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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund  
Personer med förmaksflimmer [FF] har ofta nedsatt Hälsorelaterad livskvalitet 
[HRQOL] som begränsar personens dagliga liv. Det finns flera faktorer som på olika 
sätt påverkar HRQOL. Att mäta hälsorelaterad livskvalitet innebär att fånga hur 
sjukdomen påverkar hälsa och livskvaliteten. Hälsorelaterade livskvalitetsmättningar 
är värdefulla vid förändringar av livskvalitet under och efter en behandling. 
 Syfte: Att identifiera och beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer 
med förmaksflimmer.  
Metod: En litteraturöversikt har genomförts utifrån 24 studier med kvantitativ 
design. Artiklar söktes i Medline, Chinal, PsykInfo och PubMed. Analys utfördes 
utifrån Fribergs trestegsmodell. Mätinstrument som använts i studierna är SF 36, SF 
12, EuroQol och AFEQT. 
 Resultat: Totalt identifierades 32 signifikanta faktorer som påverkade HRQOL. 
Mest förekommande faktorer var: ablation, att vara kvinna, mental hälsa, 
bakomliggande sjukdomar, återkommande FF och ålder.  
Slutsats: Identifierade faktorer påverkar HRQOL både positivt och negativt. Många 
av dessa faktorer har relation till varandra.  Kunskap om dessa faktorer och dess 
påverkan på HRQOL kan användas av sjuksköterskor i syfte att förbättra HRQOL.  
Nyckelord 
 
Hälsorelaterad livskvalitet, inverkan, faktorer, resultat, SF 36.  
 
 



2 
 

Summary 
 
Background 
 People with atrial fibrillation [AF] have often impaired Health related quality of life 
[HRQOL] that limits the person’s daily life. There are several factors that variously 
affect HRQOL. Measuring health quality of life means to measure how diesis and 
health impact on quality of life. Health-related quality of life measured solutions are 
valuable for changes in quality of life during treatment or after treatment.  
Aim: To identify and describe factors that affect the quality of life of persons with atrial 
fibrillation.  
Method  
The literature review was based on 24 quantitative studies. Articles were searched in 
Medline, Chinal, PsykInfo and PubMed. Analysis was conducted on the basis on 
Friberg’s three steps model. Quality of life has been measured with the SF36, SF12, 
EuroQol and AFEQT.   
Results  
In total, 32 significant factors affecting were identified HRQOL. Most common factors 
were: ablation, mental illness, female gender, underling diseases, recurrent AF and 
age. Mein groups are: medical related factors, intervention, personal factors and 
sociodemographic factor. 
Conclusion  
Identifying factors affect HRQOL both positively and negatively. Many of these factors 
are interrelated. Identified factors and their impact on HRQOL is the starting point 
and can be used of nurses to improve HRQOL. 
Keywords 
 
Health-related quality of life, impact, factors, results, SF 36 
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Inledning 

 

Förmaksflimmer [FF] är den vanligaste förekommande hjärtrytmrubbningen. FF leder 
ofta till försämrad livskvalitet, ökade kostnader för vården (Camm et al, 2010a) och en 
ökad risk att drabbas av stroke (Socialstyrelse, 2016a). Antal personer som 
diagnostiseras årligen med FF i Sverige är 300 000 (Hjärt-lungfonden, 2016). 
Förekomst av FF beräknas att fördubblas nästkommande 50 åren (Camm et al, 2010a). 
En mycket vanlig komplikation som kan uppstå vid FF och som är dödshotande är 
stroke (Socialstyrelsen, 2016a; Camm et al, 2010a). FF är inte direkt livshotande men 
påverkar personens dagliga liv som leder till kraftig nedsatt hälsorelaterad livskvalitet 
[HRQOL] (McaCabe, Schumacher & Baarnason, 2011). Ett av målen inom omvårdnad 
är att personen ska få så bra livskvalitet som möjligt (Svensk sjuksköterska förening 
[SSF], 2010a). Att identifiera faktorer som påverkar livskvaliteten hos denna grupp 
personer kan ge värdefull information om vilka vårdinsatser som ska väljas 
tillsammans med den vårdsökande utifrån personens kunskap om sjukdomen.  
 
Genom att öka kunskapen om faktorer som kan påverka hälsa, sjukdom och lidande 
kan sjuksköterskor medverka till att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande 
och återställa hälsa (SSF, 2014). 
 
 
 

Bakgrund 

 

Förmaksflimmer 
 
Förekomsten av FF ökar efter 65-årsåldern hos både män och kvinnor. Det är omkring 
4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige som är drabbade av FF (Statens 
beredning för medicinskt och social utvärdering [SBU], 2011; Socialstyrelsen, 2016a). 
FF är en ihållande hjärtrytmrubbning med avvikelse från normal sinusrytm (Camm t 
al, 2010a). FF kan beskrivas som elektrisk rubbning i hjärtats förmak med snabb och 
onormal aktivitet (Cutugno, 2015). Förekomst av FF ses oftare hos personer med högt 
blodtryck, hjärtsvikt (Camm et al, 2010a) och metabolt syndrom (Mohanty et al, 2012). 
Vid FF sker en störning vid överföring av elektriska impulser så att totalt elektriskt 
kaos uppstår. På ett oregelbundet sätt överförs elektriska impulser till kamrarna 
(Socialstyrelsen, 2016b) hjärtat slår fort och pulsen blir oregelbunden (Cutugno, 2015; 
Socialstyrelsen, 2016b).  
 
Det finns tre typer av FF. Paroxysmalt FF går över spontant oftast inom 48 timmar och 
varar alltid mindre än 7 dygn. Persisterande FF går inte över spontant, varar i mer än 
7 dygn och kräver alltid någon form av medicinsk behandling för att brytas. Permanent 
FF går inte över spontant och kan inte med mediciner återställas och bevaras i 
sinusrytm (Camm et al, 2010a). Största risken med FF är stroke (Cutugno, 2015). 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning (Socialstyrelsen, 
2016a). Hjärninfarkt orsakas av blodproppar som kan bildas under pågående flimmer 
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i hjärtats vänstra förmak, frigörs och följer med i blodflödet. Om blodproppen når 
hjärnan kan den leda till stroke (Socialstyrelsen, 2016a).  
Symtomen vid FF kan variera, alltifrån att vara symtomfri till att uppleva uttalade 
symtom (Camm et al, 2010b). Symtomen vid FF är hjärtklappning, andnöd, 
bröstsmärta, trötthet och nedsatt fysisk förmåga (Socialstyrelsen, 2016b; Camm et al, 
2010a). 
 
Målet med behandlingen är att återställa och upprätthålla sinusrytm och att minska 
den höga frekvensen. Läkemedel som styr hjärtfrekvensen används i behandlingen 
(Camm et al, 2010a). Elkonvertering är en behandlingsform där syftet är att återställa 
sinusrytm, ju tidigare FF upptäcks desto större är chansen att lyckas med denna 
behandling (Cutugno, 2015).  
 
Kateterablation är en typ av ablation, ett operativt ingrepp som syftar till att förhindra 
onormala impulser från att trigga igång ett FF (Socialstyrelsen, 2015a). 
Lungvenisolering eller kateterburen ablation är ett operativt ingrepp, ett behandlings 
alternativ för personer med uttalade besvär från FF. Målet är att förhindra att 
elektriska impulser sprider sig från lungvenen till hjärtats vänstra förmak där dem kan 
orsaka FF (SBU, 2010). 
 
 

Att leva med förmaksflimmer 
 
FF påverkar välbefinnandet och bidrar till begränsningar i det dagliga livet (Ekblad et 
al, 2012). Det saknas strategi hos vissa vårdgivare att möta psykisk illabefinnande samt 
att tillgodose de psykiska behov som kan uppstå hos personer med FF (McCabe, 
Schumacher & Barnason, 2011). Kvinnor anses vara mer benägna att drabbas av 
depression och ångest i samband med FF vilket påverkar livskvalitet negativ (Akintade 
et al, 2015). Förekomst av FF bland äldre personer ökar med påverkan på fysiskt och 
psykiskt välbefinnande (Zhabg, Gallagehet & Neubeck, 2013). För att klara av vardagen 
har en del personer utifrån sina egna erfarenheter utvecklat strategier för egenvård och 
för att upprätthålla välbefinnandet (Ekblad et al, 2012). Åtgärderna är baserade på 
personens erfarenhet och svårighetsgrad av FF. Personerna anpassade dagliga 
aktiviteter och försökte hantera symtom och minska hjärtats slagfrekvens genom lägre 
fysisk aktivitet. Visa personer reagerade känslomässigt på kroppsliga symtom vilket 
ledde till existentiell ångest (Ekblad et al, 2012).   
 
 
Sjuksköterskan har en betydelsefull roll och ansvar i omvårdnaden hos personer med 
FF (Cutugno, 2015). 
 
 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
 
Sjuksköterskans ansvarområde är omvårdnad. Målet med omvårdnaden är att den 
person som vårdas ska uppleva hälsa och vara så självständig och oberoende som 
möjligt (SSF, 2010a).  All omvårdnad ska utformas och genomföras tillsammans med 
personen (SFS 2014:821). Hälsan är huvudmålet inom omvårdnad (SSF, 2010a). Ett 
annat huvudmål inom omvårdnad är ökad eller bevarad livskvalitet framförallt då bot 
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inte är möjligt (Brülde, 2003). För att möjliggöra personens delaktighet är det viktig 
att sjuksköterskans förhållningssätt genomsyras av en dialog, delaktighet och 
jämlikhet.  Detta innebär att det är viktigt att förstå personens subjektiva upplevelse 
av sin hälsa i relation till sjukdom och lidande (SSF, 2010a). Personen ska ges 
individuellt anpassad information. För att öka personens delaktighet i vården och göra 
informationen begriplig ska sjuksköterskan ta hänsyn till personens tidigare 
erfarenheter, kunskap om sjukdomen och ålder (Socialstyrelsen, 2015b). Korrekt 
information möjliggör förutsättningar för personens delaktighet i vården (SFS 
2014:821). Vidare har sjuksköterskan ansvar för att skapa fungerande relationer till 
personen och närstående (SSF, 2010a).  
 
 
Sjuksköterskans specifika omvårdnadsåtgärder till personer med FF visade sig 
förbättra patientvård (Cutugno, 2015). 
 
 

Omvårdnad vid förmaksflimmer  
 
Patientutbildning är en viktig del i omvårdnaden, målet med patientutbildningen är 
att personen ska få ökad kunskap om FF (Cutugno, 2015). Genom sin kunskap om 
hjärtsjukdomar och förståelse för sjukdomen kan sjuksköterskan hjälpa dessa 
personer att hantera symtomen och därigenom bevarar de personens livskvalitet 
(Nicholsen, 2014). Vid mötet med personen bör sjuksköterskan informera om orsaker 
till FF, risker om FF inte behandlas, komplikationer, tecken och symtom. Personen bör 
även veta vad målet med behandlingen är (Cutugno, 2015).  Personens subjektiva 
upplevelse av att leva med FF och tidigare erfarenheten är av centralt värde i den 
holistiska omvårdnaden (SSF, 2010b). Att skapa fungerande relationer till person och 
närstående är en viktig del i omvårdnaden (Barmano et al, 2015; McCabe & Barnason, 
2012). Eftersom personen kan ha svårt att dela sin erfarenhet med närstående (Ekbald, 
et al, 2012) kan ett alternativ vara att erbjuda närstående och personen att delta i 
hälsofrämjande samtal (Årestedt, Persson & Bezein, 2014). Genom att tillämpa 
familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan bidra till personens och närståendes 
välmående (Årestedt et al, 2014). Hos personer med FF kan det vara nödvändigt med 
livsstilsförändringar. Flera riskfaktorer så som övervikt (Mohanty et al, 2012), rökning, 
alkohol och drogmissbruk (Cutugno, 2015) har med livsstilsfaktorer att göra. En del i 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete är att motivera personen till livsstilsförändringar 
vilket kan leda till ökad livskvalitet (Walfridsson, 2012). Regelbunden kontroll av 
blodtryck för att utesluta hypertoni ingår i omvårdnaden (Camm et al, 2010a).  
 
 
En del i patientutbildningen kan vara att sjuksköterskan lär personen hur pulsen kan 
palperas. Målet är att öka personens medvetande och uppmärksamhet på symtomen 
som förhoppningsvis ska leda till tidig kontakt med vården. Denna typ av 
egenvårdsutbildning har visat sig vara effektiv och användbar vid tidig upptäck av 
asymtomatiska FF (Virtanen et al, 2014).  
 
 
Omvårdnad för personer med FF kan vara komplex och personen kan behöva tid att ta 
till sig informationen (Cutungo, 2015; Socialstyrelsen, 2015a). Därför är det viktigt att 
personen får både skriftlig och muntlig information vilket underlättar hantering av 
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sjukdomen (Socialstyrelsen, 2015a). Genom att anpassa omvårdnadsåtgärder och 
behandling kan sjuksköterskan hjälpa personen att uppnå så bra livskvalitet som 
möjligt (SSF, 2010a). 
 
 

Livskvalitet 
 
 
Livskvalitet kan definieras som personens föreställning av sin livssituation utifrån det 
sammanhang och i den kultur personen lever i förhållande till sina egna mål, 
förväntningar, normer och intressen. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse med både 
positiva och negativa aspekter av livet (The WHOQOL Group, 1993). Ur ett holistiskt 
perspektiv är livskvalitet starkt kopplat till begreppet hälsa och välbefinnande 
(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Enligt World Health Organization [WHO] 
(2011) innebär hälsa ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykisk och socialt 
välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller funktionshinder. Enligt WHO 
är hälsa ett mått på livskvalitet (WHOQOL Group, 1993). Livskvaliteten har centralt 
värde inom hälso- och sjukvård (Nordenfelt, 1991; Brülde, 2003), definieras som ett 
mål inom omvårdnad som är lika viktig som hälsa och välfärd (Nordenfelt, 1991).  
Livskvalitet vid olika sjukdomstillstånd avser hälsorelaterade livskvalitet.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet  
 

The WHOQOL Group, 1997 skriver att hälsorelaterad livskvalitet inkluderar både 
positiva och negativa dimensioner som ingår i det kulturella, sociala och miljömässiga 
sammanhanget. WHO definierar sex områden som är centrala för hälsorelaterad 
livskvalitet: fysisk hälsa, psykisk hälsa, grad av självständighet, sociala relationer, miljö 
och personliga/andliga övertygelser. Hälsorelaterade livskvalitetsområden och 
hälsans område är integrerade och går inte att skilja åt (The WHOQOL Group, 1997). 
Att mäta hälsorelaterad livskvalitet innebär att mäta hur sjukdomen och hälsan 
påverkar livskvaliteten. Hälsorelaterade livskvalitetsmättningar är värdefulla vid 
förändringar av livskvalitet under eller efter behandlingen. Vidare kommer dessa 
mättningar att öka vårdpersonalens förståelse för hur sjukdomen påverkar individen 
vilket kommer att stärka interaktion mellan personen och vårdpersonalen, 
omvårdnaden kommer att förändras och förbättras. Det kommer även att underlätta 
kommunikation mellan olika yrkesgrupper inom vården (WHOQOL Group, 1997). 
Hälsorelaterad livskvalitet inkluderar även egenvård, välbefinnandet, smärta, 
arbetsrelaterade aktiviteter, karriär, hushållsarbete och samspel med familj och 
vänner. För att mäta hälsorelaterad livskvalitet används olika mätinstrument (Hays & 
Morales, 2001).   
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Mätinstrument 

Medical Outcomes Short Form Health Survey [SF 36] är ett mätinstrument som mäter 
personens allmänna hälsotillstånd (Hays & Morales, 2001; Forsberg & Wengström, 
2013). SF 36 omfattar trettiosex frågor inom åtta områden: fysisk funktion, 
rollbegränsningar på grund av [p.g.a.] fysisk hälsa, kroppslig smärta, allmän hälsans 
uppfattning, vitalitet / energi, sociala funktioner, rollbegränsningar p.g.a. emotionella 
problem och mental hälsa (Spertus et al, 2011).   Poängen i SF 36 genererar även två 
underkategorier fysisk hälsa totalt och mental hälsa totalt. I fysisk hälsa totalt ingår 
områden: fysisk funktion, rollbegränsningar p.g.a. fysiska problem, kroppslig smärta 
och allmänhälsa. I mental hälsa totalt ingår områden: vitalitet, social funktion, 
rollbegränsningar p.g.a. psykiska problem och mental hälsa (Spertus et al, 2011). 

 

Short Form Health Survey [SF 12] är en kortare variant till SF 36.  SF 12 generar enbart 
områden fysisk hälsa totalt och psykisk hälsa totalt (Bentur & King, 2010). 

Euro Heart Survey on Quality of life [EuroQol] är ytterligare ett mätinstrument för att 
utvärdera personens hälsa. EuroQol består av två delar. Euro Heart Survey on Quality 
of life five dimensions (EQ-5D) mäter 5 olika hälsodimensioner: rörlighet, egenvård, 
vanliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression. Den andra delen är Visual 
analogskala [VAS]. Personen får skatta sin hälsa från 0–100, där 0 är värsta tänkbara 
hälsan och 100 är den bästa tänkbara hälsan (Spertus et al, 2011). 

Atrial Fibrillation Effect on Quality of Liffe [AFEQT] är ett specifikt instrument för 
personer med FF. Instrumentet är utvecklat för att bedöma effekten av FF och 
behandlingar på personens symtom, funktion och dagliga aktiviteter inom sex 
områden: symtom, social funktion, fysisk funktion, emotionell funktion, oro kring 
behandlingen och behandlingens tillfredställelse (Spertus et al, 2011). 

 

Nämnda instrument är väl etablerade med hög reliabilitet och validitet (Spertus et al, 
2011; Bentur & King, 2010). Reliabilitet eller tillförlighet betyder att vid upprepade 
mätningar ska samma resultat erhållas. Validitet är instrumentens förmåga att mäta 
det som är avsett att mätas (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Syfte 

Att identifiera och beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med 
förmaksflimmer. 
 
 

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har gjorts. I litteraturöversikten sammanställs alla relevanta 
källor som motsvarar syftet för att få en översikt om tillgänglig forskning inom ett 
avgränsat omvårdnadsområde (Friberg, 2012; Rosen, 2012). Kravet är att det finns 
tillräcklig med publicerad forskning inom det valda området (Friberg, 2012). 
Vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har sammanställts i detta arbete. Svar på 
forskningsfrågor i kvantitativa studier innebär användning av strukturerade 
mätningar eller observationer (Billhult & Gunnarsson, 2012). Metod som har använts 
vid litteratursökning är en tre-stegsmodell, enligt Friberg (2012). Första steget är att 
göra en helikoptersökning, detta för att få en översiktsbild inom det valda området. 
Andra steget är att göra avgränsningar till studierna som kommer att ingå i en analys.  
Tredje är att analysera studier (Friberg, 2012). 
 

Urval och datainsamling 
 
Databas Chinal, Medline, PubMed och PsykInfo har använts för att söka relevanta 
vetenskapliga artiklar. Dessa databaser innehåller litteratur inom omvårdnad 
(Karlsson, 2012).  Då syftet var att identifiera och beskriva faktorer som påverkar 
livskvaliteten hos personer med FF sammansattes begreppet livskvalitet i samband 
med förmaksflimmer. Trunkering användes för att öka antalet träffar på artiklar som 
innehåller ordets alla böjningsformer (Forsberg & Wengström, 2013). Följande sökord 
ingick i sökningen: health related quality of life, quality of life, atrial fibrillation, 
impact*, effect*, factor*, outcome*, SF36, Short Form 36 Health Survey. Sökorden 
kombinerades med and för att koppla ihop två sökord och or för att få träffar på två 
olika sökord eller för att söka på termen som inte går att trunkera. Denna sökteknik 
benämns boolesk söklogik (Forsberg & Wengström, 2013). Alla sökningar ska 
redovisas enligt Forsberg och Wengström (2013). Redovisningen är i sökmatrisen 
(Bilaga 1). Avgränsningar var: artiklar från 2007, män/kvinnor, Peer Reviewed, 
engelska språket och artiklar som svarade mot syftet. Alla sökningar var med 
inklusionskriterier män, kvinnor i åldrarna 45–64 år och äldre. Alla geografiska 
områden var inkluderade. Peer Reviewed betyder att sökträffar ska inkludera artiklar 
som är kvalitetsgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Forsberg & 
Wengström, 2013). I Medline och i PubMed kan inte Peer Reviewed avgränsningen 
väljas, därför har artiklarna säkerställts genom att hämta information från andra 
databas, tidskriften eller på webbsidan. Om information inte fanns där har dessa 
artiklar inte använts då dessa inte är vetenskaplig forskning (Östlundh, 2012; 
Wallengren & Henricsson, 2012). Studier som har använd väl etablerade 
mätinstrumentet är inkluderade då dessa studier är mer trovärdiga (Wallengren och 
Henriksson, 2012; Forsberg & Wengström, 2013).  
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Alla 342 titlar lästes. Sammanlagt lästes 155 abstrakt. I de abstrakta som var relevanta 
för syftet togs artiklarna fram i fulltext och sparades i en datafil enligt Forsberg och 
Wengström (2013).  De exkluderade studierna var sådana som inte svarade mot syftet, 
fanns redan i bakgrunden eller förekom vid sökningar i databas som dubbletter.   
 
Övriga exklusionskriterier var studier som utvärderade hur läkemedel behandlingen 
påverkarade livskvalitet hos personen med förmaksflimmer. Studier med systematisk 
litteraturöversikt (systematic review) exkluderades. Resultatet blev 24 artiklar (Bilaga 
2 Artikelmatris). Av dessa är sju Randomiserade kontrollerade studier [RCT], tio 
prospektiva studier, två kohortstudier, fyra tvärsnittsstudier och en pilotstudie. 
 
 

Dataanalys 

Kvalitetsgranskning av artiklar gjordes med hjälp av mallen för studier med 
kvantitativa ansatser framtagna vid Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 3). 
Dataanalys gjordes utifrån Fribergs (2012) trestegsmodell. Första steget var analys av 
studierna och att identifiera övergripande områden. Utifrån faktorernas karaktär har 
olika huvudgrupper och undergrupper skapats. Studierna har lästs flera gånger, detta 
för att förstå helheten i studierna. Först har faktorer i varje studie identifierats och 
markerats. Det viktigaste i resultatet har sammanfattats i ett separat dokument som 
stöd i analysarbetet. Steg två var att söka likheter och skillnader i studiernas resultat. 
Studier som har identifierat samma faktor har skrivits upp och sorterats i passande 
undergrupp, Figur 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Processer i analysen 
 
 
 
 
Figur 1. Processer i analysen 
 
 
 
Steg tre var att göra sammanställning (Friberg, 2012).  Alla identifierade faktorer är 
sammanställda och sorterade i passande huvudgrupper i Tabell 1 (Bilaga 4) och 
passande undergrupper i Tabell 2 (Bilaga  
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Fysiskt träningsprogram var tre 
dagar i veckan under två 
månader.  Varje träningspass 
varade 1,25 timmar därav 5 min 
för uppvärmning, 15 aerobics 
med mål 70-90% av maximal 
hjärtfrekvens. När målet hade 
uppnåtts avbryts aerobics med 
övningar som stärker ryggen, lår 
och mage. Programmet 
avslutades med stretchning och 
avslappning 
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Etiska överväganden 
 
I omvårdnadsforskning ska personerna som deltar skyddas. Människors rättigheter till 
autonomi, integritet, konfidentialitet, hälsa, självbestämmande och välbefinnande ska 
skyddas (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2008). När 
litteraturöversikt görs behövs det i regel ingen etisk godkännande (Kjellström, 2012), 
men etisk övervägande beträffande urval och resultat ska göras. Studier bör ha fått 
tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). Därmed inkluderades 
enbart studier där etiska överväganden redovisades.  Alla resultat som stödjer eller inte 
stödjer resultat ska presenterats (Forsberg & Wengström, 2013; World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 2008). Resultat till denna studie har presenterats 
och beskrivits på ett objektiv sätt.  
 
 

Resultat 

Resultatet är baserad på tjugofyra studier med kvantitativ design, sammanlagt 
identifierades trettiotvå signifikanta faktorer. Faktorerna är ingrupperade i fyra 
huvudgrupper och elva undergrupper.  De fyra huvudgrupper är medicinskt relaterade 
faktorer, intervention, personliga faktorer och sociodemografiska faktorer, dessa är 
presenterade i Tabell 1 (Bilaga 4). I huvudgruppen medicinskt relaterade faktorer ingår 
sjukdomar och symtom/tecken, i huvudgruppen intervention ingår kirurgisk 
behandling, fysiska aktiviteter och vårdprogram, i huvudgruppen personliga faktorer 
ingår kunskap om FF, personliga egenskaper och mental hälsa och i huvudgruppen 
sociodemografiska faktorer ingår kön, ålder och socialt stöd. Undergruppen är 
presenterade i Tabell 2 (Bilaga 5). I den beskrivande delen i resultatet är huvudgrupper 
och undergrupper markerade med fetstil. Under respektive undergrupp redovisas 
faktorer. Beroende på vilket mätinstrument som användes i studierna redovisas även i 
vilka områden HRQOL sänktes eller förbättrades. I några studier gick det inte att utläsa 
åldersspann, men faktor ålder har angetts. 

 

Medicinskt relaterade faktorer 
 
I denna huvudgruppen presenteras två undergrupper sjukdomar och symtom/tecken. 
Identifierade faktorer är diabetes mellitus, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom 
[KOL], hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke, FF symtom, återkommande FF, högt 
blodtryck, hög hjärtfrekvens, Body max index [BMI], sömnapné, C-reaktivprotein 
[CRP], hemoglobin, blodfetter och funktionshinder.  
 
 
Sjukdomar 
 
Diabetes Mellitus 
 
Diabetes Mellitus är en sjukdom som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL hos personer med FF (Berg et al, 2010; Randolph et al, 2016). I Berg et al. 
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(2010) sänktes den totala scoren HRQOL (p ≤0,5) medan i Randolph et al. (2016) 
sänktes inom området dagliga aktiviteter (p≤0,0001).  
 
Hjärtsvikt 
 
En annan sjukdom som utgjorde en riskfaktor för sänkt HRQOL hos personer med FF 
var hjärtsvikt (Berg et al, 2010; Randolph et al, 2016; Tsounis et al, 2013). I Berg et al. 
(2010) var signifikansnivå p ≤0,05, i Randolph et al. (2016) med avseende på området 
dagliga aktiviteter (p ≤0,0001) och i Tsounis et al. (2013) inom alla områden i SF 36 
(p ≤0,001). 
 
KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) 
 
KOL är en annan sjukdom som visade sig ha signifikant samband till att sänka 
HRQOL (Gu et al, 2012; Randolph et al, 2016). I Gu et al. (2012) sänktes HRQOL 
inom alla områden i SF 36 (p ≤0,05) medan i Randolph et al. (2016) inom området 
dagliga aktiviteter (p≤ 0,0001).  
 
Hjärtinfarkt 
 
En annan sjukdom som utgjorde en riskfaktor för sänkt HRQOL hos personer med FF 
var hjärtinfarkt (Berg et al, 2010; Roalfe et al, 2012; Randolph et al, 2016). I Berg et al. 
(2010) sänktes den totala scoren i HRQOL (p≤0,05), i Roalfe et al. (2010) med 
avseende på området mental hälsa totalt (p≤0,05) och i Randolph et al. (2016) inom 
områden symtom, dagliga aktiviteter och oro kring behandlingen (p ≤0,0001).  
 
 
Angina pectoris 
 
Angina pectoris är en sjukdom som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL (Berg et al, 2010; Randolph et al, 2016). I Berg et al. (2010) sänktes den totala 
scoren i HRQOL (p ≤0,05) medan i Randolph et al. (2016) sänktes inom områden 
symtom, dagliga aktiviteter och oro kring behandlingen (p ≤0,0001).  
 
Stroke 
 
Stroke är en sjukdom som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka HRQOL 
(Berg et al, 2010) där HRQOL sänkte den totala scoren (p ≤0,05). 
 
 
Symtom/tecken 
 
 
FF symtom  
 
Symtom så som andnöd, trötthet, hjärtklappning, ont i bröstet, yrsel och synkope hade 
ett signifikant samband till sänkt HRQOL (Berg et al, 2010; Randolph et al, 2016). I en 
studie var trötthet den starkaste faktorn p≤0,05 (Berg et al, 2010). I Randolph et al.        
(2016) framkom hjärtklappning, dyspne vid ansträngning eller i vila, 
träningsintolerans, yrsel, trötthet och tryck över bröstet som faktorer som reducerade 
HRQOL (p≤0,0001). 
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Återkommande FF  
 
Återkommande FF efter ablation är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband 
till att sänka HRQOL hos personer med FF (Mantovan et al, 2013; Mohanty et al, 2014; 
Pontoppidan et al, 2009; Raine et al, 2015; Wokhlu et al, 2010).  I Mantovan et al 
(2013) sänktes HRQOL inom områden fysisk funktion, rollbegränsningar p.g.a. 
psykiska problem, allmän hälsa, vitalitet, social funktion och mental hälsa (p ≤ 0,05). 
I Mohanty et al. (2014) sänktes inom området mental hälsa totalt (p ≤0,001) medan i 
Pontoppidan et al. (2009) med avseende på områden rollbegränsningar p.g.a psykiska 
problem (p ≤0,01), allmänhälsa (p ≤0,05) och vitalitet (p ≤0,01). I Raine et al. (2015) 
sänktes HRQOL inom området mental hälsa totalt i SF 36 (p ≤ 0,01) och inom alla 
områden i   AFEQT (p ≤0,01). I Wokhlu et al. (2010) sänktes den totala scoren HRQOL 
(p ≤0,01). 
 
Högt blodtryck 
 
Ett symtom som utgjorde en riskfaktor för sänkt HRQOL hos personer med FF var högt 
blodtryck (Berg et al, 2010; Randolph et al, 2016; Roalfe et al, 2012). I Berg et al. (2010) 
och i Roalfe et al. (2012) sänktes den totala scoren i HRQOL (p≤0,05), medan i 
Randolph et al. (2016) inom området dagliga aktiviteter (p ≤0,0001). 
 
Hög hjärtfrekvens 
 
Ett annat symtom som visade sig ha signifikant samband till att sänka HRQOL var hög 
hjärtfrekvens. I Randolph et al. (2016) sänktes HRQOL inom området dagliga 
aktiviteter (p ≤0,0001). 
 
BMI (Body mas index) 
 
Ett högt Body mas index är ett tecken som visade sig ha ett signifikant samband till att 
sänka HRQOL hos personer med FF (Berg et al, 2010; Cha et al, 2008; Randolph et al, 
2016). I Berg et al. (2010) sänktes den totala scoren (p ≤0,05), i Cha et al. (2008) med 
avseende på området allmän hälsa, fysisk hälsa totalt och mental hälsa totalt (p ≤0,05) 
medan i Randolph et al. (2016) sänktes HRQOL inom området dagliga aktiviteter (p ≤ 
0,0001). 
 
Sömnapné  
 
Sömnapné är ett symtom som utgjorde en riskfaktor för sänkt HRQOL. I Randolph et 
al. (2016) sänktes HRQOL inom områden dagliga aktiviteter, symtom och oro kring 
behandlingen (p ≤0,0001). 
 
C-reaktivprotein (CRP) 
 
Förhöjt CRP är ett tecken som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL. CRP är ett akutfasprotein, en faktor i immunsystemet som underlättar 
fagocytos (Andersson, 2007). I Sing och Song (2012) sänktes den totala scoren                  
(p ≤0,001). 
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Hemoglobin 
 
Lågt hemoglobin är ett blodvärde, ett tecken som visade sig ha ett signifikant samband 
till att förbättra HRQOL. I Randolph et al. (2016) förbättrades HRQOL inom området 
symtom, signifikansnivå var p ≤0,0001. 
 
Blodfetter 
 
Ett annat tecken som visade sig ha ett signifikant samband till att förbättra HRQOL 
var lågt värde avseende blodfetter (Randolph et al, 2016). I Randolph et al. (2016) 
förbättrades HRQOL inom området symtom (p≤0,0001).  
 
Funktionshinder 
 
Funktionshinder är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL (Roalfe et al, 2012). I Roalfe et al. (2012) sänktes HRQOL inom områden 
fysisk hälsa total och mental hälsa total (p ≤0,05). 
 

Intervention 
 
I huvudgruppen intervention presenteras tre undergrupper: kirurgisk behandling, 
fysiska aktiviteter och vårdprogram. Identifierade faktorer är kirurgisk åtgärd, fysiskt 
träningsprogram, daglig motion, yoga, sjuksköterskeledda vårdprogram och 
utbildning. 
 
 
Kirurgisk behandling 
 
 
Kirurgisk åtgärd 
 
Kirurgisk åtgärd är en intervention som visade sig ha signifikant samband till att 
förbättra HRQOL (van Breugel et al, 2009; Lönnerholm et al, 2009; Montovan et al, 
2013; Mohanty et al, 2014; Pontoppidan et al, 2009; Raine et al, 2015; Wokhlu et al, 
2010). I van Breugel et al. (2009) visade sig att lungvenisolering och standard ablation 
förbättrade HRQOL inom alla områden i SF 36 (p ≤ 0,001). I Lönneholm et al. (2009) 
visade sig att Maze förbättrade HRQOL inom alla områden i SF 36 förutom området 
kroppslig smärta (p ≤ 0,001). Maze är ett öppet kirurgiskt ingrepp där elva snitt görs i 
båda hjärtats förmak som sedan sys ihop i syfte att skapa labyrint (maze) med målet 
att åstadkomma en fortledning av den elektriska impulsen mellan olika delar i hjärtat 
(SBU, 2002). I Mantovan et al. (2013) visade sig att lungvenisolering förbättrade 
HRQOL inom områden fysisk hälsa totalt och mental hälsa totalt (p ≤0,05). I Mohanty 
et al. (2014) visade sig att ablation förbättrade HRQOL inom områden fysisk funktion, 
rollbegränsningar p.g.a. emotionella problem, rollbegränsningar p.g.a. psykiska 
problem, mental hälsa och allmänhälsa (p ≤ 0,001), medan i Pontoppidan et al. (2009) 
förbättrades HRQOL inom alla områden i SF 36 (p ≤ 0,05) och i Raine et al. (2015) 
inom alla områden i AFEQT (p ≤0,01) och i SF 36 (p≤0,01).  
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Fysiska aktiviteter 
 
Fysiskt träningsprogram 
 
Fysiskt träningsprogram är en intervention som visade sig ha ett signifikant samband 
till att förbättra HRQOL hos personer med FF (Osbak et al, 2012; Hegbom et al, 2007). 
I Hegbom et al. (2007) förbättrades HRQOL inom områden fysisk funktion, kroppslig 
smärta, vitalitet, rollbegränsningar p.g.a. emotionella problem och fysisk hälsa total 
(p≤0,05). Programmet pågick tre dagar i veckan under två månader. Varje 
träningspass varade 1,25 timmar därav 5 min för uppvärmning, 15 min aerobics med 
mål 70–90% av maximal hjärtfrekvens. När målet hade uppnåtts avbryts aerobics med 
övningar som stärkte ryggen, lår och mage. Programmet avslutades med stretchning 
och avslappning (Hegbom et al, 2007).  I Osbak et al. (2012) förbättrades HRQOL inom 
områden fysisk funktion, vitalitet och allmän hälsa (p ≤0,05). Träningen genomfördes 
tre gången i veckan under tolv veckor i närvaro av en fysioterapeut. I programenet 
ingick cykling, gå i trappa, springa, fitness träning och intervallträning (Osbak et al, 
2012).  
 
Daglig motion 
 
Daglig motion är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att förbättra 
HRQOL hos personer med FF (Tsounis et al, 2014; Berg et al, 2010). I Tsounis et al. 
(2014) förbättrades HRQOL inom området smärta och obehag (p ≤0,0001) medan i 
Berg et al. (2010) förbättrades den totala scoren HRQOL (p ≤0,05). 
 
Yoga 
 
 En annan intervention som visade sig ha ett signifikant samband till att förbättra 
HRQOL var yoga (Wahlström et al, 2016; Likkireddy et al, 2013). I Wahlström et al. 
(2016) förbättrades HRQOL inom området mental hälsa totalt (p ≤0,05) medan i 
Likkireddy et al. (2013) med avseende på områden fysisk funktion, allmän hälsa, 
vitalitet, social funktion och mental hälsa, (p ≤0,05).  
 
 
Vårdprogrammen 
 
Sjuksköterskeledda vårdprogram 
 
Sjuksköterskeledda vårdprogram är en intervention som visade sig ha ett signifikant 
samband till att förbättra HRQOL (Hendriks et al, 2014; Bowyer et al, 2016). I 
Hendriks et al. (2014) förbättrades den totala scoren HRQOL (p ≤0,05). I 
sjuksköterskeledda vårdprogram tog specialistsjuksköterskan anamnes på patienter, 
informerade om arytmi, symtom, möjliga komplikationer, resultat av diagnostiska 
tester och behandlingsalternativ. Hjärtläkaren träffade dessa patienter innan 
intervention. Besök hos sjuksköterskan skulle ta 30 min och träffen planerades vid tre 
månader, sex månader och tolv månader efter. Till hjälp använde sjuksköterskan och 
läkaren ett speciellt dataprogram för hantering av FF enligt riktlinjer.  I Bowyer et al.   
(2016) förbättrades HRQOL inom områden vitalitet och fysisk funktion (p ≤ 0,05). 
Programmet påbörjades efter ablation och varade i sex månader. Sjuksköterskan med 
erfarenhet av vård av patienter med arytmier ledde utbildningen där 5 punkter ingick: 
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30 min träffa patienter innan och efter ablation, telefonsamtal efter två veckor, en 
månad och tre månader efter ingreppet. Utbildning genomfördes på ett strukturellt 
sätt: förklara hur hjärtat arbetar, FF orsaker och risker, FF symtom, målet med 
behandlingen och livsstilsförändringar (Bowyer et al, 2016).  
 
 
Utbildning 
 
En annan intervention som visade sig ha ett signifikant samband till att förbättra 
HRQOL hos personer med FF var utbildning (Lowres et al, 2016). I Lowres et al. (2016) 
förbättrades HRQOL inom områden fysisk och mental hälsa (p≤ 0,05). Sjuksköterskan 
med inriktning på hjärtsjukdomar träffade patienter och tillsammans med patienten 
identifierades riskfaktorer som kan påverka FF och behandlingen. Deltagarna fick 
telefonbaserad uppföljning under tre månader.  
 
 

Personliga faktorer 
 
I denna huvudgruppen presenteras tre undergrupper: kunskap om FF, personliga 
egenskaper och mental hälsa. Identifierade faktorer var kunskapsbrist om FF, kunskap 
om läkemedel, personlighetstyp D, ångest, depression och stress i samband med FF 
diagnosen.  
 
Kunskap om FF  
 
Kunskapsbrist om FF 
 
Kunskapsbrist om FF är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att 
sänka HRQOL (Lane et al, 2009; Hendriks et al, 2014). I Lane et al. (2009) sänktes 
HRQOL inom området fysisk hälsa totalt (p ≤0,001). Ju mindre personerna visste om 
FF, desto fler symtom trodde de var orsak till FF vilket ledde till nedsatt fysisk hälsa 
totalt under 12 månader (Lane et al, 2009). I Hendriks et al. (2014) sänktes HRQOL 
inom områden fysisk hälsa, social funktion, rollbegränsningar p.g.a. emotionella 
problem, mental hälsa, kroppslig smärta, allmän hälsa, inom samtliga områden var 
signifikansnivå p ≤0,01 och inom området vitalitet var signifikansnivå p ≤0,05. 
 
Kunskap om läkemedel 
 
Kunskap om läkemedel är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att 
förbättra HRQOL (Lane et al, 2009). I Lane et al. (2009) förbättrades HRQOL inom 
området fysisk hälsa (p ≤0,05). Personer som hade specifika frågor om sina läkemedel 
vid tidpunkten för diagnosen FF var mindre oroliga samt hade bättre förståelse för 
behandlingen. 
 
Personliga egenskaper 
 
Personlighetstyp D 
 
Personlighetstyp D är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL (Sing & Song, 2012). I Sing och Song (2012) sänktes HRQOL inom områden 
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allmän hälsa, rollbegränsningar på grund av psykiska problem och mental hälsa             
(p ≤0,001).  
 
Mental hälsa 
 
Ångest 
 
Ångest är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka HRQOL 
(Hendriks et al, 2014; Berg et al, 2010). I Berg et al. (2010) sänktes den totala scoren 
HRQOL (p≤ 0,05) och i Hendriks et al. (2014) inom alla områden i SF 36 (p ≤0,01). 
 
Depression 
 
Depression är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka HRQOL 
(Hendriks et al, 2014; Berg et al, 2010). I Berg et al. (2010) sänktes den totala scoren 
HRQOL (p≤ 0,05) och i Hendriks et al. (2014) inom alla områden i SF 36 (p ≤0,01). 
 
Stress i samband med FF diagnosen 
 
Stress i början av FF diagnosen är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband 
till att förbättra HRQOL (Lane et al, 2009). I Lane et al. (2009) förbättrades HRQOL 
inom området mental hälsa (p≤ 0,001).   
 

Sociodemografiska faktorer 
 
I denna huvudgruppen presenteras undergrupper kön, ålder och socialt stöd. 
Identifierade faktorer är att vara kvinna, ålder, stöd från familjen och vårdas i 
vårdhemmet. 
 
Kön 
 
Att vara kvinna 
 
Att vara kvinna med FF är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att 
sänka HRQOL (Berg et al, 2010; Hendriks et al, 2014; Randolph et al, 2016; Hoegh et 
al, 2015; Roalfe et al, 2012; Tsounis et al, 2014). I Berg et al. (2010) var signifikansnivå 
p ≤ 0,05. I Hendriks et al. (2014) sänktes HRQOL inom alla områden i SF 36 (p ≤0,01) 
medan i Randolph et al. (2016) sänktes HRQOL inom områden symtom, dagliga 
aktiviteter och oro kring behandlingen (p≤0,05). I Hoegh et al. (2015) sänktes HRQOL 
inom områden rollbegränsningar p.g.a. emotionella problem, rolbegränsningar p.g.a. 
psykiska problem, mental hälsa, social funktion, vitalitet, allmänhälsa och fysisk hälsa 
(p ≤0,05). I Roalfe et al. (2012) sänktes HRQOL för kvinnor inom områden fysisk hälsa 
totalt och mental hälsa totalt (p ≤0,05). I Tsounis et al. (2014) sänktes HRQOL inom 
områden fysisk funktion, rolbegränsningar p.g.a. psykiska problem, rolbegränsningar 
p.g.a. emotionella problem, kroppslig smärta, social funktion, fysisk hälsa totalt i SF 
36 och i EQ-5D inom området dagliga aktiviteter och i VAS-skala (p ≤0,001). 
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Ålder 
 
Ålder 
 
En annan sociodemografisk faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att 
sänka HRQOL var hög ålder (Tsounis et al, 2014; Roalfe et al, 2012; Randolph et al, 
2016; Hendriks et al, 2014; Hoegh et al, 2016; Berg et al, 2010; Parret-Guillaume et al, 
2010).  I Tsounis et al. (2014) sänktes den totala scoren HRQOL (p ≤0,001) medan i 
Roalfe et al. (2012) sänktes HRQOL inom området fysisk hälsa (p ≤0,05). I Randolph 
et al. (2016) sänktes den totala scoren HRQOL för yngre personer med FF (p ≤ 0,0001).  
I Hendriks et al. (2014) sänktes HRQOL för äldre personer inom områden fysisk 
funktion, social funktion, kroppslig smärta, allmän hälsa (p värde ≤0,01) och mental 
hälsa (p≤0,05). I Hoeght et al. (2016) sänktes inom området mental hälsa totalt medan 
i Berg et al. (2010) sänktes den totala scoren HRQOL (p ≤ 0,05) och i Parret-Guillaume 
et al. (2010) inom området vitalitet (p≤0,05). 
 
 
Socialt stöd 
 
Stöd från familjen 
 
Stöd från familjen är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att 
förbättra HRQOL (Randolph et al, 2016). I Randolph et al. (2016) förbättrades HRQOL 
inom området symptom (p ≤0,0001).  
 
Vårdas i vårdhem 
 
Vårdas i vårdhem är en faktor som visade sig ha ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL (Berg et al, 2010). I Berg et al. (2010) var signifikansnivå (p ≤0,05) 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 
I resultatet har totalt 24 kvantitativa artiklar sammanställts. Kvantitativ metod är 
lämpligt att använda för att studera samband mellan faktorer (Forsberg & Wengström, 
2013; Billhult & Gunnarsson, 2012). Sökningarna i databas Chinal, Medline, PubMed 
och PsykInfo resulterade i att många relevanta artiklar identifierades. Då ovanstående 
databaser är ledande inom omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012) stärks resultatets 
validitet och reliabilitet. Validiteten stärks då sannolikheten ökar att relevanta studier 
identifieras. Nackdelen är dock att det förekom många dubbletter i sökningar vilket 
upplevdes tidskrävande.   

Sökningarna i databaserna genomfördes med både förkortning på mätinstrumentet 
och med fullständigt namn för att få träff på all relevant litteratur. I Medline fanns 
mycket kvantitativ forskning (Bilaga 1) därför valdes sökningen att genomföras med 
enbart sökorden qualtiy of life or health related quality of life, atrial fibrillation and 
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SF 36. Resultatets validitet kan ha minskat då relevanta artiklar kan ha missats i 
Medline.  

Mätningarna på HRQOL i artiklarna utfördes med SF 36, EuroQol, SF12 och AFEQT. 
I de flesta studier i resultatet användes SF 36.  Att söka enbart på instrumentet gav inte 
många träffar, det mätinstrument som återfanns i sökningen var SF 36. När sökningar 
genomfördes med qualtiy of life OR health related quality of life and atrial fibrillation 
and impact* OR effect* OR factor* Or outcome* var sökträffen betydligt större vilket 
stärker arbetets validitet och reliabilitet.  

Av 24 artiklar har 6 artiklar 11 /11 poäng i kvalitetskriterier för kvantitativa studier 
(Bilaga 2).  I 18 studier har 10/11 frågor besvarats med ja. Anledningen är att metoden 
inte har diskuterats mot säkrings begreppet validitet och reliabilitet. Begreppet 
validitet och reliabilitet diskuteras dock i varje artikel under rubriken metod där 
instrumentet beskrivs men dock inte i diskussion. I studier har HRQOL mätts med 
mätinstrument SF 36, SF 12, EuroQol och AFEQT. De breda dimensionerna i 
mätinstrumentet stämmer med den rekommendationen från WHO (The WHOQOL, 
1997).  Resultat av studier som har använd väl etablerade mätinstrument är använda, 
dessa studier är mer trovärdiga (Wallengren & Henriksson, 2012; Forsberg & 
Wengström, 2013) vilket stärker resultatets validitet och reliabilitet.  

I studierna har forskarna skiftat mellan begreppet livskvalitet och hälsorelaterad 
livskvalitet men mätningarna av livskvalitet utfördes med samma instrument. Av den 
anledningen har sökningarna gjorts med quality of life och health related quality of 
life för att utöka antal möjliga träffar. Enligt WHO är hälsa ett mått på livskvalitet 
(WHOQOL Group, 1993) och i studierna har hälsa mätts, vilket stärker argument att 
göra sökningar med båda sökorden för att få bredare sökträffar. Validitet ökar då 
sökningarna gjordes på båda begreppen genom att möjligheten att hitta lämpliga 
artiklar ökade. Reliabiliteten ökar också p.g.a. detta då träffsäkerheten att hitta 
lämpliga artiklar som handlar om ämnet ökar.   

I studierna har olika signifikansnivåer använts. Studier som redovisar p värde ≤ 0,05 
tolkas som att det är 95 procents sannolikt att det finns ett samband.  P ≤0,01 tolkas 
som att det är 99 procents sannolikt att det finns ett samband. P ≤0,0001 tolkas som 
att det är 99,9 procents sannolikt att det finns ett samband (Forsberg & Wengström 
2013). Det finns 12 studier i resultatet med p ≤ 0,0001, vilket visar på starkt samband 
och validitet i resultatet.  
 
Av 24 studier i resultatet är sju studier RCT studier, tio prospektiva studier, två 
kohortstudier, fyra tvärsnittsstudier och en pilotstudie. RCT studier ger högt 
evidensvärde och det i sin tur påverkar reliabiliteten i arbetet. I tvärsnittsstudier 
studeras samtliga variabler vid ett tillfälle i syfte att studera samband mellan variabel. 
Studier som studerar samband har inte samma evidensvärde som RCT studier då 
säkerhet att fastställa hur en specifik faktor påverkar en annan faktor går inte att 
bevisa.  Prospektiva studier har högt evidensvärde då mätningarna är gjorda över 
längre tid och jämförelse mellan deltagarna görs före och efter intervention. Utfallen 
påverkas inte av exponeringen (Forsberg och Wengström, 2013).  
 

För att få fram vetenskapliga artiklar var en av avgränsningen engelska språket 
(Östlundh, 2012). Engelska är inte författarens modersmål, för att undvika 
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feltolkningar har lexikon använts. Visa begrepp var ändå svåra att översätta vilket kan 
ha påverkat resultatet.  

 
Arbetet har skrivits av en enskild person vilket upplevdes tidsödande. Författaren till 
arbetet har hela tiden under arbetets process noga kontrollerat och övervägt alla steg i 
processen för att öka validitet och reliabilitet.   
 

Resultat diskussion 
 
Total identifierades trettiotvå signifikanta faktorer, faktorerna är ingrupperade i 
huvudgrupper medicinskt relaterade faktorer, intervention, personliga faktorer och 
sociodemografiska faktorer. Medicinskt relaterade faktorer är diabetes mellitus, 
hjärtsvikt, KOL, hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke, FF symtom, återkommande FF 
högt blodtryck, hög hjärtfrekvens, BMI, sömnapné, CRP, hemoglobin, blodfetter och 
funktionshinder. Faktorer i huvudgruppen intervention är kirurgisk åtgärd, fysiskt 
träningsprogram, daglig motion, yoga, sjuksköterskeledda vårdprogram och 
utbildning. Personliga faktorer är kunskapsbrist om FF, kunskap om läkemedel, 
personlighetstyp D, ångest, depression och stress i samband med FF diagnosen. 
Sociodemografiska faktorer är att vara kvinna, ålder, stöd från familjen och vårdas i 
vårdhemmet. Att mäta HRQOL avser vanligen att fånga vilken effekt sjukdom och 
hälsa har på välbefinnandet och personens förmåga att fungera fysisk, psykisk och 
socialt (The WHOQOL Group, 1997). Ett av målen i arbetet har också varit att ta reda 
på om det finns faktorer som sjuksköterskan kan påverka i syfte att förbättra HRQOL 
hos personer med FF. Mest förekommande signifikanta faktorer var samtida 
sjukdomar, symtom/tecken, återkommande FF, kirurgisk åtgärd, fysiskt 
träningsprogram, daglig motion, yoga, sjuksköterskeledda vårdprogram, att vara 
kvinna och ålder.  
 
Resultatet visade att medicinskt relaterade faktorer är de faktorer som sänkte HRQOL 
inom de flesta områden. Det framkom även i nyare forskning att samtida sjukdomar 
och symtom/ tecken är de faktorer som visade sig ha ett signifikant samband till att 
sänka HRQOL hos personer med FF (Cherian et al, 2017; Steg et al, 2016; Goudis, 2017; 
Mohanty et al, 2012). En möjlig orsak till sänkt HRQOL kan vara att flera samtida 
sjukdomar utgjorde en svårighetsgrad att hitta lämpliga åtgärder som skulle kunna 
leda till förbättrad HRQOL. I en studie av Aliot et al. (2010) visade det sig att läkare 
upplevde FF med samtida sjukdomar mycket tidsödande och svårt att behandla. Andra 
tänkbara orsaker till sänkt HRQOL kan vara antalet sjukdomar samt svårighetsgrad av 
sjukdomar personerna hade. Resultatet visade att återkommande FF var en faktor som 
visade sig ha ett signifikant samband till att sänka HRQOL, vilket bekräftades i en 
studie av Efremidis et al. (2014). I Efremidis et al. (2014) sänktes HRQOL inom samma 
områden som detta resultatet visade, det vill säga allmänhälsa, vitalitet, psykisk hälsa 
och rolbegränsningar p.g.a. emotionella problem.  Sjuksköterskan kan vara som stöd 
vid ablation genom att ge noggrann information om ingreppet och riskerna. Det är 
väldigt viktigt att upplysa personen att det är vanlig med mer än en behandling och att 
flera inte blir helt bra trots upprepade ablationer (Cappato et al, 2010). Faktorer så 
som diabetes, högt BMI och högt blodtryck kan sjuksköterskan påverka genom 
utbildning om livsstilsförändringar (Jarl et al, 2014) och därmed förbättra personens 
HRQOL. I mötet med en person med FF och samtida sjukdomar bör sjuksköterskan 
uppmärksamma komplexiteten samt anpassa omvårdnadsåtgärder till flera 
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sjukdomstillstånd. Det är även viktigt att sjuksköterskan visar förståelse samt stödjer 
personens upplevelse av att leva med FF (Siouta et al, 2016). Sjuksköterskans 
stödjande kommunikation till personer med FF visade sig öka personens upplevelse av 
att vara delaktig i sin egen vård samt känsla av att vara förstådd (Siouta et al, 2016). 
Sjuksköterskan kan främja personens HRQOL genom att stödja personen med FF samt 
att ta tillvara på personens egna resurser (SSF, 2010a). Genom att öka förståelse för 
personens subjektiva upplevelse av sin hälsa i relation till sjukdom och lidande (SSF, 
2010a) kan sjuksköterskan medverka till att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra 
lidande och återställa hälsa (SSF, 2014). 
 
 
Resultatet visade att faktorn kirurgisk åtgärd hade ett signifikant samband till att 
förbättra HRQOL, vilket även stöds i studier av Efremidis et al. (2014) och av Pezawas 
et al. (2016). I Pezawas et al. (2016) samt i Efremidis et al. (2014) förbättrades HRQOL 
inom samma områden som resultatet i litteraturöversikten visade, det vill säga alla 
områden i SF36 och i SF 12. Fysiskt träningsprogram var en intervention som visade 
sig ha ett signifikant samband till att förbättra HRQOL, vilket stöds i studier av 
Furlanello et al. (2008) samt av Lima et al. (2011).  I studie av Furlanello et al. (2008) 
samt i Lima et al. (2011) visade det sig att fysisk aktivitet förbättrade HRQOL inom alla 
områden i SF36, det är flera områden än resultatet i litteraturöversikten visade. 
Faktorn daglig motion visade sig i resultatet signifikant förbättra HRQOL, viket även 
stöds i en studie av Plisiene et al. (2008). I Plisiene et al. (2008) förbättrades HRQOL 
inom området fysisk hälsa totalt i SF 36 medan i resultatet i litteraturöversikten 
förbättrades HRQOL inom området smärta/obehag. En möjlig orsak till att resultatet 
i litteraturöversikten skiljer sig något från resultatet i Plisiene et al. (2008) studie kan 
bero på att mätningarna på HRQOL utfördes med två olika mätinstrument. I två andra 
studier visade det sig att måttlig motion hade skyddande effekt och minskade risken 
för FF medan överdriven motion ökade risken att starta FF attacker (Bosomworth, 
2015; Müssigbrodt et al, 2017). Faktorer fysiskt träningsprogram och daglig motion 
kan sjuksköterskan ha i åtanke gällande preventiva omvårdnadsåtgärder. Det krävs 
dock motivation från personens sida för att det ska fungera. Att motivera personer med 
FF att vara fysiskt aktiva kan dock ibland vara svårt. I en studie av Ekblad et al. (2012) 
visade det sig att visa personer med FF reagerade känslomässigt på kroppsliga symtom 
och försökte minska hjärtats slagfrekvens genom lägre fysisk aktivitet. I en studie av 
Lowres et al. (2012) visade det sig dock att träningskapacitet hos personer med FF 
ökade efter två till tolv månader efter fysisk träning. Mot denna bakgrunden kan fysiskt 
träningsprogram och daglig motion rekommenderas till personer med FF med 
försiktighet i början för att sedan kunna anpassas till ett individuellt vårdprogram. 
Sjuksköterskan kan bidra med kunskap samt tillsammans med personen identifiera 
motivationsfaktorer. För att göra personen delaktig i sin egen vård är det viktigt att 
sjuksköterskan utgår ifrån personens individuella behov och förutsättningar (SFS 
2014:821). För att öka personens delaktighet i vården och göra informationen begriplig 
ska sjuksköterskan ta hänsyn till personens tidigare erfarenheter, kunskap om 
sjukdomen och ålder (Socialstyrelsen, 2015b). Resultatet visade att yoga hade ett 
signifikant samband till att förbättra HRQOL. Detta har inte kunnat bekräftas i andra 
studier, men i en studie av Veeraghadrappa et al. (2011) visade det sig att yoga 
minskade hjärtklappning och hade en positiv effekt på hjärtats aktivitet. 
Hjärtklappning är ett vanligt symtom hos FF (Camm et al, 2010a) som visade sig i 
resultatet i litteraturöversikten ha ett signifikant samband till att sänka HRQOL. Mot 
denna bakgrunden skulle det kunna ses som tillräckligt nog att sjuksköterskan 
informerar personer med FF om fördelar med att tillämpa yoga samt att yoga 
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förbättrar HRQOL. Sjuksköterskeledda vårdprogram och utbildning är faktorer som 
signifikant förbättrade HRQOL hos personer med FF. Nyare forskning bekräftade att 
sjuksköterskeledda vårdprogram var en effektiv behandling av FF (Gillis et al, 2008; 
Qvist et al, 2016; Cutugno, 2015). Dessa fynd tyder på att sjuksköterskan har en 
betydelsefull roll i omvårdnaden hos personer med FF. Genom att anpassa 
omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan hjälpa personen att uppnå så bra livskvalitet 
som möjligt (SSF, 2010a). 
 
Resultatet visade att faktorn att vara kvinna hade ett signifikant samband till att sänka 
HRQOL inom många områden, vilket bekräftades i en studie av Akintade et al. (2015). 
Andra studier som undersökte könets betydelse för skattning av HRQOL hos personer 
med andra hjärtkärlsjukdomar visade på samma signifikans, det vill säga att kvinnor 
generellt hade sänkt HRQOL (Gijsberts et al, 2015; Prata et al, 2016).  En möjlig 
förklaring kan vara att kvinnor allmänt har sänkt HRQOL än män oavsett sjukdom 
eller ålder.  I två andra studier visade det sig att kvinnor upplevde mer symtomatiska 
attacker, hade högre återfall av FF och signifikant högre hjärtfrekvens än män 
(Volgman et al, 2009; Yornoz & Curtis, 2008). I en studie av Kang (2009) visade det 
sig även att könsskillnader i livskvalitet uppfattades av personen varierande med den 
kulturella bakgrunden. The WHOQOL Group (1997) skriver att HRQOL ingår i det 
kulturella, sociala och miljömässiga sammanhanget, vilket kan vara en möjlig 
förklaring till könsskillnader i HRQOL. Då resultatet i litteraturöversikten visade att 
sjuksköterskeledda vårdprogram signifikant förbättrade HRQOL kan sjuksköterskan 
ha i åtanke att det kan vara betydelsefull att lägga extra fokus på kvinnor med FF 
gällande omvårdnadsåtgärder.  Resultatet visade att faktorn ålder hade ett signifikant 
samband till att sänka HRQOL inom många områden, vilket stöds i en studie av 
Ariansen et al. (2011). En möjlig orsak kan vara den långa livslängden samt 
multisjuklighet bland äldre personer. I litteraturöversikten visade resultatet att 
personer med FF och flera samtida sjukdomar hade sänkt HRQOL. Således antas det 
att dessa personer även har flera mediciner med eventuella biverkningar samt en ökad 
risk för sjukhusinläggningar vilket kan möjligtvis vara en förklaring till sänkt HRQOL 
bland äldre med FF.  Multisjuklighet kan förmodas vara en faktor som reducerade 
egenvårdskapacitet hos äldre personer med FF och därmed sänkt HRQOL. Då HRQOL 
avser även egenvård (Hays & Morales, 2001), kan sjuksköterskan möjligen även bidra 
till förbättrad HRQOL hos äldre personer genom att tillgodose personens 
egenvårdsbehov. 
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Slutsatser 

HRQOL hos personer med FF påverkades av kön, ålder och samtida sjukdomar. 
Samtida sjukdomar och att vara kvinna är faktorer som sänkte HRQOL inom många 
områden. Specifika omvårdnadsåtgärder bör inrikta sig på personer med samtida 
sjukdomar samt på kvinnor. Det är många interventioner i resultatet i 
litteraturöversikten som visade sig signifikant förbättra HRQOL, dessa interventioner 
bör inkluderas inom kliniker och hjärtmottagningar i syfte att förbättra HRQOL hos 
personer med FF. Rutiner för utvärdering av omvårdnadsåtgärder med tydliga 
specifika mål bör finnas på kliniker, särskild hänsyn bör tas till kvinnor, personer med 
samtida sjukdomar och äldre personer.  
 
 
När uppsatsen skrevs identifierades enbart sju kvalitativa studier om personens 
upplevelse av FF.  Vidare kvalitativ forskning vore önskvärt för att öka förståelsen hos 
omvårdnadspersonalen och fördela resurser inom vården på ett effektivt sätt i syfte att 
förbättra HRQOL hos personer med FF. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Sökmatris 
 

Databas, 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Kvalitets-

granskning 

Resul

tat 

Chinahl 

170216 

Atrial fibrillation  8797     

 Health related quality of life or quality of life 44399     

 Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation 251     

 Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation and effect* or impact*or outcome*or factor* 161 161 60 11 6 

Medline 

170216 

Atrial fibrillation 31821     

 Health related quality of life or quality of life 150436     

 Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation and outcome* or effect* or factor* or impact* 759     

 Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation and outcome*or factor*or effect* or impact and 

SF36 or Short form 36 health Survey 

70 70 46 24 13 

20170303 

Psyk Info 

Atrial fibrillation and quality of life or health related quality of life 33 33 15 3 3 

20170306 

PubMed 

Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation and impact* or effect* or factor* or outcome* 737     

 Quality of life or health related quality of life and atrial fibrillation and SF 36 78 78 34 3 2 

Suman   342 155 41 24 

 



 

 
 

Bilaga 2   Artikelmatris 
 
 
Författa
re, 
Land, 
Databas
, 
publicer
ings år  

Titel Syfte Metod, antal deltagare 
(n), analys, 
mätinstrument 

Huvudfynd Kvalitet 

Berg et al, 
2010 
 
35 länder i 
Europa, 
väst 
Europa, 
central 
Europa och 
Medelhavs
område 
 
PsykInfo 
  

Factors determining 
utility measured with the 
EQ-5D in patients with 
atrial fibrillation 

Att analysera bestämningsfaktorer 
som påverkar HRQOL hos 
patienter med alla FF typer under 
1 år uppföljning 

Metod: prospektiv studie 
 
n= 5050 
 
Urval: Personer äldre än 18 med 
diagnosen FF under sista 12 
månader  
 
Mätinstrument: EQ-5D och VAS 
 
Analys: Statistisk analys 

Signifikanta faktorer är: ålder, 
kön, vårdas på vårdhem, BMI, 
diabetes, regelbunden motion, 
akut hjärtinfarkt, tidigare stroke, 
FF symtom, angina pectoris, 
hjärtsvikt, ångest, depression, 
blodtryck, 

11/11 

 
van Breugel 
et al,  
2009 
 
Holland 
 
Medline 

A Prospective 
Randomized Multicenter 
Comparison on Health-
related Quality of live: 
The Value of Add-On 
Arrhythmia Surgery in 
Patients with Paroxysmal, 
Permanent, Or Persistent 
Atrial Fibrillation 
undergoing Valvur and/or 
Coronary Bypass Surgery 

Att utvärdera effekt av vänster 
kammar ablation med epikardiela 
lungven isolering (PVI) upp till ett 
år på HRQOL postoperativt och 
gemföra med patienter som 
enbart fick standard kirurgi   
 
Hypotes: arytmikirurgi, d.v.s. 
vänster kammar ablation med 
epikardiela PVI förbättrar 
HRQOL 

Metod: RCT studie 
 
n = 150 
n= 132 gemförde HRQOL  
 
Urval: Patienter med anamnes 
på paroxysmal eller persistent 
FF sista tre månader med 
planering för operation 
 
Mätinstrument: Sf-36 och 
EuroQol,  
 

Lungvenisolering och standard 
ablation är signifikanta faktorer 
som förbättrar HRQOL. 
 

11/11 



 

 
 

Analys: Statistisk analys 
 
Bowyer et 
al, 
2016 
 
Australia 
 
Medline 

A Randomized Controlled 
Trial on the Effect on 
Nurse-Led Educational 
Intervention at the Time 
of Catheter ablation for 
Atrial Fibrillation on 
Quality of life, Symptom 
Severity and 
Rehospitalisation 

Att utvärdera effekten på QOL av 
sjuksköterska ledda-utbildning 
efter ablation i FF 
 
Hypotes: sjuksköterska ledda-
utbildning vid tidpunkten för 
ablation i FF skulle ha en positiv 
effekt på symtomet, QOL och 
återtagande i 6 månader efter 
starten  

Metod: RCT studie 
 
n = 41 
 
Urval: Patienter som genomgår 
första ablation vid sjukhuset 
Flinders Medical Center 
 
Mätinstrument: Sf-36  
 
Analys: Statistisk analys 
 
 
 
  

 
Sjuksköterska led utbildning är 
signifikant faktor som förbättrar 
HRQOL efter ablation. 
 
 

10/11 

Cha et al, 
2008 
 
Kina 
Chinal 
 

Catheter ablation for AF 
in patients with Obesity  

Att undersöka om kateterablation 
behandlar effektivt 
förmaksflimmer hos överviktiga 
patienter 

Metod: prospektiv studie 
 
n= 523 
 
Urval: 
Patienter med symtomatisk FF 
som har genomgått ablation i 
Mayo Klinik och fullföljt 
uppföljningar under 3 månader 
BMI ≤25 och BMI ≥30 i tiden för 
ablation 
 
Mätinstrument: Sf-36 
 
Analys: statistisk analys 
 

 
Högt BMI är signifikant faktor 
som sänker HRQOL hos personer 
med FF.  

10/11 

Gu et al, 
2012 
 
China 
 
Chinal 
 

Impact of Chronic 
Obstructive Disease pm 
Procedural Outcomes and 
Quality of Life in Patients 
with Atrial Fibrillation 
undergoing Catheter 
Ablation 

Att utvärdera om KOL påverkar 
resultatet av ablation hos FF 
patienter  

Metod: Prospektiv studie 
 
n= 550 
 
Urval: Patienter med FF som 
genomgår första ablation. Grupp 

 
KOL är signifikant faktor som 
sänker HRQOL.  

10/11 



 

 
 

patienter med KOL och FF och 
en grupp patienter med FF 
 
Mätinstrument: SF 36 
 
Analys: statistisk analys  

Hegbom et 
al, 2007 
 
Norge 
 
Medline 

Effects of short-term 
exercise training on 
symptoms and quality of 
life in patients with 
chronic atrial fibrillation 

Att utvärdera förändringar av kort 
siktig tränings-program på 
HRQOL och symtom 

Metod: RCT 
 
n = 30 
 
Urval: patienter med kronisk FF 
inte äldre än 77  
 
Mätinstrument: Sf-36 
 
Analys: Statistisk analys 
 

Tränings-program är signifikant 
faktor som förbättrar HRQOL hos 
personer med FF. 
 
 

10/11 

Hendriks et 
al, 2014 
 
Holand 
 
Medline 

The effect of a nurse-led 
intergrade chronic care 
approach on quality of life 
in patients with atrial 
fibrillation 

Syfte är att utvärdera livskvalitet, 
ångest och depression hos 
kronisksjuka patienter i 
integrerad klinisk vård jämfört 
med rutinmässig klinisk vård. 
Utvärdera även hur 
patientutbildning påverkar dessa 
komponenter 
 
 

Metod: RCT studier 
n = 712 
 
Urval: Patienter som nyligen 
diagnosticerats med FF, en 
grupp leds av sjuksköterskan 
och en grupp får rutinmässig 
vård  
178 patienter besvarade inte Sf-
36 båda gångerna och dem var 
exkluderade 
 n =534 
 
Mätinstrument: 
Sf-36   
 
Analys: Statistisk analys 
 

Sjuksköterska integrerad klinisk 
vård är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL.  
 
Livskvalitet är korrelerad med 
ångest, depression, ålder, kvinnlig 
kön och FF relaterade kunskap.  
 

10/11 

Hoegh et 
al, 2016 
 
Danmark 

Association between the 
diagnosis of atrial 
fibrillation and aspects of 

Att undersöka sambandet mellan 
diagnos av FF och 
självrapporterade hälsa 

Metod: tvärsnittsstudie 
 
n= 42 598 
 

Ålder och kvinnlig kön är 
signifikanta faktorer som 
påverkar HRQOL. 

11/11 



 

 
 

 
PsykInfo 

health status: a Danish 
cross-sectional study 

Urval: patienter med FF utan 
cancerdiagnos 
 
Mätinstrument: SF 36 
 
Analys: Statistisk analys 

Lane et al, 
2009 
 
England 
 
Medline 

Illness perceptions, 
affective response, and 
health-related quality of 
life in patients with atrial 
fibrillation 

Att utvärdera hur hälsorelaterade 
livskvalitet, depression och ångest 
förändras under de första 12 
månader efter diagnosen 
förmaksflimmer och att 
undersöka om patientens tolkning 
om sjukdomen och läkemedel 
påverkar HRQOL  

Metod: kohort 
 
n = 70 
 
Urval: Patienter med 
persisterande eller permanent 
förmaksflimmer FF rekryterades 
under en period på 12 månader 
från kardiologi poliklinik   
 
Mät-instrument. Sf-36 
 
 
Analys: statistisk analys 
 

Kunskapsbrist om FF, stress och 
kunskap om läkemedel är faktorer 
som påverkar HRQOL. 
 

10/11 

Likkireddy 
et al, 2013 
 
USA 
 
Chinal 

Effect of Yoga on 
Arrhythmia Burden, 
Anxiety, Depression and 
Quality of life in 
Paroxysmal Atrial 
Fibrillation 

Att undersöka effekterna av yoga 
på patienteter med FF, 
livskvalitet, depression och ångest  

Metod: prospektiv kontrollerad 
studie 
 
n = 52 
 
Urval: patienter med 
paroxysmalt förmaksflimmer 
diagnosticerade sen 3 månader 
 
Mätinstrument: Sf-36  
 
Analys: Statistisk analys  
 

Yoga är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL. 
 

10/11 

Lowres et 
al, 2016 
 
Australia 
 

Chios of HRQOL In 
prevention of 
Cardiovascular Events for 
people with AF                     

Att testa genomförbarhet av ett 
kort telefonbaserat program som 
inriktas för att förbättra 
kardiovaskulära risker och 
HRQOL hos patienter med FF 

Metod: pilotstudie 
 
n 19 
 

Telefonbaserat program är 
signifikant faktor som förbättrar 
HRQOL. 

10/11 



 

 
 

Chinal 
 

( CHOICE-AF): A pilot 
study 

Urval: patienter med diagnos FF 
och var inskrivna i Conrod 
Repatrioaiton General Hospital, 
Sydney eller förre antagningen 
till kliniken inom 6 månader 
mellan oktober 2012-june 2013 
 
Mätinstrument: SF 12  
Analys: Statistiks analys 
 

Lönnerhol
m et al, 
2009 
 
Sverige 
 
Medline 

A high quality of life is 
maintained late after 
Maze III surgery for atrial 
fibrillation 

Att utvärdera långsiktiga 
effekterna i HRQOL med SF 36 
efter Maze ablation  

Metod: prospektv studie 
 
n= 61 
Urval: Patienten med ihållande 
FF trots optimal farmakologisk 
behandling som inte tidigare har 
genomgått ablation 
 
Mätinstrument: Sf- 36 
 
 Analys: Statistisk analys 
 

Maze kirurgiskt ingrepp är 
signifikant faktor som förbättrar 
HRQOL. 
 
 
 
  

10/11 

Mantovan 
et al, 2013 
 
Medline 
 
Spanien 

Relationship of Quality of 
life with procedural 
success of atrial 
fibrillation ablation and 
Post ablation AF burden: 
Substudy of the STAR AF 
Randomized Trial 

Att utvärdera hur FF strategi, FF 
återfall och typ av FF påverkar 
QOL 

Metod: RCT studie 
 
n= 100 
 
Urval: Patienter som genomgår 
första ablation med paroxysmalt 
eller ihållande FF 
 
Mätinstrument: SF 36  
 
Analys: statistisk analys  

Lyckad ablation är signifikanta 
faktor som förbättrar HRQOL. 
 
Återkommande FF efter ablation 
sänker HRQOL. 
 

10/11 

Mohanty et 
al, 2014 
 
Medline 
 
 

Catheter Ablation of 
Asymptomatic 
Longstanding Persistent 
AF: Impact of QOL, 
Exercise, Performance, 
Arrhythmia, Perception, 

Att utvärdera vilken effekt av en 
enda kateterablation på QOl, 
motion, prestanda, arytmi, 
perception och överlevnad hos 
patienter med långvarigt 

Metod: Prospektiv studie 
 
n = 61 
 
Urval: patienter med 
asymtomatiskt förmaksflimmer 

Ablation är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL.   
 
Misslyckad ablation sänker 
HRQOL. 

10/11 



 

 
 

 and Arrhythmia-Free 
Survival 

persistent förmaksflimmer utan 
symptom  

genomgår första gången 
ablation 
 
Mät-instrument: Sf-36 
 
Analys: Statistisk analys 
 
 

Osbak et al, 
2012 
 
Sverige 
 
PsykInfo 

Effect of Physical exercise 
training on muscle 
strength and body 
composition, and their 
association with 
functional capacity and 
quality of life in patients 
with atrial fibrillation: A 
Randomized trial 

Att bedöma huruvida fysisk 
träning påverkar HRQOL hos 
patienter med FF 

Metod: RCT studie 
 
n= 49 
 
Urval: Vuxna patienter med 
permanent förmaksflimmer som 
gick med att delta i ett 
träningsprogram 
 
Mätinstrument: SF36  
 
Analys: Statistisk analys 
 

Fysisk träning är signifikant 
faktor som förbättrar HRQOL. 

10/11 

Parret-
Guillaume 
et al, 2009 
 
Frankrike 
 
Medline 

Quality of life in elderly 
inpatients with atrial 
fibrillation as compared 
with controlled subjects 

Att jämföra HRQOL hos äldre 
personer med FF och ålders 
matchande grupp    

Metod: tvärsnittsstudie 
 
n= 164 
 
Urval: 65 år eller äldre personer 
med FF 
 
Mätinstrument: Sf 36 
 
Analys: Statistisk analys  
 

Ålder är signifikant faktor som 
sänker HRQOL 

11/11 

Ponto-
ppidan et 
al, 2009 
 
 
Danmark  
 

Symptomatic and 
Asymptomatic Atrial 
Fibrillation after 
Pulmonary Vein Ablation 
and the Impact on QOL 

Att utvärdera förändringar I QOL 
efter ablation, speciellt hos 
patienter med asymtomatisk FF 

Metod: prospektiv studie 
 
n= 149 
 
Urval: patienter med 
symtomatisk paroxysmalt FF 
eller persistent 

Ablation är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL.  
 
Återkommande FF efter ablation 
sänker HRQOL. 

11/11 



 

 
 

Chinal  Mätinstrument: SF 36 
 
Analys: Statistisk analys 
 

Raine et al, 
2015 
 
England 
 
Medline 
 

Effects of catheter 
ablation on QOL in 
patients with atrial 
fibrillation and is 
correlation with 
arrhythmia outcome 

Att utvärdera kateterablation på 
FF symptom och livskvalitet hos 
patienter med ihållande eller 
paroxysmalt FF 

Metod: prospektiv studie 
 
n= 80 
 
Urval: schema lagda patienter 
med symptomatisk FF som ska 
genomgå sin första ablation 
 
Mätinstrument: SF 36 och 
AFEQT 
 

Ablation är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL. 
 
Återkommande FF efter ablation 
sänker HRQOL. 
 
 

10/11 
 

Randolph 
et al, 2016 
 
99 klinker I 
världen 
 
PubMed 

Patient factors associated 
with QOL in atrial 
fibrillation 

Att beskriva egenskaper hos 
patientens FF som är förknippade 
med den globala förmaksflimmer 
relaterade QOL   

Metod: kohort 
observationsstudie 
 
n= 2007 
 
Urval: patienter med att 
diagnosticera FF följdes upp var 
6 månad i 2 år 
 
Mätinstrument: AFEQT 
 
Analys: Statistisk analys 
 
 

Signifikanta faktorer som 
påverkar HRQOL är: kön, ålder, 
sömnapné, hjärtsvikt, FF symtom, 
stöd från familjen, hjärtfrekvens, 
kranskärlsjukdomar, KOL, 
blodtryck, hemoglobin, diabetes, 
blodfetter 

11/11 

Roalfe et al, 
2012 
 
England 
 
Medline 
 

A cross-sectional study of 
quality of life in an elderly 
population (75 rears and 
over) with atrial 
fibrillation: secondary 
analysis of data from the 
Birmingham Atrial 
Fibrillation Treatment of 
the Aged study 

Att utvärdera vilka faktorer 
påverkar QOL hos patienter med 
FF åldrarna 75 och äldre och att 
jämföra QOL med allmän 
befolkningen 

Metod: tvärsnitt studie 
 
n= 1762 
 
Urval. Patienter i FF i åldrarna 
och äldre 
 
Mätinstrument: SF 12 och EQ-
5D och VAS 

Signifikanta faktorer som 
påverkar HRQOL är: kön, 
funktionshinder, ålder, 
hjärtinfarkt och blodtryck, 

 



 

 
 

Sing & Sing 
2012 
 
Syndkorea 
 
Medline 

The impact of Type D 
personality and high-
sensitivity C -reactive 
protein on health-related 
quality of life in patients 
with atrial fibrillation 

Att fastställa huruvida typ D 
personlighet och C-reaktivprotein 
påverkar HRQOL hos personer 
med FF 

Metod: tvärsnittsstudie 
 
n= 114 
 
Urval: personer med FF 
(ihållande eller permanent), 
hade normal kammar funktion, 
var över 18 år, högst mild 
klaffsjukdom 
 
Mätinstrument: Sf-36 
 
Analys: Statistisk analys 
 

D personlighet och C-reaktivt 
protein är signifikanta faktorer 
som sänker HRQOL.  
 

10/11 

Tsounis et 
al, 2013 
 
PubMed  
 
Grekland 

Assessment of Health-
Related quality of Life in a 
Greek Symptomatic 
Population with Atrial 
Fibrillation: Correlation 
with Functional Status 
and Echorcardiographic 
Indices 

Att utvärdera HRQOL hos 
patienter med symtomatisk FF 
som söker vård på sjukhus och att 
utforska förhållande mellan 
HRQOL, funktionell status och 
eko-kardiografiska index för 
vänster kammar systolisk och 
diastolisk funktion. Andra syfte är 
att utvärdera demografiska, 
sociala och kliniska effekter på 
HRQOL i denna population med 
FF 

Metod: Prospektiv studie 
 
n= 108 
 
Urval: patienter med FF som 
sökte vård på akutmottagningen 
eller var inlagda på kardiologisk 
avdelning på sjukhuset 
 
Mätinstrument: SF 36, EQ-5D, 
VAS 
 
Analys: Statistisk analys 

Signifikanta faktorer:  hjärtsvikt, 
kvinnlig kön, hög ålder, fysisk 
aktivitet. 

 

Wahlstrom 
et al.  
2016 
 
Sverige 
 
Medline 

Effects  
of yoga in patients with 
paroxysmal atrial 
fibrillation (PAF)-
randomized study 

Att undersöka om yoga kan 
förbättra livskvalitet och minska 
blodtryck hos patienter med 
paroxysmalt förmaksflimmer 

Metod:  
RCT kontrollerade studie 
 
n= 80 
 
Urval: patienter med PAF 
diagnos vid Danderyds sjukhus 
 
Mätinstrument: Sf36, EQ-5D, 
VAS 
 
Analys: Statistisk analys 

Yoga är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL. 

10/11 



 

 
 

 
 
 

Wokhlu et 
al, 
2010 
 
 
Minnesota  
 
Chinal 

Long-Term Quality of Life 
after Ablation of Atrial 
Fibrillation 

Att fastställa effekten av ablation 
på livskvalitet hos patienter med 
symptomatiska förmaksflimmer 

Metod: prospektiv observation 
studie 
 
n = 502 
 
Urval: Patienter med 
symptomatiskt förmaksflimmer 
som har genomgått ablation på 
Mayo sjukhus 
 
Mätinstrument. Sf-36  
 
Analys: Statistisk analys 
 

Ablation är signifikant faktor som 
förbättrar HRQOL. 
 
Återkommande FF efter ablation 
sänker HRQOL. 

10/11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 3 Protokoll för kvalitetsgranskning 

Omvårdnad Examenarbete, 15hp 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

       
                                                                                               

Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är                            Ja    Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?  Ja  Nej    
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja    Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs statistiska metoder/analys?                                        Ja                                                                 Nej 

Beskrivs datainsamlingen?    Ja                                     Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/   Ja    Nej 
ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i diskussionen?      
                                                                                  Ja                                                                Nej 



 

 
 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?        
           Ja                                          Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvud fynden i diskussionen? 
    Ja      Nej  

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….  
 
 
 

Framtagen vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

Bilaga 4 Tabell 1  

Resultat bygger på 24 studier med kvantitativ design. Faktorerna är ingrupperade i fyra huvudgrupper. Under varje huvudgrupp finns faktor som 
påverkar HRQOL, totalt identifierades 32 signifikanta faktorer.   

Tabell 1, Sammanställning av huvudgrupper  
Studier Medicinskt relaterade faktorer Intervention Personliga faktorer  Sociodemografiska faktorer 
Berg et al, 2008 X X X X 
Van Breugel et al, 2009  x   
Bowyer et al, 2016  x   
Cha et al, 2008 x    
Gu et al, 2012 x    
Hegbom et al, 2007  x   
Hendriks et al, 2014  X x x 
Hoegh et al,2016    x 
Lanet et al, 2009   x  
Likkkireddy et al, 2013  x   
Lowres et al, 2016  x   
Lönneholm et al, 2009  x   
Mantowan et al, 2013 x x   
Mohanty et al, 2014 X x   
Osbak et al, 2012  x   
Parret-Guillaume et al, 2012    x 
Pontoppidan et al, 2008 X x   
Raine et al, 2015 X x   
Randolph et al, 2016 x   X 
Roalfe et al, 2012 X   x 
Son & Song et al, 2012 X  x  
Tsounis et al, 2012 X X  x 
Wahlström et al, 2014  x   
Wakhlu et al, 2010 X x   

I rubriken studier presenteras 24 studier som ingick i resultatet. Under respektive huvudgrupp förekommer X som betyder att den faktor som identifierades 
finns under respektive huvudgrupp. Det finns 11 undergrupper som är ingrupperade i huvudgrupper. Undergrupper är sjukdomar, symtom/tecken, kirurgiska 
behandling, fysiska aktiviteter, vårdprogrammen, kunskap om FF, personliga egenskaper, mental hälsa, kön, ålder och socialt stöd 



 

 
 

Bilaga 5 Tabell 2 

 
Sammanställning av undergrupper Tabell 2  
 
I resultatet har 32 signifikanta faktorer identifierats, dessa är diabetes mellitus, hjärtsvikt, KOL, hjärtinfarkt, angina pectoris, stroke, FF symtom, återkommande, högt blodtryck, hög hjärtfrekvens, 
BMI, sömnapné, CRP, hemoglobin, blodfetter, funktionshinder, kirurgiska åtgärder, fysisk träningsprogram, daglig motion, yoga, sjuksköterskeledda vårdprogram, utbildning, kunskapsbrist om FF, 
kunskap om läkemedel, personlighetstyp D, ångest, depression, stress i samband med FF diagnosen, att vara kvinna, ålder, stöd från familjen och vårdas i vårdhemmet. 
 

Studier Sjukdomar Symtom/tecken Kir. behandling Fysisk aktivitet Vårdprogram Kunskap om FF Personliga 
egenskaper 

Mental hälsa Kön Ålder Socialt stöd 

Berg et al,2010 X X  X    X X X X 
van Breugel et al, 
2009 

  X         

Bowyer et al, 
2016 

    X       

Cha et al, 2008  X          
Gu et al, 2012 X           
Hegbom et al, 
2007 

   X        

Hendriks et al, 
2014 

    X X  X X X  

Hoegh et al, 2016         X X  
Lane et al, 2009      X  X    
Likkireddy et al, 
2013 

   X        

Lowres et al, 
2016 

    X       

Lönnerholm et 
al, 2009 

  X         

Montovan et 
al,2014 

 X x         

Mohanty et al, 
2014 

 X x         

Osbak et al,2012    x        
Parret-Gullaume 
etal, 2010 

         X  

Pontoppidan et 
al, 2008 

 X x         

Raine et al, 2015  X x         
Randolph et al, 
2016 

X X       X X x 

Roalfe et al, 2012 X X       X x  

Son& Song 2012  X     x     
Tsounis et al, 
2014 

X   X     x x  

Wahlström et al, 
2014 

   x        

Wokhlu et al, 
2010 

 x x         

 
Det finns totalt elva undergrupper, i rubriken studie presenteras 24 studier med kvantitativ design som ingick i resultatet. Under respektive undergrupp förekommer X som betyder att identifierade 
faktor finns under respektive grupp. Undergrupper som är grupperade i samma huvudgrupp är markerade med samma färg som huvudgrupper i Tabell 1 (Bilaga 4). Röd färg: undergrupper i Medicinsk 
relaterade faktorer Lilla färg: undergrupper i Intervention, Blå färg:  undergrupper i Personliga faktorer, Grön färg:  undergrupper i Sociodemografiska faktorer.  
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