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Bakgrund 

Synkope är övergående medvetslöshet. Synkope är ett vanligt förekommande problem och det finns ett 

antal olika differentialdiagnoser [1].  

Orsakerna till synkope hos patienter som är yngre än 40 år är i regel godartade (t ex vasovagal-, 

situationsutlöst- och ortostatisk synkope) [2,3].  Allvarligare, men mindre vanliga orsaker till synkope 

hos de som är yngre än 40 år inkluderar hypertrofisk kardiomyopati och s.k. primära arytmier, som 

kan resultera i ventrikulär takykardi (VT) och ventrikelflimmer [4]. Hos patienter med underliggande 

hjärtsjukdom är kardiovaskulära händelser de vanligaste orsakerna till synkope. Utöver arytmier är 

hjärtsvikt och aortastenos vanliga orsaker till synkope hos personer över 40 års ålder [5].  

Retrospektiva studier har visat att kardiell synkoperade förknippas med 21-30% dödlighet under ett år, 

jämfört med 4-12% hos patienter med icke kardiell genes till synkope (6). 

Hos de flesta patienter kan orsaken till synkope fastställas genom anamnes och fysisk undersökning, 

men hos 40% av patienterna är orsaken svår att finna. Ett sätt att identifiera kardiell genes till synkope 

är 24-timmars registrering av hjärtfrekvens och rytm (7) 

Syfte 

Syftet med studien är att se om oklar synkope är associerad med ökad förekomst av pauser > 1,5 sec 

på långtids-EKG.  

Material och metoder 

Studiebasen utgörs av alla patienter som genomgick holterregistrering på Kalix Sjukhus under tiden 

120101-130130. Flödesschemat för identifiering av fall (holterregistrering vid vård pga synkope ) och 

referenter (holterregisterering av annan orsak) visas i 

figur 1. Holterregistreringarna sparas rutinmässigt 

på en dator, varifrån de retrospektivt kan analyseras. 

Registreringstiden, medelvärdet för hjärtfrekvensen, 

det totala antalet supraventrikulära extraslag (SVES), 

totala antalet ventrikulära extraslag (VES) samt 

antalet pauser > 1,5 sec registreras för varje patient.  

Information om antiarytmisk medicinering, diabetes, 

rökning och hypertoni hämtas ur klinikens 

elektroniska journalsystem. 

Figur 1:  Flödesschema patienturval 

 

 

 



Bearbetning och analys 

Förutom förekomst av pauser  > 1,5 sec på EKG ämnar vi att undersöka skillnader i förekomst av 

kända riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom (ålder, kön, hypertoni, rökning, …) mellan synkope-patienter 

och sådana som genomgått EKG-registrering av annan anledning. Finns fler registreringar för samma 

patient på samma indikation beräknas aritmetiska medlet för alla värden. För att påvisa skillnader 

mellan kontinuerliga variabler som är normalt fördelade (Shapiro–Wilk test p > 0,1) eller kan 

transformeras till normalfördelning används T-test, för icke-normalfördelade använts Mann-Withney 

test. Skillnader mellan (tabeller av) kategoriska variabler undersöks med Chi-square test. 

 

Etiska aspekter 

Det är frågan om verksamhetsuppföljning, i nuläge det inga planer om att publicera studien varför 

etisk prövning inte behövs. 
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