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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige har cirka 55000 personer pacemaker. Att denna teknik 
förlänger deras liv är sedan länge känt. För sjuksköterskan är det av intresse att ta del 
av hur en pacemaker påverkar livskvaliteten för att kunna skapa verktyg för att 
bemöta denna patientgrupp. Denna litteraturöversikt har genomförts på artiklar som 
mätt livskvalitet hos patienter med pacemaker med hjälp av två olika mätinstrument. 
Syfte: Att, med hjälp av SF-36 och Aquarel, beskriva livskvaliteten hos personer med 
pacemaker. 
Metod: En litteraturöversikt med 13 kvantitativa artiklar har genomförts, med 
livskvalitet i fokus. Artiklarna var skrivna mellan 2001-2016 och söktes fram via 
databaserna CINAHL och Medline.  
Resultat: En pacemaker påverkar livskvaliteten positivt, de största signifikanta 
ökningarna visade sig i SF-36 mätområden fysisk rollfunktion och vitalitet. Men även 
i Aquarels mätområden arytmier och dyspné/ansträngning. 
Slutsats: Att få en pacemaker implanterad upplevs påverka patientens livskvalitet 
positivt. Men det ett komplext område som kräver personcentrerad vård. Där har 
sjuksköterskan en stor del i vård och omvårdnad. En väl utbildad och påläst 
vårdpersonal kan göra stor skillnad för patienten. 

Nyckelord: Pacemaker, livskvalitet, litteraturöversikt.  



Summary 

Title: A description of the quality of life of persons with a pacemaker. 
Background: In Sweden about 55000 patients live with a pacemaker. That this 
device prolongs their life is long known. For nurses it is interesting to gain knowledge 
of how a pacemaker affect the quality of life to be able to create tools to meet this 
group of patients. This literature review uses articles in which measurements on 
quality of life in pacemaker patients has been done. 
Aim: To describe how the pacemaker effects quality of life, with help from SF-36 and 
Aquarel. 
Method: A literature review with 13 quantitative articles was performed, with focus 
on quality of life. Articles was found in the CINAHL- and Medline databases and were 
written between the years of 2001-2016.  
Results: A pacemaker has positive effects on quality of life, the biggest significant 
improvements were seen in the SF-36 measurements on physical roll functioning and 
vitality. In Aquarel measurements the biggest improvements where measured in 
arrhythmias and dyspnea/extortion.   
Conclusion: To have a pacemaker implanted is perceived to have a positive effect on 
quality of life. But it is a complex area which require a person centred care. The nurse 
have a big role to play in care and nursing. A well-trained and well briefed personnel 
can make a big difference for the patient.  

Keywords: Pacemaker, quality of life, literature review. 



Innehållsförteckning 

Inledning 1...................................................................................................................................

Bakgrund 2..................................................................................................................................

Hjärtat 2................................................................................................................................................
Pacemakern och pacemakerns historia 2.........................................................................................
Indikationer för pacemaker 3.............................................................................................................
Livskvalitet 3........................................................................................................................................
Instrument 4.........................................................................................................................................
Konsensusbegreppen inom omvårdnad 4.......................................................................................
Sjuksköterskans del i omvårdnaden hos patienter med pacemaker 5..........................................
Personcentrerad vård 6......................................................................................................................

Syfte 7.........................................................................................................................................

Material och metod 7...................................................................................................................

Design 7...............................................................................................................................................
Urval och datainsamling 7..................................................................................................................
Dataanalys 8........................................................................................................................................
Etiska överväganden 8.......................................................................................................................

Resultat 10..................................................................................................................................

SF-36 10...............................................................................................................................................
Aquarel 11............................................................................................................................................

Diskussion 13..............................................................................................................................

Metoddiskussion 13...........................................................................................................................
Resultatdiskussion 14........................................................................................................................

Slutsatser 17...............................................................................................................................

Bilagor 1......................................................................................................................................

Bilaga 1 Sökmatris 1...........................................................................................................................
Bilaga 2 Artikelmatris Resultatartiklar 2...........................................................................................
Bilaga 3 Resultatmatris SF-36 1.........................................................................................................
Bilaga 4 Resultatmatris Aquarel 3.....................................................................................................
Bilaga 5 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 1....................



Inledning 

Idag finns cirka 55 000 personer med permanent inopererad pacemaker i Sverige. 
Under 2015 var medelåldern för pacemakerimplantation 76 år, varav 75 år bland män 
och 77 år bland kvinnor (Pacemakerregistret, 2015).  

Det stora antalet patienter som idag har pacemaker och det faktum att indikationerna 
för detta ökar gör det intressant för sjuksköterskor att få kännedom om patienternas 
egen uppskattning av välbefinnande och livskvalitet (Stofmeel, Post, Kelder, Grobbee 
& Van Hemel, 2000). 

Genom att sammanställa data om hur pacemakerpatienter upplever sin livssituation 
och livskvalitet kan man som vårdpersonal söka kunskap och utbilda sig i och runt 
frågor som vanligtvis finns inom patientgruppen. Denna nyfunna kunskap kan sedan 
ge sjuksköterskan fler verktyg i omvårdnaden (Lenhart, 1995). 

Det är en stor utmaning för sjuksköterskor att bemöta den växande patientgruppen 
med pacemaker. Då livslängden ökar (Statistiska Centralbyrån, 2017) kommer 
sjuksköterskor inom alla områden möta denna patientgrupp och det är viktigt att 
omvårdnad ges utefter evidensbaserad vård och att sjuksköterskan besitter en god 
grund av kunskap (Jackson, 2010). Den tekniska utvecklingen och den stora 
konkurrensen mellan tillverkarna leder till snabba förbättringar av både hård- och 
mjukvara i varje pacemaker. Detta ökar kraven på sjuksköterskan som måste vara 
påläst när det gäller teknik, men även kunna tipsa patienten om hur handhavandet 
och det praktiska ska kunna genomföras (Lenhart, 1995). Kort efter en 
pacemakerimplantation upplevs ofta en nedsatt fysisk hälsa och sociala problem, 
något som kan påverka personen negtivt (Ghojazadeh, Azami-Aghdash, Sohrab-Navi 
& Kolahdouzan, 2015).  Är sjuksköterskan medveten om vilka känslor som kan 
uppstå i samband med en pacemakerimplantation, kan negativa känslor förhindras 
och sjuksköterskan kan hjälpa personen med strategier och en väg till ett bättre 
mående. 
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Bakgrund 

Hjärtat

Hjärtat har som funktion att pumpa runt blodet i blodbanan och ut i kroppen. Detta 
sker via det stora- och det lilla kretsloppet. Gasutbytet sker i det lilla kretsloppet, 
vilket innebär att koldioxid diffunderar från blodbanan till alveolerna i lungorna och 
vidare ut ur kroppen via utandningsluften. På motsatt håll med inandningsluften 
diffunderar syre från alveolerna till blodbanan. Blodet tas tillbaka till hjärtat för att 
pumpas ut i stora kretsloppet via aortan och ut till kroppens celler för att förse dessa 
med energi samt ta med sig slagg och restprodukter för att kunna eliminera dessa via 
bland annat avföring och urin (Tortora & Derrickson, 2012). 
 
 
Retledningssystemet 

Hjärtats pumpförmåga styrs av elektriska impulser. Impulserna startar i 
sinusknutan, som är belägen i överdelen av hjärtats högra förmak, impulserna 
reglerar hjärtats slagfrekvens. Från sinusknutan fortsätter impulsen vidare till AV-
noden och vidare till Hiska bunten för att slutligen komma till hjärtats spets 
och  purkinjefibrerna. De elektriska impulserna leder till att hjärtat gör 
sammandragningar och på så sätt regelbundet pumpar blodet ut i lilla- respektive 
stora kretsloppet (Tortora & Derrickson, 2012). 

Pacemakern och pacemakerns historia

Patienten som erhöll den första artificiella pacemakern led av frekventa anfall av 
medvetslöshet relaterat till Stokes-Adams syndrom. Pacemakern opererades in den 8 
oktober, 1958 men höll bara i 8 timmar efter att den implanterats. Patienten, Arne 
Larsson, var 43 år vid den första operationen och efter att ha genomgått 24 
operationer och erhållit 11 olika pacemakermodeller genom åren, avled han år 2001 i 
en ålder av 86 år (Larsson, Elmqvist, Rydén & Schüller, 2003). Sedan 1958 har 
implantationer av pacemaker varit en välanvänd teknik för att hjälpa patienter med 
olika typer av hjärtfel och har som syfte att förlänga livet (Radegran & Radegran, 
2003). Det finns i förväg ingen garanterad livslängd hos batteriet i en pacemaker i 
skrivande stund, detta avgörs av hur mycket stöd i form av impulser hjärtats 
retledningssystem kräver. Däremot kan man säga att en pacemaker har en 
batterikapacitet som statistiskt sett håller mellan 5 till 15 år innan pacemakern ersätts 
av en ny (Dugan, 1991).  

En pacemaker är enkelt beskrivet ett batteri och en externt programmerbar 
impulsgivare med elektroder med avsikt att stimulera hjärtmuskeln till 
sammandragning då dess normala impulser inte räcker till eller inte når till rätt 
destination. Elektroderna förs till hjärtat via vena cephalica eller vena subclavia med 
hjälp av genomlysning av röntgen, därefter ansluts pacemakern som placeras i en 
subkutan ficka i övre delen av bröstet (Cotter, Bixby & Morse, 2006; 
Pacemakerregistret, 2015). År 2015 implanterades nära 7000 patienter med 
pacemaker, dessutom ersattes drygt 2300 patienters pacemaker med nya 
(Pacemakerregistret, 2015). 
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Det finns flera olika inställningar, pacing modes, av pacemakers. Bland annat enkel- 
och dubbelkammarinställningar. De skiljer sig framför allt i vilken utsträckning de 
kan återställa hjärtats rytm.  Dual Chamber Rate Adaptive Pacemaker (DDD-R) är en 
typ av dubbelkammarinställning. Denna inställning i pacemakern kontrollerar 
impulsen till hjärtmuskeln och upprätthåller en förinställd hjärtfrekvens samtidigt 
som den känner av fysisk ansträngning och anpassar hjärtfrekvensen efter ökat behov 
av syre i kroppen (Jackson, 2010). 
I Sverige är DDD-R det vanligaste pacing mode vid implantationen av pacemaker, då 
den används som förstahandsalternativ i 79,6% av implantationerna i Sverige år 2015 
(Pacemakerregistret, 2015).  
 

Indikationer för pacemaker

I Sverige är den vanligaste orsakerna till implantation av pacemaker sjukdomar som 
innebär avvikelser i förmak och sinusknuta på grund av störningar i den elektriska 
impulsen, det vill säga olika typer av atrioventrikulärt block (AV-block) eller sick 
sinus syndrome (SSS) (Pacemakerregistret, 2015). AV-block orsakar i huvudsak en 
fördröjning eller kan förhindra att elektriska impulser genom AV-noden till kamrarna 
kan ta sig fram. AV-block klassificeras i tre olika block: första-, andra-, och tredje 
gradens block. På grund av ett avbrott i blodtillförseln till AV-noden är AV-block 
vanligt vid hjärtinfarkter (Scheibly, 2010). 
SSS är en en abnormalitet i sinusknutan som leder till en nedsättning av funktionen. 
Tillståndet är ofta relaterat till förmaksflimmer och en vanlig indikation för 
pacemaker (Guha et al., 2017). I 50 % av fallen leder SSS ofta till arytmier med 
bradykardi som alternerar med takykardi, så kallat bradykardi-takykardi syndrom. 
SSS är en genetisk åkomma men kan också bero på miljöfaktorer. I takt med att 
livslängden ökar, ökar också förekomsten av SSS (Walsh-Irwin & Hannibal, 2015). 

För att förhindra uppkomst av arytmier kan pacemakern vara behjälplig. Det finns 
idag effektiva läkemedel som kan ha en positiv effekt vid arytmier, dessa kan dock 
orsaka en alltför långsam hjärtfrekvens. Pacemakern kan då vara behjälplig att hålla 
pulsen på en bra hastighet (Scheibly, 2010). 
De vanligaste symtomen för en patient som är i behov av en pacemaker är 
svimningsattacker, yrsel och trötthet/andfåddhet (Pacemakerregistret, 2015). 

Livskvalitet

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar livskvalitet som “Individuals 
perceptions of their position in life in the context of the culture and value systems in 
which they live and in relation to their goals, standards and concerns” (WHO, 1996). 
I mötet med patienter med pacemaker är det positivt för sjuksköterskor, men även 
annan vårdpersonal, att vara medvetna om denna definition för att bättre förstå 
deras upplevelse av livskvalitet när det gäller att leva med pacemaker (Klemenc, 
2003). 
Att mäta livskvalitet är en svår uppgift, anledningen till problemet är inte avsaknad 
av intresse för ämnet utan att hitta ett sätt som täcker in hela registret av tillfrågade. 
Många av de formulär som finns att tillgå är ofta i någon form konstruerade för en 
viss typ av ändamål eller patientgrupper. Kliniska forskare är i högre grad mer 
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intresserade av patienter och effekten på hur vissa behandlingar påverkar 
livskvaliteten hos den enskilda patienten medan folkhälsoexperter ser på 
förändringar i livskvaliteten i olika samhällsgrupper (SBU, 2012). 

Instrument

SF-36 är ett mätinstrument som mäter livskvalitet. Det består av 36 frågor och är 
indelade i åtta olika delar som alla har lika stor vikt vid sammanräkning av poäng, 
detta trots att antalet frågor på varje del inte är samma. På varje del är poängen 
0-100 där ett högt värde innebär en högre skattad livskvalitet. Delarna delas in i 
fysisk- och psykisk hälsa. Fysisk hälsa innefattas av delarna fysiskt funktion, fysisk 
rollfunktion, smärta och allmän hälsa, vilket innebär att detta område handlar om 
hur personen begränsas i det vardagliga livet. Psykisk hälsa innefattas av delarna 
psykiskt välbefinnande, psykisk (emotionell) rollfunktion, social funktion och 
vitalitet. Den psykiska hälsan visar hur personen skattar nedstämdhet och glädje i det 
vardagliga livet. Utifrån dessa olika delar så beräknas ett physical component 
summary (PCS) och ett mental component summary (MCS), som benämns som 
summaindex (Ware & Sherbourne, 1992). 

Mätinstrumentet Aquarel framtogs för att vara mer sjukdomsspecifik än SF-36. 
Formuläret består av 20 frågor och innefattar tre områden: arytmi, dyspné/
ansträngning och obehag i bröstet. Aquarel kan användas enskilt men genom att 
inkludera instrumentet i undersökningar tillsammans med SF-36 kan forskaren få en 
relevant helhetsbild av pacemakerpatienternas upplevelse (Stofmeel, van Stel, van 
Hemel & Grobbee, 2005). 

Konsensusbegreppen inom omvårdnad

Som yrkesutövare inom vårdvetenskapen krävs kunskaper, såväl teoretiskt som 
praktiskt. Dessa är en bas för professionens autonomi, det är också en bas för den 
enskilda individen inom sjuksköterskeyrket. För att utveckla och förbättra 
yrkesgruppers autonomi krävs diskussioner och debatter, dessa leder till utveckling 
inom professionen och är en viktig del i att utveckla det “egna” språket inom 
disciplinen (Bergbom, 2012). 
Konsensusbegreppen består av följande fyra delområden: person/människa, 
omgivning/miljö, omvårdnad/vårdandet och hälsa. Med utgångspunkt från 
Donaldson & Crowleys (1978) arbete har omvårdnadsforskare kommit överens om att 
det är dessa fyra begrepp som är viktiga att utveckla kunskap inom, dock är det 
omvårdnaden/vårdandet, som utgör huvudfokus för sjuksköterskeprofessionens 
medlemmar (Bergbom, 2012). 
Begreppet person/människa beskrivs inom vårdvetenskapen både som enskild 
människa/individ och människa/individ i familj, grupper eller i samhället. Detta 
skiljer sig mot tidigare riktlinjer då människa endast sågs som mottagare av vård, 
idag görs människan även delaktig i sin vård (Bergbom, 2012). 
Omgivning/miljö relaterar till fysisk miljö likväl till personens omgivning eller där 
vårdandet sker. Här inkluderas personens hem, lokala och regionala förhållande. 
Även ekonomiska aspekter, kultur, social bakgrund/status och politisk övertygelse. 
Dessa delar ingår i sammanhanget och kan inte förbises i den övergripande 
situationen (Bergbom, 2012). 
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Omvårdnad/vårdandet är de handlingar som vårdare i samarbete med personen 
eller å deras vägnar, utförs för att uppnå de resultat och mål som vårdandet förväntas 
leda till. Denna aktivitet kan ses som en process om att förverkliga vårdhandlingar. 
Dessa handlingar inkluderar även att vaka och lindra lidande (Bergbom, 2012). 
Vårdandet är ett kärnbegrepp i vårdvetenskapen och en central del i att 
disciplinen  ständigt söker kunskap genom de frågeställningar som uppkommer för 
att öka substansen i handlingarna (Bergbom, 2012). 
Hälsa som begrepp inom vårdvetenskapen refererar till personens känsla av 
välbefinnande och tillstånd. Det inkluderar både personen som frisk och välmående 
men också som allvarligt sjuk och döende. Hälsa som ontologiskt begrepp är en 
central del i vårdandet och beskrivs som läran om varandet. Flera olika teorier 
definierar begreppet hälsa (Bergbom, 2012).  
WHO definierar hälsa inte bara som frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning, 
utan som ett vidare begrepp bestående av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande (WHO, 2011).  

Sjuksköterskans del i omvårdnaden hos patienter med pacemaker

Såväl i sjuksköterskans utbildning och arbete är kärnkompetenserna ett centralt 
begrepp (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
För att säkerställa att den svenska omvårdnaden håller god kvalitet så har Svensk 
sjuksköterskeförening tagit fram en värdegrund gällande omvårdnad. 
Sjuksköterskeprofessionen har ansvar för kunskapsutvecklingen inom området, trots 
att flera yrkesgrupper inom vården är delaktiga i omvårdnaden. Syftet är att stärka 
kunskapen och främja forskning och utbildning inom området. Grundsynen inom 
omvårdnaden är humanistisk, människan uppfattas som aktiv och skapande och med 
egna förmågor och ansvar att göra sina egna val. Varje individ är unik och bör 
bemötas respektful l t efter personens egna förutsättningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 
Inför en pacemakerimplantation är det av stor vikt att patienten får den 
informationen som krävs för att känna sig trygg. En implantation av en pacemaker 
sker under lokalbedövning, således är patienten vaken under ingreppet och det är 
viktigt att sjuksköterskan informerar om detta, att patienten kommer kunna höra vad 
som sker i operationssalen samt kan behöva svara på frågor under operationen 
(Dugan, 1991). 
Även information om den postoperativa tiden är viktigt, tid för återhämtning och 
försiktighetsåtgärder. Det är även viktigt att informera om kontroller som kommer 
genomföras efter implantationen, såsom kontroller av vitala parametrar (Dugan, 
1991; WHO, 2008). 
Det viktigt att patientens högra arm immobiliseras i 24-48 timmar efter 
implantationen för att minska risken för rörelser som kan gör att elektroderna 
lossnar. Patienten får även genomgå en röntgen för att kontrollera att pacemakern 
placerats korrekt och att inga postoperativa komplikationer uppstått, så som 
pneumothorax. Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på patientens 
tillstånd, hur operationssåret ser ut samt patientens postoperativa mående (Cotter, 
Bixby & Morse, 2006). Ofta kan brist på adekvat information om tiden efter en 
implantation resultera i svårigheter att anpassa sig till sitt nya liv. Det finns ofta 
missuppfattningar om hur det fungerar att leva med en pacemaker, brist på 
information om pacemakerns funktion samt otillräckligt psykologiskt stöd (Jackson, 
2010).  Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan besitter tillräcklig kunskap för att 
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kunna informera personer som lever med en pacemaker för att förhindra eventuella 
missförstånd. Då vägen från sjukdom till att erhålla en pacemaker även påverkar 
anhöriga är det viktigt att inkludera dem i processen (Jackson, 2010).  

Personcentrerad vård

Kärnkompetenserna är sex till antalet och beskrivs i Svensk sjuksköterskeförenings 
utbildningsfrågor och strategi. De finns för att öka säkerheten och kvaliteten i vården. 
Kärnkompetenserna är personcentrerad vård, evidensbaserad vård, samverkan i 
team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, information och säker vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
Personcentrerad vård kan ses som ett partnerskap mellan vårdare och mottagare av 
vården. Att respektera den vårdsökande och utifrån dennes förutsättningar i relation 
till hälsan och erbjuda en evidensbaserad vård samt respektera individens val och 
inte moralisera kring beslutet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
Det gäller att som sjuksköterska ta tillvara på patient och anhörigas kunskap och 
berättelse om att leva eller vara en del av patientens upplevelse av ohälsa och 
sjukdom. Pacemakern har som mål att hjälpa personer med olika 
hjärtrytmrubbningar att leva ett normalt liv. Med framstegen av tekniken följer en 
medvetenhet och en större vikt måste läggas för förståelse av både psykologiska men 
också medicinska behov för att kunna ge god omvårdnad (Scheibly, 2010).  
Ursprunget av den personcentrerade vården härstammar från den humanistiska 
psykologin på 1960-talet och beskrivs som en god humanistisk omvårdnad. För 
sjuksköterskans del betyder detta att man ser individen som en jämbördig och 
värdefull partner i omvårdnaden. Det innebär att personen man vårdar står i centrum 
(McCance & McCormack, 2013) 
Detta kräver intresse och öppenhet för att kunna tillvarata den del av individens egna 
önskemål och tankar angående vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).   
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Syfte 

Att, med hjälp av SF-36 och Aquarel, beskriva livskvaliteten hos personer med 
pacemaker. 

Material och metod 

Design

En litteraturöversikt har genomförts, vilket innebär en bred sökning av artiklar inom 
det avgränsade området enligt (Friberg, 2012). Kvantitativa artiklar har sökts fram 
och kvalitetsgranskats, artiklarnas resultat har sedan sammanställts, tabellerats och 
analyserats.  
Detta är, enligt Rosén, förehavandet vid en systematisk litteraturöversikt (Rosén, 
2012). 

Urval och datainsamling

Med syftet som utgångspunkt studerades vetenskapliga artiklar där urvalet var vuxna 
människor och därmed exkluderades barn och ungdomar under 18 år. Artiklar var 
skrivna på engelska för att inkluderas.  
Resultatartiklarna var Peer-reviewed, vilket innebär att de har granskats av två eller 
tre externa forskare inom området (Helgesson, 2015). 
Resultatartiklarna var skrivna mellan 2001-2016 för att inkluderas. Dessa årtal 
användes för få ett hanterbart antal med träffar i litteratursökningen. 
För att inkluderas krävdes att artiklarna innehöll instrumenten SF-36 och/eller 
Aquarel. De artiklar som följde upp resultatet efter implantation gjorde detta inom 12 
månader. 
De artiklar där flera olika pacing modes redovisades, valdes värdena för DDD-R. 
Detta eftersom det är den vanligaste inställningen för förstagångsimplantation av 
pacemaker (Pacemakerregistret, 2015).  
Ovanstående kriterier behövde vara uppfyllda i artiklarna för att en jämförelse mellan 
de olika studierna skulle kunna möjliggöras och ett resultat kunna skrivas. 

Artiklarna söktes fram på databaserna CINAHL och Medline. CINAHL är en databas 
där den huvudsakliga inriktningen är omvårdnad. Medline innefattar främst 
medicinsk litteratur, men även omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2012). 
Kvantitativa artiklar som inkluderades i litteraturstudien beskriver, med 
utgångspunkt från syftet, livskvaliteten hos patienter med pacemaker.  
Booleska operatorer har använts vid litteratursökning vilket möjliggör en bredare, 
men även en specificerad sökning (Östlund, 2012). Dessa operatorer är AND, för att 
specificera och avgränsa sökningen, och OR, för att bredda sökningen. Operatören 
NOT används för att utesluta resultatträffar. Trunkering används när man kapar 
ordet vid ordstammen, då får sökningen även träff på alla olika ändelser efter denna 
trunkering (*) (Östlund, 2012). 
Först genomfördes en helikoptersökning för att skapa en överblick över området. I 
denna sökning hittades även förslag till relevanta sökord. 
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Sökorden som användes var Pacemaker* OR Pacing* AND Quality of life NOT (ICD 
OR Implantable cardioverter defibrillator OR Pedriatric OR Children), samma sökord 
användes på båda databaserna. 

I de artiklar som användes i resultatdelen gjordes en sekundärsökning. Detta innebär 
att en manuell sökning görs i dessa artiklars referenslistor (Friberg, 2012).  

Resultatartiklarna redovisas i resultatmatrisen (bilaga 1). 

Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna genomfördes enligt en granskningsmall 
för kvantitativa artiklar. Denna mall (bilaga 5) har utvecklats av avdelningen för 
omvårdnad vid Jönköping University.  

Dataanalys

En dataanalys och ett urval skedde med början i att gemensamt identifiera relevanta 
sökord. Därefter genomfördes en sökning och en första gallring gjordes i de databaser 
och sedan artiklar som sökts fram, detta för att sortera bort sådant som ej uppfyller 
syftet. Efter detta diskuterades och genomfördes en sammanställning av de källor 
som tänktes kunna bidra till evidens. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna 
systematiskt och enskilt, uppkom oklarheter diskuterades detta mellan författarna. 
De artiklar som ej klarade kvalitetsgranskningen inkluderades ej i 
litteraturöversiktens resultatdel. Resultatartiklarna bearbetades enskilt. Gemensamt 
lyftes de väsentliga resultaten fram och tabellfördes för redovisning. Därefter 
bearbetades och tolkades de värden som artiklarna gav (Segesten, 2012) för att 
gemensamt presentera detta i text utöver tabellen utifrån hur en pacemaker påverkar 
livskvaliteten. 

Etiska överväganden

Forskningsetik syftar till att skydda personer fysiskt och psykiskt samt att ha respekt 
för personuppgiftslagen (Kjellström, 2013).  

Då detta är en litteraturöversikt är den baserad på redan publicerade artiklar. I 
samtliga av insamlade artiklar var deltagarna människor vars integritet och 
välbefinnande ska skyddas. Dessutom skall respekten för tidigare författare beaktas 
och det är viktigt att inte förvränga deras forskningsresultat (Friberg, 2012).  

Studier ska vara baserade på vetenskaplig grund. Dessutom ska tidigare forskning 
inom området respekteras och visas hänsyn vilket innebär korrekt och tydlig 
r e f e r e n s h a n t e r i n g s a m t a t t i n n e h å l l e t e j m e d v e t e t f å r ä n d r a s 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). 
Det är av stor vikt att vara objektiv vid kvalitetsgranskning av insamlade artiklar. 
Dessa artiklar skall vara godkända enligt de fyra forskningsetiska kraven: 
Samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att följa kvalitetsgranskningsprotokollet (Bilaga 5) 
vid granskning av resultatartiklar får författarna kunskap om huruvida artiklarna har 
följt de etiska reglerna. 
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Vid tveksamma fall kommer diskussion mellan författarna föras, vid eventuell 
rådgivning kontaktas handledare. 
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Resultat 

Artiklar har använt sig av två olika instrument, SF-36 och Aquarel.  Resultaten visar 
att en pacemaker påverkar livskvalitet positivt, främst i SF-36 mätområdena fysisk 
rollfunktion och vitalitet, samt i Aquarel arytmier och dyspné/ansträngning. 

I de artiklar som använt sig av mätinstrumentet SF-36 och där uppföljningen gjorts 
efter 6 eller 12 månader finns en signifikant förbättring inom samtliga delområden, 
förutom i allmän hälsa där inte någon av resultatartiklarna visade på en signifikant 
förbättring.   De artiklar där uppföljningen gjorts efter 3 månader finns endast 
signifikant förbättring inom delområdena på fysisk funktion och fysisk rollfunktion 
där en resultatartikel visar på en signifikant förbättring. 

SF-36

Fysisk funktion 

Den största signifikanta ökningen avseende fysisk funktion kan ses på en artikel som 
har uppföljning efter 4-6 veckor, antalet patienter i denna studie är 51 st (Stofmeel et 
al., 2001a). Den minsta ökningen på delområdet fysisk funktion presenteras i en 
artikel med uppföljning efter 12 månader, denna artikel har 1014 medverkande 
patienter vilket skulle kunna förklara att det beräknade medelvärdet, ökningen, är 
mindre (Fleischmann et al., 2006).  

Fysisk rollfunktion 

Den största signifikanta ökningen i delområdet fysisk rollfunktion kan ses efter 6 
månaders uppföljning på de 269 medverkande patienterna (Newman et al., 2003). 
Den minst signifikanta ökningen kan ses på de 51 patienter där uppföljningen gjordes 
efter 4-6 veckor (Stofmeel et al., 2001a). 

Smärta 

I detta delområde kan den största signifikanta ökningen noteras i en artikel där 
uppföljningen är gjord efter 6 månader på de 269 medverkande patienterna 
(Newman et al., 2003). Den minsta signifikanta ökningen i delområdet smärta kan 
ses hos de 1014 medverkande patienterna, i denna studie genomfördes uppföljningen 
efter 12 månader (Lamas et al., 2002). 

Allmän hälsa 

Under delområdet allmän hälsa visar ingen av resultatartiklarna på en signifikant 
ökning eller minskning av den allmänna hälsan vid uppföljningen (Stofmeel et al., 
2001a; Stofmeel et al., 2001b; Lamas et al., 2002; McCullogh & Abraham, 2003; 
Newman et al., 2003; Fleischmann et al., 2006; van Hemel et al., 2007; van Eck et 
al., 2008; Udo et al., 2013; Barros, 2014). Den största ökningen kan ses i en artikel 
med uppföljning efter 6 månader (Newman et al., 2003). En minskning av den 
allmänna hälsan kan ses i en artikel med 64 deltagare, där uppföljningen har gjorts 
efter 3 månader (van Hemel et al., 2007). Van Eck (2008) påtalar i sin studie att 
denna kategori eventuellt inte är tillräckligt känslig för att känna av fördelarna med 
pacemaker, vilket kan vara en förklaring till att den inte signifikant ökat. 
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Vitalitet 

Den största signifikanta ökningen kan ses i en artikel där uppföljningen har gjorts 
efter 4-6 veckor, antalet deltagare är 51 st (Stofmeel et al., 2001a). Den minsta 
signifikanta ökningen redovisas i en artikel där uppföljningen har genomförts på 1014 
deltagande patienter efter 12 månader (Lamas et al., 2007). 

Social funktion 

Den största signifikanta ökningen visas i en artikel där antalet deltagare är 269 st, 
uppföljningen på dessa deltagare har genomförts efter 6 månader (Newman et al., 
2003). Den minsta signifikanta ökningen kan ses hos de 501 deltagande patienterna 
där uppföljningen har gjorts efter 12 månader (van Eck et al., 2008). 

Psykisk (emotionell) rollfunktion 

Den största signifikanta ökningen kan hittas i en artikel där 501 patienter har följts 
upp efter 12 månader (van Eck et al., 2008). Den minsta signifikanta ökningen av den 
psykiskt (emotionella) rollfunktionen visas i en artikel där uppföljningen har 
genomförts efter 12 månader, antalet deltagande patienter var 1014 st (Lamas et al., 
2007). 

Psykiskt välbefinnande 

I en artikel med 269 deltagande patienter där uppföljningen genomförts efter 6 
månader kunde den största signifikanta ökningen hittas (Newman et al., 2003). I en 
annan artikel finns motsvarande signifikanta ökning, med skillnaden att 
uppföljningen genomfördes på de 501 deltagande patienterna efter 12 månader (van 
Eck et al., 2008). Den minsta signifikanta ökningen noterades i en artikel där antalet 
deltagare var 1014 st, uppföljningen genomfördes efter 12 månader (Lamas et al., 
2007). 

MCS och PCS 

Två artiklar visar på motsvarande signifikanta ökning på både delområdet PCS och 
MCS efter 12 månader, antalet patienter i studierna var 1014 st respektive 501 st 
(Lamas, et al., 2007; van Eck., 2008).  

Tre resultatartiklar visar ej på uppföljningsvärde, detta eftersom första mätningen 
genomfördes 3-6 månader efter pacemakerimplantation. Dessa värden är inte 
avvikande jämfört med övriga resultatartiklar, varför det ändå är relevanta siffror att 
redovisa (Stofmeel et al., 2001b; Oliviera et al., 2008; Barros et al., 2013). 

Två artiklar visade inte någon signifikant förbättring i delområdena MCS och PCS, 
uppföljningstiden var 3 respektive 6 månader (Höfer et al., 2005; Benzer et al., 
2006). 

Vid jämförelse med övriga resultatartiklar visar McCullough och Abraham (2003) i 
sin studie en minskning i samtliga faktorer vid mätning efter 3 månader. 

Aquarel

Obehag från bröstet 
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I delområdet obehag från bröstet visar två artiklar motsvarande signifikanta 
förbättring efter 3 respektive 12 månaders uppföljning (van Eck et al., 2008; van 
Hemel et al., 2007). 

Dyspné/ansträngning 

Den största signifikanta ökningen av resultatet återfinns i en artikel som har 
uppföljning efter 4-6 veckor, där antalet deltagare var 51 st (Stofmeel et al., 2001a). 
Den minsta signifikanta ökningen på delområdet dyspné/ansträngning noterades hos 
de 501 patienter som följdes upp efter 12 månader (van Eck et al., 2008). 

Artymier 

Den största signifikanta förbättringen på arytmier ses i en artikel där 501 
medverkande patienter har följts upp efter 12 månader (van Eck et al., 2008). Den 
minsta signifikanta förbättringen kunde hittas bland de 64 patienter som följdes upp 
efter 3 månader (van Hemel et al., 2007). 

Tre resultatartiklar innefattar endast en baselinemätning. Gemensamt för dessa tre 
artiklar är att värdet på arytmier, dyspné/ansträngning och obehag från bröstet är 
högre i förhållande till de övriga artiklarna, vilket kan bero på att mätningen enbart 
har gjorts efter en pacemaker implanterats (Stofmeel et al., 2001b; Oliviera et al., 
2008; Barros et al., 2008). 

Kognition 

Två artiklar har valt att ha kognition som ett mätvärde. Endast den ena artikeln 
redovisar ett uppföljningsvärde som visar att kognitionen ej har påverkats efter 
implantation av pacemaker (Stofmeel et al., 2001a; Stofmeel et al., 2001b). Dessutom 
förklaras att kognition endast mättes för att testas om det bör vara ytterligare en del 
av instrumentet, vilket resultatet ej antyder (Stofmeel et al., 2001a). 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Diskussion 

Metoddiskussion 

Personer under 18 år exkluderades då dessa kan skilja sig på en kognitiv nivå, men 
framförallt på livsstilsfaktorer. Artiklar som valdes ut var publicerade från 2001 och 
framåt, detta för att forskningen på detta område är begränsad och det ansågs 
nödvändigt för att få tillräckligt med material till en litteraturöversikt. Inga artiklar 
har exkluderats på grund av landet den är skriven i. Dessa kriterier kan ha påverkat 
resultatet då t.ex. alla länder har olika sjukvårdssystem, olika förutsättningar för och 
kostnader för att implantera en pacemaker.  
Artiklarna i litteraturstudien söktes fram i databaserna CINAHL och Medline. Att 
använda flera sökmotorer ökar trovärdigheten i resultatet eftersom en sökmotor ej 
anses kunna täcka hela området (Backman, 2008; Östlund, 2012). Att använda fler 
än två databaser för artikelsökning hade sannolikt gett ett större antal resultatartiklar 
och möjligtvis andra infallsvinklar, vilket kan ha påverkat litteraturöversiktens 
resultat. 
För att täcka ett stort område användes få sökord, vilket behövs för att fånga in så 
många träffar som möjligt. Helikoptersökning genomfördes för att se om det finns 
tillräckligt med material för att kunna skriva litteraturöversikten, nackdelen är att 
många av träffarna som hittas inte är relevanta för syftet. Därför används 
kombinationer av booleska operatorer, som i kombination med att använda 
sökfunktioner som “Exact Subject Heading” (MH) och “Title” (TI) ger ett hanterbart 
antal artiklar som är relevanta för syftet, sökningen redovisas i bilaga 1. En risk med 
artikelsökningen var att kombinationen av sökord och booleska operatorer kan ha 
gjort så att relevanta artiklar missades. 

Att genomföra en sekundärsökning innebär ytterligare en möjlighet att fånga in 
relevanta artiklar till resultatet (Östlundh, 2012). 

Samtliga artiklar som granskats i litteraturöversikten bygger på mätinstrumenten 
SF-36 och/eller Aquarel. 

Vid kvantitativa resultatartiklar diskuteras reliabilitet och validitet för att säkerställa 
resultatets kvalitet. Instrumenten i litteraturöversikten är två välkända och 
utvärderade instrument, vilket borgar för god validitet och reliabilitet. Att använda 
instrument som mäter livskvalitet är dock mer komplext och svårare att få god 
reliabilitet på än att exempelvis mäta blodtryck eller puls (Gunnarsson & Billhult, 
2012). 
I litteraturöversikten användes artiklar som följde samma design och mätinstrument, 
detta för att öka översiktens validitet (Henricson, 2012). Att använda samma 
instrument var i denna litteraturöversikt en förutsättning för att kunna sammanställa 
och jämföra resultaten av artiklarna. 

13 artiklar granskades och sammanställdes av samtliga författare till 
litteraturöversikten, genom att ha ett större antal artiklar påverkas reliabiliteten 
positivt i litteraturöversikten och ger ett tydligare resultat (Patel & Davidson, 2011). 
Artiklarna som jämfördes har en uppföljningstid på mellan 4 veckor till 12 månader. 
Detta ger en möjlighet att se förändringen över tid, men det gör även att det blir 
svårare att jämföra artiklarna med varandra. Det ansågs dock vara av värde att se de 
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olika tidsaspekterna, detta för att få en bild av hur upplevelsen av att implanteras 
med samt att leva med pacemaker ändrade sig över tid.  

Arbetet präglades av ett kritiskt förhållningssätt vilket utmanar och ifrågasätter det 
löpande arbetet i litteraturöversikten och är en central del i metoden av att bearbeta 
artiklar och forskning. Det går dock inte att bortse ifrån att det är första gången 
undertecknade genomför ett arbete av denna karaktär och därmed inte heller att 
utesluta att data skulle bearbetats och tolkats annorlunda. Detta är förekommande 
anledningar till att resultat påverkas enligt Henricson (2012). 

En styrka i litteraturöversikten var att tre författare granskade och sammanställde 
resultatartiklarna, något som ökar översiktens reliabilitet och validitet genom att 
analysen av artiklarna och diskussionen gällande resultaten får ytterligare en 
infallsvinkel (Wallengren & Henricson, 2012). 

Högskolans protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
användes för att kvalitetsgranska artiklarna, detta för att öka validiteten i studien 
(bilaga 4). Då artiklarna först granskats enskilt och därefter gemensamt granskats, 
har på detta sätt reliabiliteten av litteraturöversiktens resultat ökat. 

Artiklarna som ingår litteraturöversikten är av etiskt godkänd karaktär och 
garanterar att forskningen bakom artiklarna följer de riktlinjer som gäller vid 
forskning inom denna genre. Detta ökar  validiteten i litteraturöversiktens 
sammanställande resultat (Wallengren & Henricson, 2012). 

Då samtliga artiklar som studerats och utvärderats i litteraturöversikten är skrivna på 
engelska finns en risk för missförstånd och feltolkningar, genom att använda lexikon 
och översättningsprogram minskas denna risk (Östlundh, 2012). Detta kan ses som 
en svaghet. 

Resultatdiskussion

Författarnas bedömning av resultatet i litteraturöversikten är att den sammanlagda 
livskvaliteten skattades högre efter implantation av pacemaker. Inom SF-36 var den 
största signifikanta förbättringen delområdena fysisk rollfunktion och vitalitet. I de 
resultatartiklar som visar på den största signifikanta förbättringen är uppföljningen 
på patienter genomförd efter antingen 4-6 veckor eller 6-12 månader. De studier som 
visar på uppföljning efter 3 månader visar inte på signifikanta förbättringar på 
motsvarande mätområde. 
Inom Aquarel har den största förbättringen av livskvalitet visats på arytmier och 
dyspné/ansträngning. 

Att den fysiska rollfunktionen ökar efter pacemakerimplantation kan förklaras och 
styrkas eftersom det ofta kortsiktigt efter implantation upplevdes en tillfälligt nedsatt 
fysisk rollfunktion där det visade sig vara vanligt att dagliga rutinaktiviteter blivit 
påverkade, såsom bilkörning och användning av elektriska apparater i hushållet. 
Även att gå igenom metallbågar och att sova på sidan där pacemakern är inopererad 
var något som upplevdes som en osäkerhet. Denna tillfälliga nedsättning av den 
fysiska rollfunktionen återgick senare och istället upplevdes en ökning av detta 
(Aqeel, Shafquat & Salahuddin, 2008). 

Initialt hos vissa patienter upplevdes dock en rädsla att genomföra lättare fysisk 
ansträngning som trädgårdsarbete, promenader etc. Detta kan vara en förklaring till 

�14



att den första perioden efter en pacemakerimplantation ofta är fylld med ångest, oro, 
försiktighet och återhållsamhet från sociala aktiviteter. Under varierande tid innan 
pacemakerimplantationen beskrev deltagarna i en studie att de levt med yrsel och 
svimningar och en ständig rädsla att livet kunde avslutas när som helst. Efter 
implantationen upplevdes en snabb återhämtning och att livsglädjen/vitaliteten 
tidigt återkom (Malm & Hallberg, 2006).  
Genom att implantationen minskat fysiska begränsningar, rädsla, sjukdomsrelaterad 
oro och försiktighet skulle det kunna förklara att livsglädje snabbt återkommit. Den 
sociala funktionen är något som även det är viktigt för att uppleva och höja sin 
livskvalitet (Malm, Svensson, Karlsson & Fridlund, 2003; Malm & Hallberg, 2006). 

Resultatet visade även att personer med pacemaker skattar sin vitalitet signifikant 
högre efter implantation än innan. En förklaring till detta kan vara att de övriga 
mätvärdena ökat som i sin tur påverkar den egenupplevda vitaliteten. Då resultatet 
även visat att den fysiska funktionen ökat kan detta bidra till att personen upplever 
högre vitalitet, som också kan förklaras som livskraft. Detta genom att exempelvis 
uppleva mer ork att klara av sina dagliga aktiviteter. 

I resultatet gick även att läsa att författarna av tre studier (Newman et al. 2003; 
Fleischmann et al. 2007; Udo et al. 2013) kommit fram till att yngre personer skattar 
sin livskvalitet högre än äldre efter en pacemakerimplantation. Då yngre personer 
fysiskt återhämtar sig bättre än äldre kan detta leda till att i sin tur även det psykiska 
välbefinnandet ökar. 

Trots att den psykiska och fysiska livskvaliteten påverkas positivt av en 
pacemakerimplantation kan ingen signifikant förbättring ses i delområdet ”allmän 
hälsa”. En möjlig förklaring kan vara att andra värden påverkar den allmänna hälsan 
mer än vad exempelvis den fysiska rollfunktionen gör. Resultatartikeln från Van Eck 
et al. (2008) diskuterar i sin studie en möjlig orsak till att kategorin inte signifikant 
ökat, en låg känslighet för fördelar med en pacemakerimplantation. 

Litteraturöversiktens resultat visar att arytmier har förbättrats mest i 
mätinstrumentet Aquarel, vilket är logiskt eftersom pacemakern har som funktion att 
hjälpa hjärtats retledningssystem. Samma sak gäller förbättringen av dyspné/
ansträngning, symtomet dyspné uppstår i många fall som en följd till nedsatt 
pumpförmåga hos hjärtat. Även denna förbättring kan förklaras då pacemakern 
kommer in och stödjer hjärtat när det inte klarar av sin uppgift, därmed minskar 
detta problem med en väl fungerande pacemaker.  

En av pacemakerns uppgifter är att hjälpa hjärtats retledningssystem när det inte har 
förmågan att klara av sin uppgift på egen hand (Cotter, Bixby & Morse, 2006). Vilket 
skulle kunna förklara den upplevda förbättringen av arytmier samt dyspné/
ansträngning i litteraturöversiktens resultat. 

Studien av McCullough & Abraham (2003) har ett resultat som inte stämmer överens 
med de andra artiklarna som använder sig av SF-36 som mätinstrument. Social 
funktion visar en signifikant minskning efter uppföljning och övriga värden visar inte 
på några signifikanta skillnader. Anledningen till McCulloughs avvikande resultat i 
jämförelse till övriga forskares resultat har inte kunnat förklaras, men för att öka 
reliabiliteten på litteraturöversikten har samtliga artiklar som klarat 
kvalitetsgranskningen använts i sammanställningen av resultat.   
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Flera av resultatartiklarna visar på ett sannolikhetsvärde (p-värde) som inte är 
signifikant på ett eller flera mätområden, detta kan förklaras av författarnas val av 
signifikansnivå i respektive studie eller att förändringen inte har varit tillräckligt 
stor/signifikant. 

Hälsa är en av konsensusbegreppens hörnstenar och representerar individens 
tillstånd och välbefinnande, både som välmående och frisk, men också som sjuk och 
döende. Att aktivt arbeta med hälsan inkluderar därmed samtliga individer som står i 
kontakt med vården. Enligt WHO (2011) är hälsa inte bara frånvaro av sjukdom utan 
en sammanvägning av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande/livskvalitet. Hälsa 
är således ett brett begrepp som innefattar många olika beståndsdelar som alla 
påverkar varandra som delar i en helhet. Ett sätt att mäta hälsa är att mäta 
livskvalitet, både i allmänhet men även vid specifika sjukdomar, till exempel 
patienter med pacemaker. Att hitta och beskriva faktorer som påverkar livskvalitet 
hos denna specifika patientgrupp kan därmed både förklara och ge uppslag till hur 
man kan påverka dessa faktorer, vilket i sin tur leder till en förbättrad livskvalitet.  

Både en försämrad fysisk och psykisk livskvalitet kan bidra till att rädsla uppstår eller 
förvärras hos personen, många personer upplever en rädsla när de får veta att de är i 
behov av en pacemaker, en osäkerhet för hur detta kommer påverka livet efter 
implantationen. Deltagare i en studie uppgav att de verkligen förstod att de var sjuka 
när beskedet kom att de behövde pacemaker och att de då kände sig trasiga, att om 
något stötte emot dem så skulle de gå sönder. Många av deltagarna beskrev att det 
krävs tid att vänja sig vid att ha en pacemaker men att det är positivt att en ökad 
medvetenhet om sin sjukdom som kommer till följd av implantationen (Ghojazadeh, 
Azami-Aghdash, Sohrab-Navi & Kolahdouzan, 2015). 

Signifikant förbättring kan ses på studier som är gjorda 4-6 veckor samt 6-12 efter en 
pacemakerimplantation. Uppföljningar som gjorts vid 3 månader är dock avvikande 
då endast en studie visar en förbättring inom delområdena fysisk funktion och fysisk 
rollfunktion, övriga visar inte på någon signifikant förbättring. Denna tillfälliga 
nedgång skulle kunna bero på självinsikt och möjligtvis en rädsla för hur nära döden 
personen egentligen var. 

Med tiden lär sig personen leva utefter sina nya förutsättningar vilket skulle kunna 
förklara att mätningar mellan 6-12 månader återigen visar en signifikant förbättring. 
S j u k s k ö t e r s k a n s v e t s k a p o m d e n t i l l f ä l l i g a n e d g å n g e n e f t e r e n 
pacemakerimplantation som forskningen påvisar gör att sjuksköterskan kan 
informera om detta, vilket i sin tur kan bidra till att patienten kan känna sig trygg och 
förstå att det är ett naturligt steg i processen. 

Sjuksköterskans del i omvårdnaden bör ha grund i att hantera patienten på ett 
professionellt och vänligt sätt genom att bistå med tydlig och relevant kunskap. 
Utefter sjuksköterskans bedömning av patientens behov kan ett personligt 
egenvårdsprogram utformas. Detta behövs för att patienten ska kunna hantera sin 
nya livssituation och rehabilitering. Dessutom behövs fortlöpande utbildning av 
personalen för att deras insatser ska vara baserade på evidens och ett personcentrerat 
förhållningssätt för att kunna ha fokus på en utvecklande patientutbildning (Malm, 
Karlsson & Fridlund, 2007).  
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Därmed blir en personcentrering av vården/omvårdnaden viktig, eftersom en patient 
har en typ av nedsättning där en typ av förutsättningar att ta hand om sig själv och 
sin sjukdom kan skilja sig helt från andra patienter. Sjuksköterskan ställs inför en 
mycket komplex uppgift, vars lösning bygger på erfarenhet och ett uppmärksamt öga 
för att vilka behov som just denna patient har. Personcentrerad vård har givetvis fler 
fördelar än för sjuksköterskan, de största fördelarna finns för patienten som får den 
anpassade vården som anses göra mest nytta för just denna patient, vid just detta 
tillfälle. Dessutom görs patienten delaktig i sin vård där patienten i största möjliga 
utsträckning får vara delaktig och påverka. Svårigheter med personcentrerad vård 
kan uppkomma när patienter motsätter sig vård, det kan då ta längre tid att 
genomföra moment eftersom sjuksköterskan får förklara konsekvenser av att inte 
genomföra dessa, innan patienten eventuellt ändrar ståndpunkt i frågan. 

Resultatet som litteraturöversikten har gett skulle kunna förklaras med att samtliga 
olika mätområden i instrumenten inte bara påverkas enskilt utan som en del av en 
helhet, således om ett av de olika mätområdena påverkas positivt, påverkas även flera 
andra positivt och vice versa. Livskvalitet hänger samman och kan alltså inte delas 
upp i olika små delar utan har alltid ett samband till varandra.  
 
Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat visar att livskvaliteten hos pacemakerpatienter har ökat 
efter en implantation. Ökningen av den fysiska livskvaliteten som kommer av 
pacemakern medger att patienten kan återgå till sitt tidigare liv i så stor utsträckning 
som möjligt. Detta kan i sin tur påverka den psykiska livskvaliteten genom att 
patienten blir mindre isolerad och kan återta sitt sociala liv. Därmed påverkas 
livskvaliteten som en helhet av pacemakerns implantering. 

Beskrivningen av patienternas livskvalitet kan ge sjuksköterskan större kunskap och 
förståelse för patienten och därmed ökade verktyg för att hantera dels denna 
patientgrupp, men även alla andra patienter. En ökad livskvalitet hos patienter är 
något som sjuksköterskan alltid bör sträva efter. 

Frågor som kommer upp efter den här litteraturöversikten är t.ex. Går den skattade 
livskvaliteten naturligt ner för att personerna blir äldre eller är det pacemakerns 
funktion som blir lägre? Har dessa patienter en annan uppfattning om vad 
livskvalitet är jämfört med en yngre patient? En annan uppfattning jämfört med en 
frisk person? 
Så på vilket sätt kan sjuksköterskan påverka faktorerna som påverkar livskvaliteten 
hos pacemakerpatienter? 

Detta är av intresse att ta reda på för att kunna bidra till utveckling av sjukvården och 
omvårdnaden av patienter med pacemaker. Detta har författarna inte kunnat hitta 
svar på och eftersöker därmed mer forskning på området. 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Irvine, J., 
Paquette, 
M., 
Woodend, 
K., & ... 
Connolly, 
S. J. 
(2003). 
USA

Effect of 
pacing mode 
on health-
related quality 
of life in the 
Canadian Trial 
of Physiologic 
Pacing.

Att bedöma om QoL 
påverkas av olika 
“pacing modes”. 

Kvantati
v 

SF-36 
före och 
efter 6 
månader.

I 
understudien 
269 pers 
genomförde 
uppföljninge
n efter 6 
månader

Efter implantation av 
pacemaker visade 
både fysiska och 
psykiska 
livskvaliteten öka 
oberoende vilket 
pacing mode som 
användes. 

Resultatartikel, 
kvalitetsgranskn
ing 19/3

McCulloug
h, P. A., & 
Abraham, 
W. T. 
(2003) 
USA

Does quality of 
life evidence 
assist in the 
selection of 
patients for 
resynchronizat
ion therapy?

Att undersöka om 
sänkt QoL ska vara 
en indikation/ 
kriterie för att få 
pacemaker.

Kvantitat
iv 

SF-36 
före och 
efter 3 
månader.

673 personer Att lägga till 
försämrad 
livskvalitet som en 
indikation för att få 
pacemaker ökar 
livslängden (och 
livskvaliteten) hos 
patientgruppen med 
hjärtsjukdomar i 
behov av pacemaker.

Resultatartikel, 
kvalitetsgranskn
ing 6/4.

Oliveira, 
B., 
Velasquez-
Melendez, 
G., Rincón, 
L., 
Ciconelli, 
R., Sousa, 
L., & 
Ribeiro, A. 
(2008). 
USA

Health-related 
Quality of Life 
in Brazilian 
Pacemaker 
patients
 

Att undersöka 
HRQoL hos 
patienter med 
pacemaker i 
Brasilien.

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

139 
personer, 
60,4% 
kvinnor. 
Snittålder 59 
år.

HRQoL hos 
brasilianska 
patienter motsvarar i 
stort sett den som 
redovisas i 
västvärldens 
forskning. 

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 19/3

Stofmeel, 
M., Post, 
M., Kelder, 
J., 
Grobbee, 
D., van 
Hemel, N. 
(2001a).  
USA.

Changes in 
quality-of-life 
after 
pacemaker 
implantation: 
responsiveness 
of the Aquarel 
questionnaire.

Att undersöka hur 
känsligt 
mätinstrumentet 
Aquarel är för 
förändring av 
hälsan.

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

51 personer, 
52 % män

Aquarel är mer 
känsligt för att mäta 
förändringar av hälsa 
(QoL) över tid 
jämfört med SF-36.

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 20/3

S t o f m e e l , 
M. A., Post, 
M . W . , 
Kelder, J. 
C . , 
G r o b b e e , 
D . E . , & 
van Hemel, 
N . M . 
(2001b). 
USA 

Psychometric 
properties of 
A q u a r e l . a 
d i s e a s e -
specific quality 
o f l i f e 
questionnaire 
for pacemaker 
patients.

Att utvärdera hur väl 
Aquarel fungerar för 
att bedöma QoL för 
patienter med 
pacemaker.

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

43 personer, 
63 % män 

Snittålder 
65,9 år

Aquarel kan med 
fördel användas 
tillsammans med 
SF-36 för att mäta 
livskvalitet hos 
patienter med 
pacemaker. 

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 15/4

Udo, E. O., 
van Hemel, 
N. M., 
Zuithoff, N. 
A., Nijboer, 
H., Taks, 
W., 
Doevendan
s, P. A., & 
Moons, K. 
M. (2013).  
Holland

Long term 
quality-of-life 
in patients 
with 
bradycardia 
pacemaker 
implantation.

Att undersöka den 
långsiktiga QoL hos 
patienter med 
pacemaker. 

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

669 personer Livskvalitet ökar 
kortsiktigt efter 
implantation av 
pacemaker, 
långsiktigt sjunker 
vissa av delvärdena. 

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 6/4
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van Eck, J. 
M., van 
Hemel, N. 
M., van den 
Bos, A., 
Taks, W., 
Grobbee, 
D. E., & 
Moons, K. 
M. (2008). 
USA

Predictors of 
improved 
quality of life 1 
year after 
pacemaker 
implantation.

Att bestämma och 
jämföra livskvalitet 
före och ett år efter 
pacemakerimplantat
ion. 

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

501 
personer, 57,
6% män. 
Snittålder 
72,8 år.

70 % av 
pacemakerpatientern
a skattar sin 
livskvalitet högre 
efter ett år än innan 
operationen. 11 % 
skattar den som helt 
återställd som innan 
sjukdomen. 

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 20/3

van Hemel, 
N. M., 
Holwerda, 
K. J., 
Slegers, P. 
C., 
Spierenbur
g, H. M., 
Timmerma
ns, A. M., 
Meeder, J. 
G., & ... 
Stofmeel, 
M. M. 
(2007). 
England

The 
contribution of 
rate adaptive 
pacing with 
single or dual 
sensors to 
health-related 
quality of life.

Att undersöka hur 
olika pacingmodes 
påverkar livskvalitet 

Kvantitat
iv 

SF-36 
och 
Aquarel

64 personer, 
59 % män. 

Snittålder 
71,1 år.

Pacemakerpatienter 
får ökad livskvalitet 
efter implantation. 
Men olika 
pacingmodes ökar 
inte ytterligare 
livskvaliteten.

Resultatartikel,  
kvalitetsgranskn
ing 6/4
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Bilaga 3 Resultatmatris SF-36

Förklaring. De olika parametrarna visar ett värde mellan 0-100. De värden som har en parantes efter 
sig visar på ett uppföljningsvärde, där tiden för detta uppföljningsvärde står inom parentesen.  
p= p-värde, *= p <0,05, **= p<0,001, NS= Not significant 

SF-36 Fysisk 
funktion

Fysisk 
rollfunkti
on

Smärta Allmän 
hälsa

Vitalitet Social 
funktion

Psykisk 
(emotionel
l) 
rollfunktio
n

Psykiskt 
välbefinn
ande

Fysisk 
hälsa 
(PCS)

Psykis
k hälsa 
(MCS)

Barros et 
al. (2013) 

69,2 58,4 63,5 72,4 74,2 89,1 62,6 74,0 

Benzer et 
al. (2006)

37,9 
40,1 (3 
mån) 
p=NS

43,8 
47,9 (3 
mån) 
p=NS

Fleischma
nn et al. 
(2007)

58,9 
61,6 (12 
mån) 
p=*

34,6 
64,0 (12 
mån) 
p=*

67,0 
72,4 (12 
mån) 
p=*

60,3 
61,1 (12 
mån) 
p=NS

42,6 
53,4 (12 
mån) 
p=*

62,6 
73,5 (12 
mån) 
p=*

74,0 
85,8 (12 
mån) p=*

72,1 
76,8 (12 
mån) p=*

Höfer et 
al. (2005)

37,9 
42,2 (6 
mån) 
p=NS

43,8 
47,9 (6 
mån) 
p=NS

Lamas et 
al. (2002)

58,9 
60,7 (12 
mån) 
p=*

34,6 
62,3 (12 
mån) 
p=*

67,0 
70,6 (12 
mån) 
p=* 

60,2 
60,0 (12 
mån) 
p=NS

42,6 
51,9 (12 
mån) 
p=* 

62,6 
71,9 (12 
mån) 
p=* 

74,0 
83,1 (12 
mån) p=*

72,0 
75,1 (12 
mån) p=* 

38,4  
41,1 (12 
mån) 
p=* 

48,4 
51,2 
(12 
mån) 
p=*

McCulloug
h, 
Abraham 
(2003)

49,7 
46,5 (3 
mån) 
p=NS

52,9 
49,6 (3 
mån) 
p=NS

76,8 
72,1 (3 
mån) 
p=NS

47,8 
44,7 (3 
mån) 
p=NS

46,9  
43,0 (3 
mån) 
p=NS

76,9 
65,4 (3 
mån) 
p=*

60,5 
55,3 (3 
mån) 
p=NS

71,6 
69,3 (3 
mån) 
p=NS

Newman 
et al. 
(2003)

56.0 
61,0 (6 
mån) 
p=*

26,0 
53,0 (6 
mån) 
p=*

65,0 
77,0 (6 
mån) 
p=*

64,0 
65,0 (6 
mån) 
p=NS

46,0 
58,0 (6 
mån) 
p=*

62,0 
82,0 (6 
mån) 
p=*

56,0 
68,0 (6 
mån) p=*

72,0 
77,0 (6 
mån)  
p=*

Oliviera et 
al. (2008)

46,7 43,7 

Stofmeel 
et al. 
(2001a)

49,8 
60,7 
(4-6 v) 
p=*

26,0 
38,8 (4-6 
v) p=*

68,9 
72,1 
(4-6 v) 
p=*

59,2 
60,1 
(4-6 v) 
p=NS

43,7 
56,9 
(4-6 v) 
p=**

56,6 
65,4 
(4-6 v) 
p=*

46,9 
59,2 (4-6 
v) p=*

68,2 
73,1 (4-6 
v) p=NS

Stofmeel 
et al. 
(2001b)

73,1 61,1 86,9 66,8 70,8 88,0 71,4 76,7 

van Eck et 
al. 
(2008a)

53,6 30,8 71,1 56,9 50,9 66,0 53,8 69,0 38,8 46,8 

van Eck et 
al. 
(2008b)

53,3 
57,9 (12 
mån) 
p=**

30,0 
52,2 (12 
mån) 
p=**

70,2 
76,3 (12 
mån) 
p=**

56,9 
57,4 (12 
mån) 
p=NS

50,1 
59,3 (12 
mån) 
p=**

70,8 
77,8 (12 
mån) 
p=**

50,3 
69,9 (12 
mån) p=**

69,1 
74,4 (12 
mån) p=**

39,9 
42,4 
(12 
mån) 
p=**

44,4 
48,7 
(12 
mån) 
p=**
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van 
Hemel et 
al. (2007)

59,1 
65,9 (3 
mån) 
p=**

36,6 
53,9 (3 
mån) 
p=* 

74,9 
79,6 (3 
mån) 
p=NS

64,5 
62,8 (3 
mån) 
p=NS

57,2 
62,0 (3 
mån) 
p=NS

71,1 
76,6 (3 
mån) 
p=NS

61,8 
61,4 (3 
mån) 
p=NS

72,4 
74,0 (3 
mån) 
p=NS

Udo et al. 
(2013)

57,0 
60,0 (12 
mån) p= 
saknas

32,0 
53,0 (12 
mån) p= 
saknas

72,0 
78,0 (12 
mån) p= 
saknas

58,0 
58,0 (12 
mån) p= 
saknas

52,0 (12 
mån) p= 
saknas

65,0 (12 
mån) p= 
saknas

54,0 (12 
mån) p= 
saknas

69,0 (12 
mån) 
p=saknas

40,0 
43,0 
(12 
mån) 
p=sakn
as

47,0 
52,0 
(12 
mån) 
p= 
saknas
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Bilaga 4 Resultatmatris Aquarel

Förklaring. De olika parametrarna visar ett värde mellan 0-100. De värden som har en parantes efter 
sig visar på ett uppföljningsvärde, där tiden för detta uppföljningsvärde står inom parentesen.  
p= p-värde, *= p <0,05, **= p<0,001, NS= Not significant 

Aquarel Kognition Obehag från bröstet Dyspné/ansträngning Arytmier

Barros et al. (2013) 90,8 75,0 89,0 

Oliviera et al. (2008) 95,3 84,0 85,0

Stofmeel et al. 
(2001a)

66,9 
66,4 (4-6v) 
p=NS

83,0 
86,8 (4-6v) p=NS

55,3 
65,7 (4-6v) p=**

66,7 
79,5 (4-6v) p=**

Stofmeel et al. 
(2001b)

74,6 90,3 73,7 84,1 

van Eck et al. (2008) 75,1 
79,3 (12 mån) p=*

54,0 
57,1 (12 mån) p=*

65,9 
79,3 (12 mån) p=*

van Hemel et al. 
(2007)

77,3 
82,2 (3 mån) p=**

58,0 
66,7 (3 mån) p=**

71,3 
83,3 (3 mån) p=**

Udo et al. (2013) 76,0 
80,0 (12 mån) 
p=saknas

54,0 
58,0 (12 mån) p=saknas

66,0 
79,0 (12 mån) 
p=saknas
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Bilaga 5 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod
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