	  personen	  (11).	  	  	  VO2max	  hos	  personer	  hjärtsvikt	  och	  FF	  var	  
20	  %	  lägre	  än	  de	  som	  enbart	  hade	  hjärtsvikt.	  (12).	  
	  	  
En	  sänkt	  arbetsförmåga	  kan	  man	  tänka	  sig	  leder	  till	  en	  sänkt	  livskvalité.	  Har	  patienter	  
med	  förmaksflimmer	  en	  sänkt	  livskvalitet	  jämfört	  med	  friska?	  I	  flera	  studier	  på	  äldre	  
(över	  75	  år)	  med	  FF	  ser	  man	  ingen	  markant	  försämring	  i	  livskvalitet	  om	  personen	  i	  fråga	  
saknar	  co-‐morbiditet.	  (13)(14).	  De	  flesta	  andra	  studier	  pekar	  dock	  på	  motsatsen	  och	  i	  en	  
review	  från	  2006(15)	  framkommer	  det	  att	  det	  stora	  flertalet	  av	  FF	  patienterna	  känner	  
en	  försämrad	  livskvalitet	  jämfört	  med	  normalbefolkningen.	  Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  FF-‐
patienter	  och	  patienter	  med	  en	  strukturell	  hjärtsjukdom	  finner	  man	  att	  de	  båda	  
grupperna	  har	  samma	  sänkta	  nivå	  av	  livskvalitet	  vilken	  är	  markant	  lägre	  än	  en	  frisk	  
kontrollgrupp(16).	  I	  en	  studie	  från	  2001	  så	  visar	  man	  även	  här	  på	  ett	  sänkt	  
välbefinnande	  hos	  FF-‐patienter	  och	  i	  den	  studien	  så	  framkom	  det	  att	  livskvalitén	  till	  stor	  
del	  var	  beroende	  av	  den	  autonoma	  funktionen	  samt	  symtomatologin(17).	  	  
	  
Den	  risk	  som	  oftast	  brukar	  kopplas	  ihop	  med	  FF	  är	  den	  för	  stroke.	  I	  Sverige	  drabbades	  
107	  865	  personer	  av	  stroke	  mellan	  åren	  2005	  -‐2010.	  En	  tredjedel	  av	  dessa	  hade	  FF	  och	  
17	  %	  av	  dem	  hade	  inte	  hämtat	  ut	  sina	  antikoagulationsläkemedel	  enligt	  en	  rapport	  från	  
SBU(18).	  I	  en	  studie	  från	  JAMA	  2001	  framkom	  det	  att	  risken	  för	  stroke	  ökar	  5ggr	  vid	  FF	  
och	  författarna	  kom	  fram	  till	  att	  av	  alla	  strokefall	  står	  FF	  för	  15	  %	  (7).	  Även	  om	  siffrorna	  
skiljer	  sig	  lite	  från	  studie	  till	  studie	  är	  i	  stort	  sett	  alla	  överens	  om	  att	  FF	  ökar	  
strokerisken	  markant.	  	  Stroke	  orsakar	  inte	  bara	  ett	  stort	  lidande	  för	  dem	  som	  drabbas	  
och	  dess	  anhöriga.	  Kostnaden	  för	  sjukhusvård	  och	  bortfall	  av	  skatteintäkter	  gör	  att	  alla	  i	  
samhället	  drabbas,	  antingen	  direkt	  eller	  indirekt.	  I	  en	  rapport	  från	  hjärt-‐lungfonden	  från	  
2009(19)	  så	  framkommer	  det	  att	  21	  800	  personer	  drabbades	  av	  stroke	  2009	  och	  den	  
genomsnittliga	  kostnaden	  för	  sjukhusvård	  och	  kommunala	  tjänster	  var	  162	  500	  kr	  per	  
person	  under	  första	  året.	  	  	  Man	  räknade	  även	  på	  framtida	  kostnaderna	  i	  form	  av	  
inkomstbortfall,	  kommunal	  vård	  och	  framtida	  sjukhusvård.	  	  Den	  beräknas	  till	  741	  000	  
kr	  per	  person	  vilket	  innebär	  att	  livstidskostnaden	  för	  dessa	  21	  800	  personer	  som	  
drabbades	  av	  stroke	  2009	  blir	  16,1	  miljarder.	  Detta	  gör	  att	  stroke	  är	  en	  av	  Sveriges	  
dyraste	  sjukdomar.	  	  De	  kommunala	  omsorgskostnaderna	  för	  stroke	  beräknas	  till	  ca	  650	  
miljoner	  2009	  och	  då	  har	  man	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  all	  den	  tid	  och	  de	  resurser	  som	  
anhöriga	  lägger	  ned.	  Dessutom	  kan	  man	  inte	  sätta	  en	  kostnad	  i	  kronor	  på	  all	  den	  sorg	  
som	  drabbar	  strokepatienterna	  som	  förlorar	  viktiga	  funktioner	  t.ex.	  tal,	  autonomi	  eller	  
gångförmåga,	  för	  att	  inte	  tala	  om	  den	  sorg	  som	  drabbar	  anhöriga	  när	  någon	  försvinner.	  
Vi	  bör	  söka	  noggrant	  efter	  varje	  enskild	  riskfaktor	  för	  stroke	  och	  hur	  man	  förebygger	  
dem.	  Detta	  för	  att	  förhindra	  den	  stora	  tragedi	  och	  de	  enorma	  samhällskostnaderna	  som	  
alla	  strokefall	  medför.	  	  	  
	  	  	  	  	  
Jag	  konstaterade	  redan	  tidigare	  i	  inledningen	  att	  motion	  i	  genomsnitt	  förlänger	  livet.	  I	  
vissa	  studier	  (20)(3)	  är	  sambandet	  mellan	  fysisk	  aktivitet	  och	  livslängd	  inte	  är	  linjärt.,	  
utan	  snarare	  u-‐format.	  I	  en	  stor	  studie	  från	  Köpenhamn	  2013	  med	  nästan	  18000	  
deltagare	  visade	  man	  att	  de	  som	  joggar	  mindre	  än	  3ggr	  per	  vecka,	  totalt	  mellan	  1-‐3h/v	  
med	  lätt-‐måttlig	  intensitet	  var	  de	  som	  hade	  högst	  överlevnad.	  	  Ökade	  man	  mängden	  och	  
intensiteten	  sjönk	  livslängden,	  i	  princip	  ned	  till	  den	  nivå	  som	  de	  icke-‐tränande	  
individerna(3).	  	  Vad	  är	  det	  som	  orsakar	  detta	  u-‐formade	  samband?	  Kan	  det	  vara	  att	  det	  
skapas	  mer	  inflammation	  vid	  hårt	  idrottande	  som	  i	  sin	  tur	  skapar	  arterioskleros?	  Kan	  
det	  vara	  strukturella	  förändringar	  i	  hjärtat	  som	  bidrar?	  Kan	  den	  ökade	  strokerisken	  som	  
FF	  innebär	  vara	  en	  orsak?	  Många	  frågor	  men	  inga	  riktigt	  klara	  svar.	  Detta	  är	  ett	  område	  
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som	  måste	  undersökas	  vidare.	  Studien	  ovan	  hade	  relativt	  få	  dödsfall	  vilket	  gör	  att	  man	  
ska	  vara	  försiktig	  med	  att	  dra	  allt	  för	  vittgående	  slutsatser.	  	  	  
	  

	  
All	  idrott	  är	  inte	  hälsosam	  
	  
De	  flesta	  forskare	  är	  överens	  om	  att	  FF	  sänker	  livslängden	  (21)(22).	  Detta	  gäller	  dock	  
inte	  lone	  atrial	  fibrillation,	  (FF	  utan	  säker	  orsak	  på	  personer	  under	  65år)	  vid	  denna	  typ	  
av	  FF	  har	  man	  inte	  kunnat	  se	  någon	  påverkan	  på	  livslängd.(22)	  
	  
För	  att	  undvika	  att	  FF	  utvecklas	  skulle	  det	  vara	  en	  fördel	  om	  det	  i	  förväg	  gick	  att	  
identifiera	  vilka	  som	  i	  framtiden	  kommer	  drabbas.	  Senaste	  åren	  har	  det	  skrivits	  mycket	  
om	  P-‐våg	  dispersion	  och	  dess	  betydelse	  för	  att	  förespå	  just	  FF(23)(24).	  P-‐våg	  dispersion	  
är	  skillnaden	  mellan	  P-‐max	  durationen	  och	  P-‐min	  durationen	  mätt	  från	  flera	  olika	  EKG	  
avledningar	  vid	  ett	  slag.	  Dock	  visar	  en	  nyligen	  utgiven	  meta-‐analys	  på	  ämnet(24)	  att	  det	  
saknas	  riktigt	  bra	  evidens,	  samt	  att	  metoderna	  för	  att	  mäta	  P-‐vågs	  dispersion	  skiljer	  sig	  
från	  studie	  till	  studie.	  För	  att	  med	  säkerhet	  säga	  om	  det	  finns	  ett	  samband	  bör	  man	  
standardisera	  mätmetoderna.	  	  Man	  har	  i	  studier	  kunnat	  se	  en	  ökad	  p-‐vågs	  dispersion	  
hos	  idrottare(25)(26).	  Detta	  skulle	  kunna	  indikera	  onormal	  elektrisk	  aktivitet	  i	  hjärtat	  
vilket	  i	  framtiden	  skulle	  kunna	  skapa	  FF.	  Det	  har	  samtidigt	  publicerats	  studier	  där	  man	  
inte	  har	  kunnat	  se	  någon	  ökad	  förekomst	  alls	  av	  p-‐vågs	  dispersion	  hos	  idrottare	  jämfört	  
med	  en	  icke	  aktiv	  grupp(27).	  Detta	  gör	  att	  det	  mest	  är	  spekulationer	  kring	  p-‐våg	  
dispersionens	  betydelse	  för	  idrottare	  och	  risken	  för	  FF	  och	  hypotesen	  saknar	  klara	  
bevis.	  	  
	  
Om	  man	  inte	  kan	  förutspå	  vem	  som	  ska	  få	  FF	  så	  kanske	  man	  kan	  förebygga	  det	  genom	  
att	  ta	  reda	  på	  orsakerna	  till	  varför	  man	  får	  det?	  Nedan	  kommer	  jag	  att	  diskutera	  lite	  
olika	  teorier	  om	  varför	  hård	  idrott	  kan	  tänkas	  vara	  en	  riskfaktor	  för	  FF.	  Konditionsidrott	  
sänker	  frekvensen	  av	  många	  riskfaktorer	  för	  FF	  som	  högt	  blodtryck	  och	  diabetes(28).	  	  
Trots	  detta	  förefaller	  det	  som	  att	  konditionsidrottare	  är	  drabbade	  av	  arytmier	  i	  högre	  
utsträckning	  än	  befolkningen	  i	  stort.	  Vad	  är	  det	  som	  ger	  upphov	  till	  arytmierna,	  tros	  
avsaknaden	  av	  många	  andra	  riskfaktorer?	  Det	  finns	  många	  teorier.	  Kan	  det	  vara	  fibros,	  
hypertrofi	  eller	  en	  ökad	  vagal	  tonus	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  bradykardi?	  Eller	  kanske	  en	  
kombination?	  	  I	  en	  studie	  från	  Norge	  från	  2013	  har	  man	  undersökt	  sambandet	  mellan	  
hjärtfrekvensen	  under	  arbete	  och	  risken	  för	  FF.	  Vid	  arbete	  på	  samma	  effekt	  är	  risken	  att	  
drabbas	  av	  FF	  högre	  för	  de	  med	  en	  lägre	  hjärtrytm.(29).	  Detta	  stöder	  teorin	  att	  en	  ökad	  
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vagal	  tonus	  och	  stor	  slagvolym	  är	  kopplat	  till	  FF.	  Hypotesen	  är	  inte	  ny,	  Grimsmo	  et	  al	  
(30)	  har	  2010	  konstaterat	  en	  koppling	  mellan	  lång	  PQ-‐tid,	  bradykardi	  och	  
vänsterkammarförstoring.	  	  I	  en	  studie	  från	  2007	  har	  man	  kommit	  fram	  till	  att	  70	  %	  av	  
de	  med	  lone	  atrial	  fibrillation	  är	  vagalt	  FF(31).	  	  
	  	  
Vad	  är	  vagalt	  FF?	  Det	  är	  FF	  som	  oftast	  drabbar	  män	  mellan	  30-‐50	  år,	  vanligen	  
uppkommer	  nattetid	  och	  sällan	  under	  förmiddagen	  då	  det	  sympatiska	  påslaget	  är	  högt.	  
Denna	  typ	  av	  FF	  uppkommer	  sällan	  under	  träning	  eller	  stress,	  men	  kan	  ofta	  uppkomma	  i	  
vila,	  efter	  träning	  eller	  under	  stress	  och	  föregås	  vanligen	  av	  en	  period	  av	  
bradykardi(32).	  	  
	  
Många	  studier	  har	  påvisat	  strukturella	  förändringar	  på	  hjärtat	  vid	  hård	  
konditionsidrott(33)(34).	  	  Både	  slutdiastolisk,	  systolisk	  diameter	  och	  volym	  i	  höger	  och	  
vänster	  kammare	  och	  förmak	  blir	  större(35)	  Både	  den	  totala	  massan	  och	  diametern	  i	  
kammare	  och	  förmak	  blir	  större(excentrisk	  hypertrofi)	  hos	  konditionsidrottare,	  det	  är	  
forskarna	  överens	  om.	  Däremot	  råder	  det	  meningsskiljaktighet	  angående	  
styrketräningens	  påverkan	  på	  hjärtat.	  Det	  finns	  studier	  som	  visar	  på	  att	  även	  
styrkeidrottare	  får	  en	  större	  hjärtmassa	  men	  till	  skillnad	  från	  konditionsidrottarna	  får	  
de	  en	  tjockare	  hjärtvägg	  (koncentrisk	  hypertrofi).(34).	  	  Dock	  finns	  det	  studier	  som	  inte	  
visat	  någon	  påverkan	  på	  hjärtmuskulaturen	  alls	  hos	  styrkeidrottare	  (36)(37)(33).	  
	  
Inte	  nog	  med	  att	  den	  hårda	  träningen	  kan	  ge	  upphov	  till	  hypertrofi,	  det	  kan	  även	  leda	  till	  
fibros	  i	  hjärtmuskeln.	  Alla	  som	  idrottar	  hårt	  får	  inte	  fibros,	  det	  verkar	  vara	  associerat	  
med	  hypertrofi(35).	  	  Få	  fall	  med	  fibros	  har	  inte	  samtidigt	  har	  vänsterkammarhypertrofi,	  
vilket	  gör	  att	  forskarna	  har	  spekulerat	  i	  om	  det	  är	  hypertrofin	  som	  ger	  upphov	  till	  
fibrosen.	  	  En	  hypotes	  är	  att	  hypertrofin	  ger	  ett	  ökat	  syrgasbehov	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  ge	  
upphov	  till	  myocytdöd	  och	  fibros.(35).	  I	  en	  studie	  från	  2011	  (38).	  där	  man	  studerat	  
hjärtfunktionen	  hos	  12	  veteranatleter	  upptäckte	  man	  fibros	  hos	  50	  %	  av	  dem.	  Det	  var	  en	  
ökad	  förekomst	  av	  fibros	  hos	  de	  som	  idrottat	  mest.	  Det	  man	  kan	  ha	  i	  åtanke	  är	  dock	  att	  
fibros	  i	  hjärtmuskeln	  kan	  uppkomma	  även	  av	  andra	  orsaker,	  som	  hjärtinfarkt	  och	  
myokardit(39)	  och	  att	  det	  var	  en	  liten	  studie.	  Fibros	  kan	  ge	  upphov	  till	  att	  de	  elektriska	  
signalerna	  i	  hjärtat	  får	  svårare	  att	  ta	  sig	  fram,	  kamrarna	  blir	  stelare	  och	  får	  därmed	  
svårare	  att	  arbeta(35).	  I	  en	  studie	  från	  1997	  jämförde	  en	  forskargrupp	  biopsier	  från	  
patienter	  med	  FF	  med	  biopsier	  från	  patienter	  som	  hade	  Wolf	  Parkinson	  White	  syndrom.	  	  
Alla	  biopsier	  från	  patienterna	  med	  WPW	  var	  utan	  anmärkning	  medan	  alla	  patienter	  med	  
FF	  hade	  varierande	  grad	  av	  abnormiteter	  i	  biopsierna(40)Förändringar	  kunde	  enbart	  
ses	  i	  förmaken	  och	  ej	  i	  kamrarna.	  Hos	  75	  %	  av	  patienterna	  kunde	  man	  inte	  hitta	  en	  
underliggande	  orsak	  till	  denna	  omvandling.	  	  
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Till	  vänster	  ett	  hjärta	  med	  koncentrisk	  hypertrofi,	  i	  mitten	  en	  normal	  hjärtmuskel	  och	  till	  
höger	  excentrisk	  hypertrofi	  
	  
Man	  använt	  sig	  mycket	  av	  djurstudier	  för	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  över	  hur	  hjärtat	  reagerar	  
på	  hård	  träning.	  I	  en	  nyligen	  utkommen	  studie	  från	  juli	  2013	  har	  man	  undersökt	  råttor	  
som	  man	  satt	  på	  träning,	  omfattande	  1	  timmes	  löpband	  varje	  dag	  i	  16	  veckor(41).	  Detta	  
skulle	  motsvara	  ca	  10år	  av	  hård	  träning	  för	  en	  människa.	  	  Efter	  veckorna	  med	  träning	  
följde	  8	  veckor	  av	  vila.	  En	  kontrollgrupp	  med	  råttor	  som	  inte	  tränade	  följdes	  under	  
motsvarande	  tid.	  De	  aktiva	  djuren	  hade	  en	  betydligt	  högre	  frekvens	  av	  FF	  när	  
träningsperioden	  var	  över	  jämfört	  med	  kontrollgruppen.	  	  Denna	  ökade	  frekvens	  
försvann	  dock	  när	  träningsmängden	  minskade.	  De	  aktiva	  råttorna	  hade	  även	  dilaterade	  
förmak	  samt	  fibros	  i	  hjärtmuskeln	  som	  inte	  försvann	  helt,	  ens	  efter	  8	  veckor	  av	  vila.	  
Forskarna	  noterade	  även	  ett	  ökat	  parasympatiskt	  påslag	  hos	  de	  aktiva	  råttorna	  som	  
försvann	  efter	  4	  veckor	  av	  vila.	  	  Dessa	  iakttagelser	  väver	  samman	  många	  av	  teorierna	  
ovan	  mellan	  fibros,	  förändring	  i	  atriums	  uppbyggnad	  samt	  ett	  ökat	  vagalt	  påslag	  med	  
risken	  att	  utveckla	  FF.	  Studien	  visar	  även	  på	  att	  om	  man	  kraftigt	  reducerar	  
träningsmängden	  minskar	  risken,	  men	  många	  av	  de	  förändringar	  som	  uppkommer	  i	  
hjärtmuskeln	  kommer	  trots	  det	  att	  finnas	  kvar.	  	  Det	  går	  dock	  inte	  att	  direkt	  översätta	  
resultat	  från	  djurstudier	  till	  människa	  men	  liknande	  slutsats	  har	  även	  gjorts	  efter	  
observation	  på	  människor	  vilket	  gör	  att	  resultaten	  får	  en	  ökad	  betydelse.	  
	  
Ett	  av	  världens	  tuffaste	  lopp,	  Hawaii	  ironman	  (3.9	  km	  simning,	  180,2	  km	  cykel	  och	  42.2	  
km	  löpning)har	  inte	  bara	  dragit	  till	  sig	  många	  forskare	  som	  deltagare	  utan	  loppet	  har	  
utgjort	  bas	  för	  forskning.	  En	  forskargrupp	  har	  valt	  att	  undersöka	  nivåerna	  av	  Troponin	  I	  
samt	  Troponin	  T	  före	  och	  efter	  loppet.	  Innan	  loppet	  var	  det	  ingen	  av	  deltagarna(n=23)	  
som	  hade	  förhöjda	  nivåer,	  efter	  loppet	  däremot	  var	  nivåerna	  av	  framförallt	  Troponin	  T	  
förhöjda	  efter	  loppet	  hos	  ett	  flertal	  av	  deltagarna.	  	  Ekokardiografi	  gjordes	  även	  före	  och	  
efter	  loppet	  och	  man	  kunde	  uppmäta	  en	  signifikant	  sänkning(24	  %	  i	  snitt)	  av	  
ejektionsfraktionen	  efter	  loppet(42).	  Dessa	  fynd	  skulle	  kunna	  tala	  för	  att	  hård	  fysisk	  
ansträngning	  eventuellt	  kan	  orsaka	  skada	  på	  hjärtmuskeln.	  Detta	  är	  inte	  den	  enda	  
studien	  som	  påvisat	  på	  förhöjda	  nivåer	  av	  Troponin	  i	  samband	  med	  ansträngning.	  I	  en	  
studie	  från	  2005	  studerade	  man	  nivåer	  av	  pro	  BNP	  och	  Troponin	  I	  samt	  T	  efter	  hård	  
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fysisk	  ansträngning	  (maratonlopp).	  Både	  BNP-‐nivåerna	  och	  Troponinnivåerna	  var	  
förhöjda.	  Utifrån	  dessa	  resultat	  går	  det	  dock	  inte	  att	  med	  säkerhet	  dra	  slutsatsen	  att	  
hård	  fysisk	  ansträngning	  orsakar	  hjärtskada.	  Det	  kan	  istället	  vara	  så	  att	  BNP	  har	  en	  
cellskyddande	  och	  tillväxtreglerande	  funktion(43).	  	  
	  
Även	  inflammation	  har	  varit	  på	  tapeten	  vad	  gäller	  hjärtsjukdom	  och	  fysisk	  ansträngning.	  	  
Flera	  studier	  har	  funnit	  förhöjda	  nivåer	  av	  inflammatoriska	  faktorer	  efter	  fysisk	  
ansträngning(44)(45)	  (46)(47).	  	  I	  dessa	  studier	  så	  har	  man	  bl.a.	  undersökt	  
inflammationsmarkörerna	  IL-‐6	  och	  CRP.	  	  I	  de	  fyra	  studierna	  har	  analys	  dessa	  
inflammationsmarkörer	  gjorts	  i	  serum	  både	  före	  och	  efter	  en	  mycket	  kraftig	  aerob	  
ansträngning	  (36-‐42,2km	  hård	  löpning).	  I	  samtliga	  studier	  har	  det	  konstaterats	  förhöjda	  
nivåer	  efter	  aktiviteten.	  	  I	  en	  av	  studierna	  (47)kunde	  även	  forskarna	  uppmäta	  en	  
fördröjning	  i	  ledningsförmågan	  samt	  en	  ökad	  tension	  i	  förmaket	  efter	  ett	  maratonlopp.	  
Detta	  tolkade	  de	  som	  att	  det	  finns	  en	  eventuellt	  ökad	  arytmirisk	  pga.	  den	  förändrade	  
fysiologin	  i	  förmaket.	  När	  man	  mätt	  nivåer	  av	  inflammatoriska	  faktorer	  på	  
konditionsidrottare	  under	  längre	  tid	  t.ex.	  månaderna	  innan	  ett	  maraton	  så	  är	  nivåerna	  
istället	  sänkta	  eller	  oförändrade,	  även	  under	  perioder	  av	  ökad	  träningsmängd	  under	  
mätperioden(48).	  	  Dessa	  mätningar	  gjordes	  dock	  då	  försökspersonerna	  var	  i	  vila.	  	  
Studiens	  hypotes	  var	  att	  långvarigt	  konditionsidrottande	  är	  anti-‐inflammatoriskt	  men	  
har	  sin	  begränsning	  i	  antalet	  deltagare	  (n=14).	  Från	  Grekland	  kommer	  en	  prospektiv	  
studie	  som	  jämfört	  CRP	  och	  IL-‐6	  nivåerna	  hos	  patienter	  med	  permanent	  och	  
persisterande	  FF	  med	  friska	  försökspersoner.	  Det	  framkom	  att	  nivåerna	  hos	  de	  med	  FF	  
var	  förhöjda(49)jämfört	  med	  kontrollgruppen.	  En	  annan	  studie	  gjord	  på	  maratonlöpare	  
i	  Köpenhamn	  visar	  att	  både	  nivåerna	  av	  pro-‐inflammatoriska	  faktorer	  samt	  anti-‐
inflammatoriska	  faktorer	  (IL-‐1ra,	  sTNF-‐r1	  and	  sTNF-‐r2)stiger	  vid	  en	  kraftig	  fysisk	  
ansträngning	  (maraton)(50).	  Detta	  skulle	  eventuellt	  kunna	  innebära	  att	  de	  ökade	  
nivåerna	  av	  pro-‐inflammatoriska	  faktorer	  kanske	  spelar	  mindre	  roll	  då	  de	  vägs	  upp	  av	  
anti-‐inflammatoriska	  faktorer.	  Vad	  gäller	  inflammation	  är	  man	  ännu	  inte	  överens	  om	  
kopplingen	  mellan	  FF,	  inflammation	  och	  fysisk	  aktivitet.	  Mer	  studier	  behöver	  göras	  för	  
att	  man	  med	  säkerhet	  ska	  kunna	  säga	  att	  en	  kraftig	  fysisk	  ansträngning	  kan	  ge	  upphov	  
till	  inflammation	  som	  i	  sin	  tur	  skulle	  kunna	  skapa	  arytmier.	  	  
	  
	  
Hypotes	  	  
Hypotesen	  med	  denna	  studie	  är	  att	  intensivt	  idrottande	  ökar	  risken	  för	  FF.	  	  
	  
Frågor	  
Finns	  det	  en	  tröskelnivå	  av	  träning	  då	  risken	  för	  förmaksflimmer	  ökar	  markant?	  Är	  
sambandet	  linjärt?	  
	  
Syfte	  
	  Syftet	  är	  att	  göra	  en	  meta-‐analys	  där	  vi	  jämför	  publicerade	  studier	  med	  hänsyn	  till	  både	  
mängd	  och	  intensitet	  i	  träningen	  och	  risken	  för	  FF.	  	  
	  
Metod	  
Sökstrategier	  
För	  att	  få	  fram	  relevanta	  artiklar	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  de	  elektroniska	  databaserna	  
PubMed	  och	  Scopus.	  De	  artiklar	  som	  vi	  letade	  efter	  var	  de	  som	  mätte	  förekomst	  av	  
arytmier	  i	  grupper	  med	  olika	  träningsintensitet	  och	  mängd.	  	  De	  arytmier	  vi	  främst	  riktat	  
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in	  oss	  på	  är	  FF	  och	  FFl.	  	  Sökningarna	  är	  gjorda	  fram	  till	  den	  4/11	  2013.	  De	  sökord	  som	  
använts	  är:	  Atrial	  fibrillation,	  endurance	  training,	  athletes,	  sports,	  running,	  physical	  
endurance,	  physical	  activity,	  physical	  fitness,	  skiing,	  olympic	  athletes	  samt	  elderly	  
athletes	  arrythmia.	  Enbart	  artiklar	  på	  engelska,	  svenska	  och	  norska	  inkluderades.	  Vi	  
sökte	  även	  igenom	  referenslistorna	  i	  de	  artiklar	  vi	  hittade	  i	  sökningarna.	  	  
	  
Kriterier	  för	  studierna	  
Som	  grund	  för	  vilka	  studier	  som	  ska	  inkluderas	  har	  vi	  upprättat	  ett	  protokoll	  som	  är	  
gjort	  utifrån	  PRISMAS	  guidelines(51).	  I	  protokollet	  har	  vi	  satt	  upp	  tydliga	  inklusions	  och	  
exklusionskriterier,	  beskrivit	  hur	  sökprocessen	  kommer	  att	  gå	  till	  samt	  på	  vilket	  sätt	  
analyserna	  kommer	  att	  utföras.	  Vi	  har	  inkluderat	  både	  fall-‐kontrollstudier	  samt	  
kohortstudier	  som	  analyserat	  förekomst	  av	  arytmier.	  Fokus	  för	  studien	  ligger	  på	  att	  
analysera	  förekomsten	  av	  FF	  och	  FFl	  beroende	  på	  grad	  av	  fysisk	  aktivitet.	  Vi	  har	  valt	  att	  
fokusera	  både	  på	  FF	  och	  FFl	  då	  de	  ofta	  hänger	  samman	  och	  många	  studier	  gör	  inte	  heller	  
någon	  skillnad	  på	  dessa	  arytmier	  (de	  har	  samma	  ICD-‐kod).	  	  Studier	  som	  inte	  hade	  flera	  
olika	  nivåer	  av	  aktivitet	  exkluderades,	  liksom	  de	  som	  inte	  hade	  relevant	  utfall	  samt	  
studier	  med	  mindre	  än	  10	  deltagare.	  	  
	  
Dataextraktion	  	  
Demografisk	  data	  och	  antal	  fall	  av	  arytmier	  ifrån	  varje	  grupp	  hämtades	  från	  varje	  
artikel.	  En	  författare	  gjorde	  sökningarna	  (HM)	  samt	  två	  (HM,	  JS)	  gjorde	  validering	  av	  
studiernas	  kvalitet	  och	  avgjorde	  vilka	  som	  skulle	  inkluderas.	  	  
	  
Träningsmängd	  
I	  denna	  studie	  har	  vi	  valt	  att	  jämföra	  träningsintensitet,	  mängd	  av	  träning	  och	  risken	  för	  
FF.	  För	  att	  få	  en	  rättvisande	  bild	  var	  vi	  tvungna	  att	  genomföra	  analyserna	  med	  samma	  
mått	  på	  fysisk	  aktivitet.	  Därför	  har	  vi	  gjort	  vissa	  antaganden	  av	  träningsmängd	  och	  
intensitet	  för	  att	  kunna	  jämföra	  de	  olika	  studierna	  med	  varandra.	  Med	  hjälp	  av	  mängd	  
och	  intensitet	  i	  träningen	  har	  vi	  översatt	  detta	  till	  MET-‐h,	  detta	  för	  att	  få	  ett	  enhetligt	  
mått	  så	  att	  man	  kan	  jämföra	  studier	  med	  olika	  typer	  av	  upplägg.	  För	  att	  få	  en	  rättvisande	  
bild	  av	  olika	  aktiviteters	  MET-‐värden	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  MET-‐tabeller(52)(53)(54)	  En	  
MET	  innebär	  en	  förbrukning	  om	  1	  kcal/kg/h	  vid	  sittande.	  	  
	  



	   11	  

	  
	  
I	  Mont	  et	  als	  studie	  från	  2002	  (55)idrottade	  de	  minst	  3/h	  vecka	  och	  antal	  aktiva	  år	  var	  i	  
snitt	  21.	  Idrotterna	  de	  ägnade	  sig	  åt	  var	  mestadels	  löpning,	  cykel,	  simning	  och	  fotboll.	  
Intensiteten	  uppskattades	  till	  i	  genomsnitt	  8	  METs.	  Ingen	  exakt	  siffra	  finns	  på	  antal	  h	  av	  
idrott	  och	  därför	  görs	  antagandet	  att	  de	  tränar	  3h/v	  även	  om	  det	  kommer	  att	  vara	  i	  
underkant.	  	  För	  att	  kunna	  jämföra	  mot	  kontrollgruppen	  så	  antar	  vi	  att	  kontrollgruppen	  
tränar	  som	  svensken	  i	  snitt	  (majoriteten	  i	  Sverige	  tränar	  minst	  1	  gång/v	  )(56).	  Vi	  räknar	  
på	  att	  ett	  pass	  i	  snitt	  är	  1h	  med	  en	  intensitet	  på	  6	  METs(snabb	  promenad).	  	  
	  
Mont	  har	  även	  varit	  med	  i	  nästa	  studie(31)	  där	  man	  undersökt	  både	  fysisk	  aktivitet	  i	  
arbete	  och	  på	  fritid.	  I	  denna	  studie	  har	  man	  delat	  upp	  aktiviteterna	  efter	  intensitet.	  De	  
som	  redovisats	  är	  den	  medelhårda	  och	  hårda	  aktiviteten.	  I	  den	  medelhårda	  gruppen	  
ingår	  aktiviteter	  som	  får	  upp	  pulsen	  något	  och	  eventuellt	  gör	  att	  man	  blir	  lite	  svettig,	  i	  
den	  hårda	  gruppen	  ingår	  aktiviteter	  som	  får	  en	  att	  svettas.	  	  Aktiviteterna	  uppskattas	  till	  
4	  respektive	  8	  METs.	  	  I	  en	  av	  grupperna	  har	  man	  ingen	  riktigt	  bra	  definition	  på	  hur	  
mycket	  de	  tränat	  under	  livstiden,	  (enbart	  att	  de	  tränat	  mer	  än	  ett	  visst	  antal	  timmar).	  
För	  att	  trots	  detta	  kunna	  räkna	  med	  denna	  grupp	  har	  vi	  lagt	  till	  25	  %	  på	  det	  värde	  som	  
aktivitetsnivån	  ska	  vara	  över	  och	  antagit	  att	  det	  är	  den	  ungefärliga	  mängd	  de	  tränat.	  För	  

METS-tabell 
 
 
1 METS = förbränning 1 kcal/kg/h 
Ex. Promenera snabbt = 6,5 METS » Person 70 kg » 6,5 x 70 = 455 kcal/h 
 Promenera snabbt i 30 min » 6,5 x 70 x 30/60 min = 227 kcal 
 
Träningens intensitet i METS 
Mindre än 3 METS Lågintensiv Känns lätt, varm men kanske inte svettig 
Mellan 3-6  METS Medelintensiv Behagligt och du blir svettig 
Mellan 6-10 METS Intensiv Tungt och du får ta i 
Över 10 METS Högintensiv Slitsamt och inte alltid behagligt 
 
Exempel på olika aktiviteters intensitet 
AKTIVITET BESKRIVNING METS KOMMENTAR 
Springa 8 km/h 8,0  
 10 km/h 10,0  
 12 km/h 11,5  
 13 km/h 13,5  
 15 km/h 15,0  
 17 km/h 16,0  
 19 km/h 18,0  
Rephoppning Långsamt tempo 8,0  
 Måttligt tempo 10,0  
 Snabbt tempo 12,0  
Promenera 4 km/h (långsamt) 3,0  
 6 km/h (bestämt) 4,0  
 8 km/h (snabbt) 6,5  
 9 km/h (mycket snabbt) 8,0  
Simma Ej tävling 6,0  
Cykling 15-20 km/h 6,0  
 20-22 km/h 8,0  
 23-26 km/h 10,0  
 27-30 km/h 12,0  
Volleyboll Inomhus 8,0  
 Beach 10,0  
Aerobic Low impact 5,0  
 High impact 7,0  
 Steps 10,0  
Gräsklippning Ej självgående 6,0  
Badminton Sällskapsspel 4,5  
 Tävling 8,0  
Basketboll Ej tävlingsidrott 6,0  
Golf Bära klubbor 4,5  
Rida Allmän 4,0  
In-lines Utomhus 12,0  
Fotboll Ej tävling 7,0  
Bordtennis Ej tävling 4,0  
Tennis Ej tävling 7,0  
Styrketräning Låg vikt, många gånger 7,0  
 Tungt, få gånger 5,0  
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att	  få	  MET-‐h/v	  har	  man	  antagit	  att	  de	  börjat	  mätningarna	  av	  fysisk	  aktivitet	  vid	  18	  års	  
ålder.	  	  
	  
I	  den	  studie	  som	  kommer	  från	  Uppsala	  universitet	  (57)	  har	  vi	  haft	  tillgång	  till	  grunddata	  
på	  hur	  mycket	  åkarna	  tränar	  i	  respektive	  grupp	  (de	  har	  fyllt	  i	  formulär	  med	  
träningsmängd).	  Med	  hjälp	  av	  ett	  snitt	  på	  träningstimmar	  har	  vi	  räknat	  fram	  MET-‐h.	  
Antagande	  har	  gjorts	  att	  de	  tränar	  mer	  intensivt	  i	  den	  grupp	  som	  har	  en	  segertid	  på	  100-‐
160%	  av	  vinnartiden,	  därför	  har	  de	  ett	  MET	  på	  12	  och	  övriga	  grupper	  10.	  	  
	  
I	  Mozaffarians	  studie(58)	  har	  man	  mätt	  gångsträckan	  på	  sina	  patienter	  i	  antal	  kvarter.	  	  
Ett	  kvarter	  är	  inget	  exakt	  mått	  utan	  man	  får	  uppskatta	  längden,	  eftersom	  studien	  är	  från	  
USA	  så	  används	  måttet	  på	  ett	  standardkvarter	  i	  Portland,	  Houston	  och	  Sacramento	  
(100x100m)(59).	  Med	  detta	  mått	  blir	  längden	  runt	  ett	  kvarter	  400m.	  Man	  antar	  att	  de	  
håller	  en	  hastighet	  på	  ca	  5km/h	  när	  de	  går.	  Detta	  ger	  ett	  MET-‐värde	  på	  4,5.	  	  	  
	  	  
Aizers	  studie	  (60)	  har	  mätt	  aktiviteten	  i	  antalet	  dagar	  då	  man	  har	  så	  pass	  mycket	  fysisk	  
aktivitet	  att	  man	  börjar	  svettas.	  	  Intensiteten	  på	  aktiviteterna	  uppskattas	  till	  7MET	  vilket	  
är	  vanlig	  jogging	  och	  durationen	  av	  ansträngningen	  uppskattas	  till	  en	  timme.	  	  
	  
I	  Molinas	  studie	  (61)	  har	  man	  inte	  angett	  exakt	  mått	  på	  fysik	  aktivitet.	  Däremot	  har	  de	  
angett	  hur	  många	  kcal	  försöksdeltagarna	  gör	  av	  med	  på	  fritidsaktiviteter	  varje	  dag.	  	  
Maratonlöparna	  antas	  utöva	  majoriteten	  av	  sin	  träning	  löpandes	  vilket	  skulle	  motsvara	  
10	  MET.	  Kontrollgruppen	  antas	  utöva	  sitt	  motionerande	  gåendes	  med	  ett	  MET-‐tal	  på	  4,5.	  	  
Maratonlöparna	  gör	  av	  med	  ca	  679kcal	  per	  dag	  vilket	  motsvarar	  ca	  1h	  löpning.(62)	  
Detta	  ger	  ett	  MET-‐värde	  på	  70MET-‐h/v.	  	  De	  145	  kcal	  som	  kontrollgruppen	  gör	  av	  med	  
varje	  dag	  motsvarar	  ca	  30	  min	  gång	  varje	  dag,	  vilket	  ger	  ett	  MET	  på	  15,75	  MET-‐h/v.	  	  
	  
Williams	  et	  al	  (63)	  har	  studerat	  förekomsten	  av	  arytmier	  hos	  gångare	  och	  löpare.	  Vi	  
antar	  att	  konditionsidrotten	  de	  utövar	  har	  ett	  MET-‐värde	  på	  10,	  styrketräningen	  5	  och	  
gång	  bedöms	  till	  4	  MET.	  	  	  
	  
Claessen	  et	  al	  (5)	  har	  gjort	  en	  fall-‐kontrollstudie	  där	  de	  delat	  upp	  deltagarna	  efter	  
idrottsutövandet	  och	  om	  de	  konditionsidrottar.	  De	  som	  utför	  konditionsidrott	  antas	  ha	  
ett	  MET	  värde	  på	  10	  MET	  övriga	  idrottstimmar	  antas	  ha	  ett	  MET-‐värde	  på	  8.	  	  
	  
Karjalainen(64)	  har	  studerat	  veteranorienterare	  på	  elitnivå.	  	  Det	  finns	  ingen	  exakt	  
uppgift	  på	  hur	  mycket	  de	  tränar	  men	  enligt	  andra	  studier(65)	  ligger	  de	  på	  en	  
träningsdos	  på	  ca	  600h/år.	  	  MET	  värdet	  antas	  till	  10.	  	  Kontrollgruppen	  är	  slumpvis	  
utvalda	  personer	  från	  befolkningen	  i	  Finland.	  Här	  finns	  inga	  exakta	  siffor	  på	  hur	  mycket	  
de	  rör	  sig.	  Men	  ett	  rimligt	  antagande	  är	  att	  finländarna	  har	  liknande	  motionsvanor	  som	  
svenskarna.	  	  I	  en	  undersökning	  från	  riksidrottsförbundet	  kommer	  de	  fram	  till	  att	  77	  %	  
av	  svenskarna	  motionerar	  minst	  1	  gång/v.	  (56).	  Därför	  antas	  denna	  kontrollgrupp	  
motionera	  1	  gång	  per	  vecka	  i	  en	  timme	  med	  en	  intensitet	  något	  lägre	  än	  orienterarna	  
(6MET).	  	  
	  
I	  Wilhelm	  et	  als	  studie(66)	  har	  man	  delat	  in	  idrottandet	  i	  konditionsidrott	  och	  
styrketräning.	  Konditionsträningen	  antas	  vara	  på	  10MET	  i	  snitt	  och	  styrketräningen	  på	  
5.	  	  
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Heidbüchel	  (67)har	  undersökt	  patienter	  med	  förmaksfladder	  som	  genomgår	  ablation	  
och	  den	  efterföljande	  risken	  för	  FF.	  I	  denna	  studie	  har	  man	  definierat	  de	  fysiskt	  aktiva	  
som	  de	  som	  tränar	  mer	  än	  3h/v.	  	  De	  delas	  in	  i	  två	  grupper,	  konditionsidrottare	  och	  övrig	  
idrott.	  De	  inaktiva	  och	  de	  som	  håller	  på	  med	  övrig	  idrott	  klumpas	  ihop	  till	  en	  grupp.	  
Konditionsidrottarna	  antas	  idrotta	  4h/v	  med	  en	  intensitet	  på	  10MET	  och	  icke-‐
konditionsidrottarna	  antas	  idrotta	  2h/v	  med	  en	  intensitet	  på	  6MET.	  	  
	  
En	  artikel	  som	  fokuserat	  på	  den	  aktivitet	  man	  utövar	  på	  jobbet	  är	  Frost	  et	  al(68).	  De	  har	  
delat	  in	  arbetsintensiteten	  i	  fyra	  grupper,	  lugnt(sittande),	  lugnt	  (stående),	  lätt	  och	  tungt.	  	  
Den	  sittande	  lugna	  gruppen	  har	  ett	  MET	  värde	  på	  1,5,	  den	  lugna	  stående	  gruppen	  2	  MET	  
den	  lätta	  gruppen	  3	  MET	  och	  den	  gruppen	  med	  hård	  aktivitet	  5	  MET.	  	  Man	  räknar	  med	  
att	  de	  jobbar	  heltid	  (40h/v).	  Den	  idrott/fysiska	  aktivitet	  de	  utför	  på	  fritiden	  antas	  ha	  en	  
intensitet	  på	  7	  METs(jogging).	  	  
	  
I	  Everetts	  artikel	  (69)	  har	  man	  delat	  upp	  kvinnorna	  efter	  antal	  MET-‐h/v.	  	  För	  att	  kunna	  
jämföra	  denna	  studie	  med	  de	  övriga	  har	  vi	  använt	  snittet	  av	  MET-‐h/v	  ifrån	  varje	  grupp.	  	  
I	  den	  sista	  gruppen	  är	  definitionen	  mer	  än	  23	  MET,	  då	  har	  vi	  antagit	  att	  snittet	  ligger	  
runt	  25	  MET-‐h/v.	  De	  har	  även	  delat	  upp	  kvinnorna	  efter	  hur	  ofta	  de	  utför	  hård	  
träning(mer	  än	  6MET).	  Denna	  siffra	  motsvarar	  snabb	  gång	  eller	  väldigt	  långsam	  jogg.	  
Här	  har	  vi	  uppskattat	  snitt	  MET	  till	  7	  (jogging)	  för	  att	  få	  ett	  snitt	  på	  MET-‐h/v.	  	  De	  delas	  
upp	  i	  grupper	  om	  hård	  aktivitet	  <1ggr/v,	  1-‐3ggr/v	  eller	  >4ggr/v.	  Den	  sista	  gruppen	  
antas	  idrotta	  hårt	  fem	  gånger	  per	  vecka	  i	  snitt.	  	  
	  
Datasyntetisering	  
För	  att	  få	  en	  så	  noggrann	  analys	  som	  möjligt	  har	  vi	  dels	  analyserat	  hela	  samplet,	  dels	  
analyserat	  två	  subgrupper	  med	  enbart	  fritidsaktivitet	  (eftersom	  majoriteten	  av	  alla	  
studier	  rapporterade	  fritidsaktivitet	  och	  den	  är	  svår	  att	  lägga	  samman	  med	  aktivitet	  på	  
arbetet).	  Dessutom	  har	  vi	  en	  grupp	  med	  enbart	  kohortstudier	  (eftersom	  den	  
studiedesignen	  har	  mindre	  risk	  för	  bias	  än	  fall-‐kontrollstudier).	  De	  inkluderade	  
studierna	  använder	  sig	  av	  olika	  effektmått	  (hazard	  ratio,	  risk	  ratio	  och	  odds	  ratios).	  
Eftersom	  förmaksflimmer	  är	  en	  ovanlig	  sjukdom	  kan	  man	  likställa	  dessa	  effektmått.	  Vi	  
har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  det	  sammanfattande	  måttet	  risk	  ratio	  i	  denna	  studie.	  För	  att	  
studera	  risken	  för	  publikationsbias	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  funnel	  plots	  (se	  figur	  7)	  och	  
Eggers	  test.	  	  
	  
En	  utmaning	  är	  att	  studier	  sällan	  har	  jämfört	  samma	  träningsnivåer	  med	  varandra.	  För	  
att	  kunna	  jämföra	  dessa	  olika	  studier	  får	  man	  använda	  en	  teknik	  som	  heter	  network	  
meta-‐analys.	  Detta	  innebär	  att	  man	  samlar	  data	  från	  ett	  nätverk	  av	  artiklar	  och	  jämför	  
olika	  interventioner	  (i	  vårt	  fall	  olika	  mängd	  träning).	  För	  att	  kunna	  jämföra	  de	  olika	  
studiernas	  resultat	  var	  vi	  tvungna	  att	  klumpa	  ihop	  antal	  MET-‐h/v	  i	  åtta	  olika	  grupper	  (se	  
figur	  2,3och	  4).	  	  
	  
För	  att	  åskådliggöra	  de	  direkta	  jämförelserna	  har	  en	  network	  plot	  (figur	  5)	  konstruerats.	  
Detta	  är	  en	  bild	  över	  hur	  de	  olika	  träningsmängderna	  har	  jämförts	  med	  varandra.	  	  
Cirklarna	  är	  olika	  stora	  beroende	  på	  hur	  många	  studier	  som	  har	  med	  den	  
träningsintensiteten.	  	  Tjockleken	  på	  linjerna	  beror	  på	  hur	  mycket	  vikt	  just	  den	  
jämförelsen	  har	  i	  det	  sammanvägda	  resultatet.	  
	  
För	  att	  kunna	  utföra	  en	  network	  meta-‐analys	  behövs	  inte	  bara	  de	  direkta	  jämförelser	  
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som	  gjorts	  i	  studierna,	  utan	  även	  indirekta	  jämförelser.	  I	  en	  network	  meta-‐analys	  jämförs	  
de	  olika	  interventionerna	  både	  direkt	  och	  indirekt.	  Detta	  åskådliggörs	  i	  en	  inconsistency	  
plot	  figur	  6.	  Inconsistency	  syftar	  på	  den	  skillnad	  som	  finns	  mellan	  att	  jämföra	  olika	  
interventioner	  direkt	  och	  indirekt.	  Om	  det	  är	  en	  stor	  skillnad	  innebär	  det	  att	  man	  bör	  
tolka	  vissa	  delar	  av	  resultaten	  med	  större	  försiktighet	  då	  risken	  är	  högre	  för	  att	  skillnad	  
finns	  mellan	  den	  direkta	  och	  indirekta	  jämförelsen.	  	  Interventionerna	  jämförs	  i	  trianglar	  
eller	  kvadrater	  (grupper	  om	  tre	  eller	  fyra,	  man	  kan	  tänka	  sig	  alla	  de	  trianglar	  och	  
kvadrater	  som	  går	  att	  bilda	  i	  figur	  5).	  RoR	  används	  som	  förkortning	  i	  figur	  6,	  det	  är	  en	  
förkortning	  för	  ration	  av	  två	  odds	  ratios.	  RoR	  runt	  1	  innebär	  att	  den	  indirekta	  och	  
direkta	  jämförelsen	  ger	  liknande	  svar	  medan	  ett	  värde	  över	  2	  ger	  en	  indikation	  om	  att	  
de	  indirekta	  och	  direkta	  jämförelserna	  inte	  överensstämmer	  särskilt	  bra.	  En	  tvåa	  
betyder	  att	  den	  direkta	  jämförelsen	  kan	  vara	  dubbelt	  så	  stor	  som	  den	  indirekta	  
jämförelsen	  eller	  vice	  versa.(70)	  	  
	  
Vi	  har	  använt	  oss	  av	  random	  effects	  modeller	  för	  att	  jämföra	  olika	  träningsnivåer	  (Figur	  
2,3	  och	  4).	  	  För	  att	  kunna	  vikta	  studierna	  i	  sammanräkningen	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  
studiernas	  varians.	  	  Variansen	  är	  ett	  spridningsmått.	  Formeln	  1/variansen	  ger	  oss	  
vikten.	  	  En	  liten	  varians	  (motsvarar	  ett	  litet	  95	  %	  konfidensintervall)	  ger	  således	  en	  stor	  
vikt	  i	  sammanvägningen.	  I	  beräkningarna	  har	  vi	  använt	  oss	  av	  den	  mest	  justerade	  
modellen	  om	  det	  har	  funnits	  flera	  effektmått	  på	  samma	  träningsdos	  
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Resultat	  
I	  denna	  meta-‐analys	  inkluderade	  vi	  13	  studier,	  tre	  fall-‐kontrollstudier	  och	  tio	  
kohortstudier	  efter	  gallring	  med	  hjälp	  av	  exklusions	  och	  inklusionskriterier	  (figur	  1).	  I	  
studien	  har	  vi	  valt	  att	  inkludera	  olika	  intensiteter	  och	  mängd	  av	  träning	  för	  att	  i	  
slutändan	  kanske	  kunna	  jämföra	  olika	  mängder	  träning	  och	  risken	  för	  FF.	  	  Majoriteten	  
av	  de	  analyserade	  studierna	  har	  analyserat	  mestadels	  män.	  De	  olika	  studierna	  
presenteras	  i	  slutet	  av	  artikeln	  i	  en	  tabell.	  Totalt	  var	  det	  164	  218	  	  deltagare	  och	  6218	  fall	  
av	  FF/FFl	  i	  studierna.	  I	  de	  studier	  där	  man	  mätt	  alla	  kliniskt	  relevanta	  arytmier	  utan	  att	  
dela	  upp	  dem	  (1	  studie)	  har	  vi	  valt	  att	  använda	  denna	  siffra	  som	  ett	  mått	  på	  även	  FF/FFl.	  
Detta	  då	  den	  stora	  majoriteten	  av	  dessa	  arytmier	  kommer	  att	  vara	  FF/FFl.	  
	  

	  
	  
Figur	  1.	  Flöde	  över	  artikelextraktion	  
	  
I	  figur	  2	  har	  vi	  vägt	  samman	  studiernas	  nivå	  av	  fysisk	  aktivitet	  med	  risken	  för	  FF	  och	  
räknat	  bort	  de	  två	  artiklar	  som	  mäter	  aktivitet	  både	  på	  fritid	  och	  i	  arbete.	  Här	  kan	  man	  
tydligt	  se	  att	  risken	  för	  FF	  ökar	  markant	  vid	  träning	  över	  100	  MET-‐h/v	  (löpning	  10km/h	  
10h/v)	  då	  är	  RR	  5,50(95	  %	  CI	  1,27,	  23,90).	  Konfidensintervallet	  är	  dock	  brett.	  I	  de	  
jämförelser	  med	  lägre	  träningsmängd	  kan	  man	  ana	  att	  risken	  för	  FF	  ökar	  med	  
träningsmängden	  men	  resultaten	  är	  inte	  signifikanta.	  	  P(trend)	  är	  0,04	  vilket	  är	  
signifikant	  och	  tyder	  på	  att	  risken	  ökar	  med	  träningsmängd.	  	  
	  
Samma	  resultat	  får	  man	  dock	  inte	  om	  man	  inkluderar	  även	  de	  studier	  som	  studerat	  
fysisk	  aktivitet	  både	  på	  arbete	  och	  fritid	  (figur	  3).	  	  Här	  kan	  man	  ana	  en	  riskökning	  men	  
varken	  trenden	  eller	  de	  enskilda	  effektmåtten	  är	  signifikanta.	  	  I	  figur	  4	  har	  vi	  jämfört	  
enbart	  kohortstudier	  (fritidsaktivitet)	  och	  fått	  liknande	  svar	  som	  i	  figur	  2.	  Ett	  RR	  på	  5,5	  
vid	  en	  träningsmängd	  på	  mer	  än	  10	  MET-‐h/v,	  samt	  precis	  som	  i	  figur	  2	  ingen	  signifikant	  

No	  of	  records	  identiKied	  
identiKied	  through	  database	  

searching	  
N=1750	  

No	  of	  records	  when	  
duplicates	  removed	  

N=386	  

No	  of	  full	  articles	  assessed	  
for	  eligibility	  

N=24	  

No	  of	  studies	  
included	  
N=13	  

No	  of	  records	  screened	  
N=125	  

No	  of	  full	  text	  articles	  
excluded	  
N=11	  

No	  of	  records	  excluded	  
N=261	  

No	  of	  records	  
identiKied	  through	  
other	  sources	  

N=2	  



	   16	  

riskökning	  vid	  träningsmängder	  under	  detta.	  
	  
	  

	  
.	  	  
Figur	  2.	  Sammanvägda	  resultat	  uppdelade	  efter	  träningsmängd	  (enbart	  aktivitet	  
på	  fritid)	  RR=risk	  ratio	  (effektmått,	  sannolikheten	  för	  ett	  event	  att	  inträffa	  hos	  exponerad	  
population),	  CI=konfidensintervall	  (en	  skattning	  av	  osäkerheten),	  vid	  ett	  95	  %	  CI	  förväntas	  
om	  man	  slumpvis	  tar	  ett	  antal	  samplings	  kommer	  95	  %	  av	  dessa	  hamna	  mellan	  dessa	  två	  
siffror.	  Den	  grå	  boxen	  står	  för	  hur	  stor	  vikt	  den	  träningsmängden	  har	  i	  sammanvägningen.	  	  
Figur	  2	  visar	  att	  med	  en	  träningsmängd	  på	  100	  MET-‐h/v	  ökar	  risken	  för	  FF/FFl	  femfaldigt	  
jämfört	  med	  den	  som	  tränar	  0-‐5	  MET-‐h/v.	  	  

!"#$%&
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Figur	  3.	  	  Sammanvägda	  resultat	  uppdelade	  efter	  träningsmängd	  (aktivitet	  både	  
arbete	  och	  fritid)	  RR=risk	  ratio,	  CI=konfidensintervall,	  Figur	  3	  visar	  inga	  signifikanta	  
resultat	  (konfidensintervallen	  passerar	  1),	  studierna	  är	  för	  heterogena	  för	  att	  kunna	  
jämföras	  
	  

	  
Figur	  4.	  	  Sammanvägda	  resultat	  uppdelade	  efter	  träningsmängd	  (enbart	  
kohortstudier	  och	  aktivitet	  på	  fritiden).	  RR=risk	  ratio,	  CI=konfidensintervall	  
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Figur	  4	  visar	  även	  den	  en	  femfaldig	  ökad	  risk	  för	  FF/FFl	  vid	  en	  träningsmängd	  på	  mer	  än	  
100	  MET-‐h/v	  jämfört	  med	  de	  som	  tränar	  0-‐5	  MET-‐h/v.	  	  
	  
I	  en	  network	  metaanalys	  jämförs	  studierna	  direkt	  och	  indirekt.	  I	  figur	  5	  kan	  man	  se	  
mellan	  vilka	  träningsmängder	  den	  direkta	  jämförelsen	  har	  gjorts.	  	  I	  figuren	  kan	  man	  
även	  se	  att	  det	  är	  vanligare	  att	  studierna	  har	  en	  träningsmängd	  i	  de	  lägre	  kategorierna	  
än	  de	  högre	  (mindre	  cirklar	  i	  de	  cirklar	  med	  högre	  träningsmängd).	  I	  de	  grupper	  med	  
högst	  träningsmängd(100-‐,	  70-‐100MET-‐h/v)har	  man	  inte	  gjort	  någon	  direkt	  jämförelse	  
med	  den	  lägsta	  träningsgruppen	  (0-‐5MET-‐h/v).	  	  	  
	  

	  

	  
	  
Figur	  5.	  	  Network	  plot,	  Mellan	  varje	  streck	  har	  det	  gjorts	  en	  direkt	  jämförelse	  
	  
Då	  har	  man	  istället	  fått	  använda	  sig	  av	  indirekt	  jämförelse	  vilket	  åskådliggörs	  i	  figur	  6.	  I	  
denna	  figur	  får	  man	  ett	  mått	  både	  på	  de	  indirekta	  och	  direkta	  jämförelserna.	  	  I	  den	  kan	  
man	  se	  att	  det	  är	  fyra	  jämförelser	  (de	  fyra	  högsta)som	  ligger	  över	  gränsen	  till	  vad	  som	  är	  
acceptabelt	  i	  heterogenitet	  mellan	  de	  direkta	  och	  indirekta	  jämförelserna.	  Dessa	  
jämförelser	  ska	  tolkas	  med	  större	  försiktighet	  då	  risken	  är	  högre	  att	  den	  indirekta	  
jämförelsen	  avviker	  från	  den	  direkta.	  	  
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Figur	  6.	  	  Inconsistency	  plot	  
	  
I	  figur	  7	  visas	  en	  bild	  över	  publikationsbias.	  I	  en	  funnel	  plot	  antas	  att	  stora	  studier	  
kommer	  att	  ligga	  i	  mitten	  högt	  upp	  (de	  har	  ett	  litet	  standard	  error)och	  de	  mindre	  
studierna	  sprider	  sig	  på	  varsin	  sida	  om	  mittlinjen	  på	  varierande	  höjd	  beroende	  på	  
standard	  error.	  publication	  bias	  drabbar	  oftare	  små	  studier,	  och	  det	  får	  till	  följd	  att	  det	  
det	  saknas	  studier	  långt	  ned	  på	  ena	  sidan	  av	  grafen	  vid	  tydlig	  publication	  bias.	  Med	  hjälp	  
av	  figur	  7	  kan	  man	  se	  att	  det	  är	  en	  relativt	  jämn	  fördelning	  av	  artiklarna	  i	  analysen	  på	  
båda	  sidor	  av	  0-‐linjen.	  Vilket	  tyder	  på	  låg	  risk	  för	  publikationsbias.	  	  
	  
	  

	  
Figur	  7.	  	  Funnel	  plot,	  risk	  för	  publikations	  bias	  
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Både	  figur	  6	  och	  7	  är	  sensitivitetsanalyser.	  Detta	  betyder	  att	  de	  används	  för	  att	  
undersöka	  hur	  känsliga	  våra	  resultat	  är	  för	  alternativa	  antaganden.	  	  
	  
I	  de	  studier	  vi	  inkluderat	  har	  man	  en	  stor	  spridning	  i	  riskerna	  för	  FF.	  Allt	  från	  
Mozafarrian	  et	  al	  som	  anser	  att	  FF	  risken	  halveras	  vid	  träning	  på	  mellan	  20-‐30MET-‐h/v	  
till	  Mont	  et	  al	  2002	  som	  vid	  samma	  träningsmängd	  anser	  att	  risken	  är	  nio	  ggr	  högre	  se	  
figur	  8.	  	  Även	  konfidensintervallen	  skiljer	  sig	  mycket	  mellan	  studierna,	  men	  ju	  större	  KI	  
desto	  mindre	  vikt	  får	  studien	  i	  slutanalysen.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
Figur	  8.	  	  Resultat,	  studie	  för	  studie	  
RR=risk	  ratio,	  CI=konfidens	  intervall.	  Under	  kolumnen	  MET-‐h/v	  åskådliggörs	  vilka	  
träningsnivåer	  respektive	  studie	  har	  
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Diskussion	  
	  
Huvudfynd	  
Vi	  har	  gjort	  tre	  olika	  jämförelser,	  en	  med	  aktivitet	  både	  på	  arbetet	  och	  fritid	  (figur3)	  och	  
en	  med	  enbart	  aktivitet	  på	  fritid	  (figur	  2)	  samt	  en	  analys	  med	  enbart	  kohortstudier	  
(fritidsaktivitet	  enbart,	  figur	  4).	  	  I	  den	  analys	  med	  aktivitet	  på	  både	  arbete	  och	  fritid	  blev	  
resultaten	  inte	  statistiskt	  signifikanta,	  detta	  troligtvis	  för	  att	  studierna	  är	  för	  olika	  för	  att	  
kunna	  jämföras.	  De	  studier	  som	  mätt	  aktiviteten	  på	  arbetet	  kommer	  snabbt	  upp	  i	  höga	  
MET-‐h	  utan	  att	  aktiviteten	  behöver	  vara	  särskilt	  ansträngande	  för	  hjärtat	  och	  därav	  
hamnar	  försökspersonerna	  i	  en	  falskt	  för	  hög	  aktivitetsgrupp.	  I	  jämförelsen	  då	  man	  
enbart	  mätt	  aktiviteten	  på	  fritiden	  kan	  man	  se	  en	  markant	  riskökning	  vid	  mer	  än	  100	  
MET-‐h/v	  (figur	  2	  och	  4).	  Eftersom	  den	  gruppen	  är	  öppen	  vet	  man	  dock	  inte	  var	  
riskökningen	  drar	  iväg,	  börjar	  den	  vid	  100,	  150	  eller	  är	  kanske	  200MET-‐h/v?	  
	  
Jämförelser	  med	  tidigare	  studier	  
Måttligt	  motionerande	  minskar	  prevalensen	  av	  många	  riskfaktorer	  för	  förmaksflimmer	  
såsom	  övervikt,	  hypertension	  och	  hjärt-‐och	  kärlsjukdom.	  Lugnare	  träning	  som	  gång	  och	  
jogg	  ett	  par	  ggr	  i	  veckan	  i	  ett	  måttligt	  tempo	  har	  i	  vissa	  studier	  visat	  sig	  ha	  en	  skyddande	  
effekt	  mot	  FF(6).	  I	  de	  studier	  där	  man	  analyserat	  en	  hårdare	  fysisk	  aktivitet	  så	  har	  man	  
däremot	  sett	  en	  riskökning	  för	  FF(57,60,71,72).	  	  Dessa	  resultat	  går	  i	  linje	  med	  vad	  vår	  
studie	  kommit	  fram	  till.	  	  I	  de	  grupper	  där	  idrottsmängden	  är	  som	  högst	  och	  mest	  
intensiv	  syns	  en	  klar	  riskökning	  medans	  resultaten	  i	  de	  grupper	  med	  mindre	  
träningsmängd	  inte	  visat	  på	  signifikant	  riskökning.	  	  Det	  har	  gjorts	  två	  meta-‐analyser	  
tidigare	  som	  studerat	  sambandet	  mellan	  FF	  och	  aktivitet.	  I	  vår	  Meta-‐analys	  är	  RR	  5,5	  för	  
träning	  över	  100	  MET-‐h/v	  detta	  är	  väldigt	  nära	  den	  riskökning	  som	  Abdulla	  et	  al(71)	  
kom	  fram	  till	  (OR	  5,29).	  I	  den	  senaste	  meta-‐analysen	  på	  ämnet,	  Ofman	  et	  al	  (6),	  kom	  de	  
fram	  till	  att	  fysisk	  aktivitet	  inte	  ökade	  risken	  för	  FF.	  En	  styrka	  i	  vår	  studie	  är	  att	  vi	  har	  
inkluderat	  både	  studier	  som	  pekar	  i	  både	  negativ	  och	  positiv	  riktning.	  De	  tidigare	  meta-‐
analyserna	  har	  varit	  betydligt	  mer	  selektiva	  i	  val	  av	  artiklar.	  Detta	  gör	  att	  deras	  svar	  inte	  
kommer	  att	  spegla	  hela	  verkligheten.	  I	  Abdulla	  et	  als	  studie	  har	  det	  fallit	  sig	  så	  att	  alla	  
inkluderade	  studier	  pekar	  på	  fysisk	  aktivitet	  som	  en	  riskfaktor	  medan	  i	  Ofman	  et	  als	  
studie	  valt	  ut	  studier	  med	  måttlig	  träningsintensitet	  och	  exkluderat	  alla	  studier	  med	  
elitidrottare.	  Hur	  kan	  det	  komma	  sig	  att	  Abdulla	  et	  al	  enbart	  tagit	  med	  studier	  som	  visar	  
på	  idrott	  som	  en	  riskfaktor	  då	  det	  finns	  studier	  som	  pekar	  på	  motsatsen?	  Detta	  kan	  bero	  
på	  att	  deras	  studie	  kom	  ut	  2009	  och	  att	  färre	  artiklar	  då	  fanns	  inom	  ämnet	  eller	  en	  
bristfällig	  litteratursökning.	  
	  
En	  annan	  styrka	  i	  vår	  studie	  är	  att	  vi	  har	  tagit	  med	  betydligt	  fler	  artiklar	  än	  tidigare	  
gjorda	  systematiska	  reviews	  och	  meta-‐analyser.	  I	  Ofman	  et	  als	  (6)	  har	  de	  inkluderat	  fyra	  
studier	  och	  i	  Abdulla	  et	  al(71)	  sex	  studier.	  Vi	  har	  även	  fler	  personer	  och	  fall	  av	  FF	  i	  vår	  
metaanalys.	  	  I	  den	  analys	  vi	  gjort	  på	  aktivitet	  enbart	  på	  fritiden	  ingår	  111	  282	  personer	  
och	  4633	  fall	  av	  FF,	  vilket	  kan	  jämföras	  mot	  Abdulla,	  1550	  personer	  och	  264	  fall	  av	  FF	  
och	  Ofman,	  43	  672	  personer	  och	  2504	  fall	  av	  FF.	  	  
	  
I	  de	  två	  tidigare	  systematiska	  review	  och	  meta-‐analyser	  som	  gjorts	  har	  man	  inte	  jämfört	  
olika	  träningsintensiteter	  mellan	  varandra	  i	  en	  network	  meta-‐analys.	  Den	  typ	  av	  analys	  
som	  vi	  gjort	  då	  man	  jämfört	  olika	  mängder	  träning	  direkt	  och	  indirekt	  via	  en	  network	  
meta-‐analys	  har	  alltså	  inte	  gjorts	  tidigare.	  	  En	  network	  meta-‐analys	  har	  en	  starkare	  
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statistisk	  säkerhet	  än	  en	  vanlig	  meta-‐analys	  i	  en	  jämförelse	  som	  denna.	  Artiklarna	  har	  
olika	  nivåer	  på	  träningsdoser.	  För	  att	  få	  ett	  korrekt	  utfall	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  inte	  
bara	  jämföra	  träningsmängderna	  direkt	  utan	  även	  indirekt.	  	  Detta	  missar	  de	  två	  tidigare	  
meta-‐analyserna.	  
	  
Potentiella	  mekanismer	  
Som	  diskuterats	  i	  inledningen	  så	  finns	  det	  flera	  teorier	  bakom	  vad	  som	  kan	  vara	  orsaken	  
till	  att	  FF	  är	  vanligare	  hos	  hårt	  idrottande	  individer	  än	  de	  som	  idrottar	  mindre	  intensivt.	  
En	  ökad	  vagal	  tonus	  och	  hypertrofi	  är	  orsaker	  som	  de	  flesta	  tror	  på,	  men	  även	  
inflammation	  och	  hjärtmuskelskada	  är	  kandidater	  som	  orsaker.	  Den	  ökade	  vagala	  
tonusen	  leder	  till	  bradykardi	  och	  en	  minskad	  refraktionstid.	  	  Hypertrofin	  kan	  leda	  till	  ett	  
ökat	  syrgasbehov	  vilket	  leder	  till	  myocytdöd	  och	  fibrotisering	  i	  hjärtmuskeln	  som	  
försvårar	  för	  de	  elektriska	  signalerna	  att	  ta	  sig	  fram	  och	  därav	  ge	  upphov	  till	  en	  arytmi.	  	  
Det	  finns	  även	  teorier	  om	  att	  inflammation	  och	  hjärtmuskelskada	  orsakat	  av	  för	  hårt	  
idrottande	  kan	  leda	  till	  fibrotisering	  och	  FF(se	  inledning).	  
	  
De	  senaste	  åren	  har	  ärftlightetskomponenten	  både	  i	  FF	  och	  fysisk	  prestationsförmåga	  
börjat	  diskuteras.	  Alla	  gener	  som	  deltar	  är	  fortfarande	  inte	  helt	  kartlagda	  men	  klart	  är	  
att	  det	  finns	  en	  genetisk	  komponent	  både	  i	  FF	  och	  i	  fysisk	  prestationsförmåga(73)(74).	  
Kan	  det	  vara	  så	  att	  de	  gener	  som	  är	  involverade	  i	  utvecklingen	  av	  FF	  också	  har	  en	  fördel	  
i	  att	  de	  ger	  en	  högre	  fysisk	  prestationsförmåga?	  Om	  så	  är	  fallet	  kan	  det	  ju	  vara	  så	  att	  de	  
med	  högst	  risk	  för	  FF	  i	  större	  utsträckning	  utövar	  idrott.	  Detta	  område	  är	  än	  så	  länge	  
otillräckligt	  utforskat	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  uttala	  sig	  med	  säkerhet	  åt	  det	  ena	  eller	  
andra	  hållet.	  	  	  
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Figur	  9.	  Orsakar	  till	  varför	  hårt	  idrottande	  kan	  leda	  till	  FF/FFl	  
	  
Styrkor	  och	  svagheter:	  	  
	  Intensitet	  och	  antal	  timmar	  träning	  var	  inte	  exakt	  redovisat	  för	  alla	  studier	  utan	  
uppskattningar	  har	  fått	  göras	  för	  att	  studierna	  ska	  kunna	  jämföras	  med	  varandra.	  	  Detta	  
gör	  att	  resultaten	  inte	  är	  lika	  tillförlitliga	  som	  om	  de	  exakta	  värdena	  skulle	  använts.	  
Även	  i	  de	  studier	  där	  exakta	  mått	  är	  angivna	  finns	  risk	  för	  fel	  då	  den	  fysiska	  aktiviteten	  
oftast	  rapporteras	  via	  självskattningsformulär.	  Det	  finns	  alltid	  en	  risk	  för	  felrapportering	  
då	  försökspersonerna	  ska	  skatta	  sin	  fysiska	  aktivitet	  själva.	  	  Det	  finns	  dock	  forskning	  
som	  visat	  att	  den	  självrapporterade	  fysiska	  aktiviteten	  hos	  slumpvis	  inbjudna	  
medelålders	  personer	  stämmer	  mycket	  väl	  överens	  med	  den	  fysiskt	  maximala	  
prestationsförmågan(75).	  Studierna	  har	  även	  använt	  olika	  mått	  på	  aktivitet.	  I	  vissa	  
studier	  har	  man	  mätt	  aktiviteten	  i	  antal	  MET-‐h/v,	  i	  vissa	  antal	  kvarter	  av	  gång	  och	  i	  
andra	  bara	  angett	  att	  de	  i	  försöksgruppen	  är	  tidigare	  elitidrottare.	  Heterogeniteten	  är	  
relativt	  stor	  mellan	  studierna.	  	  	  
	  
De	  olika	  kohortstudierna	  har	  haft	  olika	  uppföljningstider,	  det	  är	  möjligt	  att	  man	  
upptäckt	  fler	  fall	  av	  FF	  om	  uppföljningstiden	  för	  studierna	  hade	  varit	  längre.	  I	  dessa	  
studier	  är	  uppföljningstiden	  mellan	  2,5-‐14år.	  	  
	  
De	  ingående	  studierna	  har	  haft	  valt	  att	  exkludera	  försökspersoner	  efter	  olika	  kriterier,	  
bl.a.	  hjärt-‐kärlsjukdom,	  thyreodeasjukdom,	  högt	  blodtryck	  och	  personer	  under	  30	  år.	  	  
De	  flesta	  av	  studierna	  har	  exkluderat	  personer	  med	  hjärt-‐kärlsjukdom	  vid	  start,	  dock	  ej	  i	  
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Andersen	  och	  Heidbüchels	  studie.	  Dock	  förväntas	  deltagarna	  i	  Andersens	  studie	  ha	  låg	  
prevalens	  av	  allvarlig	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdom.	  De	  olika	  exklusionskriterierna	  gör	  att	  
studiernas	  resultat	  kan	  utfalla	  lite	  annorlunda.	  
	  
I	  Mozaffarians(58)	  studie	  har	  man	  påbörjat	  kohortstudien	  då	  försökspersonerna	  är	  >65	  
år	  och	  exkluderat	  alla	  med	  FF	  vid	  baseline.	  Detta	  gör	  att	  de	  som	  tidigt	  i	  livet	  motionerat	  
hårt	  och	  därav	  kanske	  fått	  FF	  innan	  65	  års	  ålder	  kommer	  att	  ha	  exkluderats	  från	  studien.	  
De	  har	  inte	  tagit	  hänsyn	  till	  försökspersonernas	  fysiska	  aktivitet	  i	  unga	  år	  vilket	  spelar	  
en	  stor	  roll	  för	  utfallet	  i	  studien.	  	  
	  
De	  ingående	  studierna	  har	  justerat	  för	  olika	  faktorer	  då	  de	  räknat	  ut.	  Vissa	  har	  justerat	  
för	  ålder,	  utbildning	  och	  yrke,	  andra	  har	  justerarat	  för	  15	  parametrar	  (t.ex.	  BMI,	  
kolesterol,	  blodtryck)	  medan	  vissa	  inte	  har	  gjort	  någon	  justering	  alls.	  Detta	  påverkar	  
också	  tolkningen	  av	  slutresultatet.	  	  
	  
Man	  kan	  tänka	  sig	  att	  idrottare	  lättare	  upptäcker	  att	  de	  har	  FF	  än	  genomsnittsindividen	  
och	  att	  aktiva	  därför	  skulle	  ha	  en	  ökad	  förekomst	  av	  FF.	  Dock	  skulle	  detta	  inte	  leda	  till	  så	  
stora	  skillnader	  i	  prevalens	  av	  FF	  som	  vår	  studie	  visar.	  	  	  
	  
	  
Slutsats	  
Tanken	  med	  studien	  var	  att	  utvärdera	  om	  hård	  fysisk	  aktivitet	  under	  längre	  tid	  ökar	  
risken	  för	  FF.	  Det	  är	  sedan	  tidigare	  föreslaget	  att	  måttlig	  fysisk	  aktivitet	  är	  en	  
skyddsfaktor	  för	  FF.	  Med	  denna	  studie	  hade	  vi	  möjlighet	  att	  undersöka	  om	  det	  finns	  ett	  
U-‐format	  samband	  mellan	  fysisk	  aktivitet	  och	  risken	  för	  FF.	  	  I	  denna	  studie	  kan	  man	  
tänka	  sig	  att	  det	  finns	  ett	  linjärt	  samband	  mellan	  fysisk	  aktivitet	  och	  FF-‐risken,	  och	  
trend-‐testet	  antydde	  det.	  Dock	  är	  resultaten	  för	  träningsmängder	  under	  100	  MET-‐h/v	  
inte	  signifikanta.	  Studien	  visar	  vi	  dock	  att	  en	  träningsnivå	  över	  100	  MET-‐h/v	  femfaldigar	  
risken	  för	  FF/FFl.	  Man	  ska	  dock	  ha	  i	  bakhuvudet	  att	  fysisk	  aktivitet	  skyddar	  mot	  en	  rad	  
andra	  sjukdomar	  och	  den	  ökade	  risk	  för	  FF	  som	  elitidrottande	  medför	  ska	  inte	  
avskräcka	  befolkningen	  i	  stort	  från	  att	  motionera.	  Det	  man	  ändå	  kan	  ifrågasätta	  är	  den	  
våg	  av	  elitmotionärer	  som	  sprider	  sig	  i	  samhället.	  Är	  den	  nya	  trenden	  med	  att	  alla	  ska	  
göra	  en	  Ironman	  eller	  en	  svensk	  klassiker	  nyttig?	  Kanske	  ska	  vi	  använda	  det	  gamla	  
beprövade	  svenska	  ordet	  lagom	  även	  vad	  gäller	  motionerandet?	  
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214	   69	  %	   48/48	   Fall-‐
kontrollst
udie	  

Hård	  och	  
medelhård	  
aktivitet	  
jobb	  och	  
fritid	  

	   107	   Längd och 
vänster 
anetroposter
iora 
kammardia
metern	  

Anderse
n	  et	  al,	  
2013	  

52755	   93	  %	   39	   Kohortst
udie	  

Procent	  av	  
segertid	  
vasaloppet	  

9,7	   681	   Ålder, 
utbildning, 
yrke	  

Aizer	  et	  
al,	  2009	  

16921	   100	  %	   51/53	   Kohortst
udie	  

Antal	  dagar	  
i	  veckan	  
med	  som	  
framkallar	  
svettning.	  	  

12	   1661	   Ålder, BMI, 
diabetes, 
hypertensio
n, 
hyperlipede
mi, föräldrar 
m. tidig 
hjärtinfarkt, 
alkoholintag
, rökvanor, 
fiskkonsumti
on, 
multivitamin
tillskott, vit 
C och E 
intag, 
vänsterkam
marhypertro
fi, hjärtsvikt 
och annan 
kardiovaskul
ärsjukdom	  

Williams	  
et	  al,	  
2013	  

14322	   40	  %	   48/57	   Kohortst
udie	  

Löpare	  vs	  
gångare	  

6,2	   1060	   BMI, 
medicinerin
g mot 
hypertoni	  

Mozaffa
rian	  et	  
al,	  2008	  

5446	   42	  %	   73/74	   Kohortst
udie	  

Gångsträck
a	  

12	   1061	   Ålder, 
ursprung, 
kön, högt 
blodtryck, 
utbildning, 
kardiovaskul
är sjdm, 
diabetes, 
KOL, 
rökning, 
alkoholintag 
,användande 
av B-
blockare, 
,BMI, CRP, 
faste 
kolesterol,	  

Molina	  
et	  al,	  

557	   100	  %	   39/50	   Kohortst
udie	  

Maratonlöp
are	  vs	  

6,4	  i	  
kontrollg

22	   Ålder och 
blodtryck	  
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2008	   kontrollgru
pp(tränar	  
mindre	  än	  
300kcal/d)	  

rupp	  och	  
11,6	  i	  
försöksgr
uppen	  

Claessen	  
et	  al,	  
2011	  

156(enba
rt	  räknat	  
med	  
männen)	  

100	  %	   52/52	   Fall-‐
kontrollst
udie	  

Konditionsi
drottare(cy
klist,	  
löpare,	  
triathlet)	  vs	  
kontroll	  

	   52	   	  

Karjalain
en	  et	  al	  
1998	  

440	   100	  %	   48/50	   Kohortst
udie	  

Veteranori
enterare	  vs	  
kontroll	  

10	   28	   	  

Wilhelm	  
et	  al,	  
2011	  

60	   100	  %	   44/41	   Tvärsnitt
sstudie	  	  

Antal	  
timmar	  
träning	  
under	  
livstiden	  	  

	   4	   	  

Heidbüc
hel	  et	  al,	  
2006	  

137	   83	  %	   53/60	   Kohortst
udie	  

Konditionsi
drottare	  vs	  
icke	  
konditionsi
drottare	  

2,5	   105	   FF före 
ablation, 
historia av 
elkonverteri
ng, antal 
antiarrytmik
a innan 
ablation, 
ACE-i, ARB, 
diuretika, 
ålder, kön, 
historia av 
idrott, 
fortsatt 
idrottande 
efter 
ablation	  

Frost	  et	  
al,	  2004	  

38400	   55	  %	   55/55	   Kohortst
udie	  

Olika	  
intensitet	  
på	  arbetet	  

5,7	   418	   Blodtryck, 
ålder, BMI, 
arbetstid, 
sportaktivite
ter, 
kolesterol, 
alkoholkons
umtion, 
rökning och 
utbildningsn
ivå	  

Everett	  
et	  al,	  
2011	  

34759	   0	  %	   53/53	   Kohortst
udie	  

Indelning	  
efter	  MET-‐
h/v	  

14,4	   968	   Ålder, BMI, 
ursprung, 
hyperkoleste
rolemi, 
rökning, 
samt 
alkoholintag
.	  
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