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ABSTRACT 

 

Bakgrund: Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och förekommer 
hos 1-2% av befolkningen. Många upplever både oro och stress över sin sjukdom och att de 
saknar information och stöd för att hantera sin situation. Förmaksflimmer upplevs ofta ha 
negativ inverkan på patientens livskvalitet. Syfte: var att beskriva faktorer som påverkar 
livskvaliteten hos patienter med förmaksflimmer. Metod: En systematisk litteraturstudie 
genomfördes, baserad på 11 artiklar. Dessa kvalitetsgranskades med hjälp av Willman, Stoltz 
och Bahtsevanis (2011) instrument och analyserades med inspiration av Fribergs (2012) 
metod för analys. Resultat: Det som var mest framträdande avseende patienternas 
upplevelser av ökad livskvalitet var hanterbarhet, d.v.s att de accepterade sin diagnos och 
förstod symtom och dess effekter. Patienterna upplevde en minskad livskvalitet relaterat till 
begränsningar som upplevd oro, ångest och symtom av sitt förmaksflimmer. Sjuksköterskan 
har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med förmaksflimmer och behöver vara 
tillgänglig för patientens omvårdnadsbehov. Slutsats: Livskvalitet hos patienter med 
förmaksflimmer påverkas av hur de hanterar eller känner sig begränsade av sin sjukdom. I 
arbetet som sjuksköterskor bör vi sträva efter att hjälpa patienterna till egenvård så de kan 
hantera sin sjukdom och minska begränsningarna i vardagen och på så vis uppnå ökad 
livskvalitet.  
 
 
Nyckelord: Förmaksflimmer, Livskvalitet, Litteraturstudie, Egenvård  
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INLEDNING 

 

Vår erfarenhet som sjuksköterskor är att patienter med förmaksflimmer upplever minskad 

livskvalitet och ofta uttrycker oro över sin livssituation. Vårdpersonal tar inte alltid detta på 

allvar, då förmaksflimmer inte ses som en livshotande sjukdom. Vad kan göras för att få 

patienter med förmaksflimmer att uppleva ökad livskvalitet? Genom denna litteraturstudie 

hoppas vi få ökad insikt i dessa patienters upplevelser, vilket förhoppningsvis kan leda till en 

förbättrad omvårdnad som kan bidra till en ökad livskvalitet.  

 

BAKGRUND 

 

Förmaksflimmer 

 

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och förekommer hos 1-2% av 

befolkningen, med årlig incidens av cirka 35000 personer i Sverige (Persson & Stagmo, 

2008). Förekomsten av förmaksflimmer är starkt relaterad till ålder och är ovanligt hos 

personer under 50 år.  Män drabbas oftare och tidigare än vad kvinnor gör (Fridlund, Malm & 

Mårtensson, 2012). 

 

Förmaksflimmer beskrivs som ett elektriskt kaos i hjärtats förmak med snabb och 

okontrollerad aktivitet, som leder till förlust av effektiv förmakskontraktion. Aktiviteten i 

förmaken blir mycket hög och impulsöverledningen till hjärtats kamrar blir helt oregelbunden. 

På EKG ses oregelbunden och ofta snabb kammarrytm utan synliga P-vågor. Hjärtats förmåga 

att pumpa runt blodet försämras. Den försämrade pumpförmågan brukar märkas speciellt vid 

fysisk ansträngning (Fridlund et al., 2012; Persson & Stagmo, 2008). 

 

Utlösande faktorer 

Orsaken till förmaksflimmer är inte känd och symtom uppstår ofta utan säker relation till 

någon utlösande faktor. Förmaksflimmer förekommer dock oftare hos personer med 

hypertoni, diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, klaffel, fetma, sömnapné, vid 

sköldkörtelrubbningar och hos personer som överkonsumerar alkohol. Dessutom kan 

förmaksflimmer utlösas i samband med ansträngning och stress (Fridlund et al., 2012). 
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Förmaksflimmer delas in i tre grupper: 

• Paroxysmalt förmaksflimmer - förmaksflimret går över spontant och oftast inom 48 

timmar, är övergående inom 7 dygn och dessemellan förekommer normal sinusrytm. 

• Persisterande förmaksflimmer – förmaksflimret går inte över spontant inom en vecka 

utan kräver elektrisk eller farmakologisk konvertering för omslag till sinusrytm. 

• Långvarigt (permanent, kroniskt) förmaksflimmer – förmaksflimret går inte över 

spontant och kan inte konverteras till sinusrytm, förmaksflimret accepteras (Fridlund 

et al., 2012; Lind & Lind, 2011). 

 

Symtom 

Symtombilden vid förmaksflimmer kan variera. Vanligast är att patienten känner en 

oregelbunden hjärtklappning. Andra upplever nedsatt fysisk prestationsförmåga, matthet, 

allmän orkeslöshet och att det kan vara tungt att andas. Ibland kan symtomen vara mycket 

uttalande i form av blodtrycksfall, andfåddhet och svimningskänsla. Det finns dock människor 

som inte märker att de har förmaksflimmer vilket då upptäcks vid rutinmässiga 

undersökningar (där EKG tagits) eller när de söker sjukvård för andra hälsoproblem. Cirka en 

tredjedel av alla förmaksflimmer är asymtomatiska och upptäcks på detta sätt. Att ha 

återkommande episoder av förmaksflimmer kan innebära mer påverkan på det dagliga livet än 

att ha ett kroniskt tillstånd av förmaksflimmer (Fridlund et al., 2012). 

 

Risker 

Risken med att ha ett förmaksflimmer är i första hand blodproppsbildning, som kan drabba 

olika organ, bland annat till hjärnan och orsaka stroke (Fridlund et al., 2012; Lind & Lind, 

2011). Andra risker med förmaksflimmer är att patienterna kan gå långa perioder med mycket 

hög puls vilket kan leda till hjärtsvikt (Fridlund et al., 2012). 

 

Behandling 

Den medicinska behandlingen vid förmaksflimmer innebär att utesluta eventuella 

bakomliggande orsaker, reglera hjärtfrekvensen hos patienter med pågående förmaksflimmer, 

förebygga tromboembolisk stroke, att lindra symtom och att återställa och bevara sinusrytm. 

Symtombilden styr behandlingen (Fridlund et al., 2012) 
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Omvårdnad  

Patienter med förmaksflimmer kan uppleva det svårt att få sin förmaksflimmerdiagnos 

fastställd. Många upplever både oro och stress över att deras problem bagatelliseras, och att 

de saknar information och stöd för att hantera sin situation. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

omvårdnaden av patienter med förmaksflimmer och behöver vara tillgänglig för patientens 

omvårdnadsbehov. En annan del av sjuksköterskans arbete är att försöka motivera patienten 

till livsstilsförändring, vilket kan leda till att patienten kan uppleva ökad livskvalitet (Fridlund 

et al., 2012). 

 

Livskvalitet 

WHO har utarbetat en definition med inriktningen att livskvalitet är en subjektiv bedömning 

som är förankrad i sociala, miljömässiga och kulturella förhållande. Livskvalitet har vidare 

beskrivits av WHOQOL (Världshälsoorganisationens livskvalitetsgrupp) som personers 

uppfattning av sin livssituation i den kultur och det värdesystem där de lever, förhållanden till 

egna mål, förväntningar, normer och intressen (WHO, 1995). Folkhälsoinstitutet anser att 

livskvalitet är ett brett begrepp och inte helt lätt att definiera. Det innefattar olika aspekter av 

livet såsom psykisk och fysisk hälsa. Bägge begreppen involverar hälsorelaterad livskvalitet 

och däri ingår upplevt välbefinnande, symtom och funktion i vardagens aktiviteter 

(www.fhi.se). WHO definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet (WHO, 1948).  

 

Teoretisk referensram 
 

Antonovsky (2005) menar att hälsa handlar om en känsla av sammanhang (KASAM). Denna 

går att mäta och en hög känsla av sammanhang betyder att tillvaron upplevs meningsfull, 

begriplig och hanterbar, vilket är en grundläggande förutsättning för att bevara psykisk hälsa 

och god livskvalitet. 

 

I begreppet KASAM ingår komponenterna, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.    

• Begriplighet avser i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som 

förnuftsmässigt gripbara. Informationen bör vara ordnad, strukturerad och tydlig 

snarare än kaotisk, oordnad, oväntad och oförklarlig. En människa med hög känsla av 
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begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att mötas av är 

förutsägbara och när de kommer överraskande åtminstone går att ordna och förklara. 

• Hanterbarhet handlar om upplevelsen av vilka resurser som står till ens förfogande. 

Med detta menas att det är resurser som är under ens egen kontroll eller som 

kontrolleras av andra t. ex ens make/maka, vänner och kolleger. Upplevs en hög 

känsla av hanterbarhet kommer människan inte att känna sig som ett offer för 

omständigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist. När tragiska händelser 

sker i livet kommer de att klaras av och så småningom kunna lämnas. 

• Meningsfullhet innebär att vara delaktig i de processer som skapar såväl ens öde som 

dagliga erfarenheter. Det syftar även på i vilken utsträckning människan känner att 

livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som 

livet ställer en inför är värda att investera energi, engagemang och hängivenhet. Då en 

hög känsla av meningsfullhet infunnit sig upplevs utmaningar som något att söka 

mening i och göra sitt bästa för att ta sig igenom.  

De tre komponenterna är sammanflätade och en framgångsrik problemhantering är därmed 

beroende av KASAM i dess helhet (Antonovsky, 2005). 

                                                                                                             

Vi har även valt Dorothea Orems egenvårdsteori som referensram, då den beskriver att de 

flesta människor har både förmåga och motivation att tillvarata och främja sin egen hälsa och 

förebygga/motverka sjukdom. Om inte förmågan finns att klara av egenvårdskraven blir det 

omvårdarens ansvar att hjälpa patienten att återvinna sin egenvårdskapacitet (Kirkevold, 

2009). 

 

Omvårdnadsteorin tar fasta på varje människas egenvårdande kapacitet, personens förmåga att 

på bästa sätt visa omsorg om sig själv, genom att tillgodose hälsorelaterade behov och skapa 

en upplevelse av helhet och balans i tillvaron. Ur patientens synvinkel inriktar sig 

omvårdnaden på att återställa balans mellan de krav på egenvård som ställs i olika situationer 

och förmågan att kunna möta kraven (Wiklund-Gustin & Lindvall, 2012). Ur sjuksköterskans 

synvinkel är omvårdnadens mål att så långt som möjligt hjälpa patienten till självständighet i 

dessa aktiviteter. Orem delar in sin egenvårdsmodell i tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Dessa tre bildar tillsammans en generell teori om omvårdnad. 

• Egenvård definieras som utförande av aktiviteter som individen själv tar initiativ till 

och utför för sin egen skull för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 
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Egenvården delas in i tre faser, värderings-, planerings- och genomförandefas. De tre 

faserna bildar en målinriktad handlingsprocess.  

• Egenvårdsbrist utgör en beskrivning av och förklaring till varför en person får behov 

av omvårdnad. Personen är inte själv i stånd att utföra en egenvård som tillgodoser 

samtliga egenvårdsbehov. I situationer av egenvårdsbrist måste andra människor ta 

över ansvaret för personens egenvård, i första hand anhöriga och räcker inte det till 

behövs professionell omvårdnad. Egenvårdsbristen är knuten till tre typer av 

begränsningar; begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut 

och begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat.  

• Omvårdnadssystem bygger på vissa antaganden om generella kännetecken på 

hjälpsituationer, däribland omvårdnadssituationer. Begreppet innefattar de kunskaper, 

attityder, färdigheter och egenskaper som behövs för att utöva omvårdnad. Det finns 

tre omvårdnadssystem; fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och 

stödjande/undervisande (Kirkevold, 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Förmaksflimmer är en vanlig sjukdom och förekommer hos 1-2% av befolkningen (Persson & 

Stagmo, 2008). Förmaksflimmer är inte ett livshotande tillstånd, men upplevs ofta ha en 

negativ inverkan på patientens livssituation och livskvalitet (Fridlund et al., 2012). 

Livskvalitet är ett omfattande begrepp där både psykisk och fysisk hälsa, liksom socialt 

välbefinnande ingår. Antonovsky (2005) menar att för att god livskvalitet och psykisk hälsa 

ska uppnås måste tillvaron upplevas meningsfull, begriplig och hanterbar. Orems 

egenvårdsteori beskriver sjuksköterskans del av omvårdnaden som består i att hjälpa patienter 

att återvinna sin förmåga att på egen hand tillgodose sina behov i samband med sjukdom 

(Kirkevold, 2009). Patienter kan uppleva både stress och oro över sitt förmaksflimmer, och att 

de saknar information och stöd. Som sjuksköterskor behöver vi kunskap om vad som påverkar 

livskvaliteten hos patienter med förmaksflimmer för att öka förståelsen för dessa patienter. 
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SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

patienter med förmaksflimmer. 

 

METOD 

 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

innebär det att systematiskt söka och kritiskt granska vetenskapliga texter, dessutom göra 

etiska övervägande. Litteratursökning innebär att sökord identifieras utifrån syftet, sedan kan 

sökning ske både manuellt och/eller genom databaser. Manuell sökning kan ske på olika sätt, 

dels genom att läsa referenslistor i vetenskapliga artiklar, dels genom att läsa 

innehållsförteckningen i vetenskapliga tidskrifter. Databassökning sker på databaser via 

internet, det finns flera olika beroende på vilket ämne som ska studeras (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

 

Inklusionskriterier 

 

För en begränsning av sökningen användes följande inklusionskriterier; kvantitativa och 

kvalitativa artiklar publicerade mellan åren 2008 och 2013, artiklar publicerade på engelska 

eller svenska och peer-reviewed. Dessutom skulle artiklarna motsvara litteraturstudiens syfte.  

 

Sökningsförfarande och urval 

 

Vi har valt databaserna, PubMed, Cinahl och PsycINFO, då dessa är vetenskapliga och 

inriktar sig på omvårdnad. 

 

Vi började med en allmän litteratursökning, så kallad fritextsökning, för att få en överblick. 

Därefter fortsatte vi sökningen i de tre databaserna med hjälp av thesaurustermer för 

respektive databas. PubMeb och PsycINFO benämner sina ämnesord MeSH-termer (Medical 

Subject Headings), medan Cinahl benämner dem som Subject Headings. Ämnesord som vi 

använt är atrial fibrillation, patient, personal satisfaction, quality of life och lived experiences. 

Först användes ämnesorden var för sig och sedan kombinerades de genom att använda den 
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booleska operatorn AND för att göra sökningen avgränsad. Ämnesord som valdes bort på 

grund av att de inte gav relevanta eller inga träffar alls var patient, personal satisfaction och 

lived experiences (se tabell 1, 2 och 3). De ämnesord som ansågs mest relevanta var atrial 

fibrillation kombinerat med quality of life, vilket resulterade i 89 träffar. Totalt lästes 89 titlar, 

25 abstracts och 15 artiklar i fulltext. Av dessa 15 artiklar var två artiklar identiska och 4 

artiklar överensstämde inte med syftet eller höll inte tillräckligt hög kvalitet. Därefter återstod 

10 artiklar för kvalitetsgranskning. Dessutom gjordes en manuell sökning ur boken 

Kardiologisk omvårdnad (Fridlund et al., 2012), och då hittades en artikel i referenslistan, 

som vi valde att ta med och kvalitetsgranska. Totalt blev det 11 artiklar att kvalitetsgranska.     

  

Tabell 1. Databas: PubMed 

Sökningsperiod 2013-01-31, 2013-02-06 

Söknr Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa i 
fulltext 

Använda 
artiklar  

1 Atrial Fibrillation’ 8274 0 0 0 0 

2 Patients’ 16235 0 0 0 0 

3 Quality of Life’ 32949 0 0 0 0 

4 Personal 
satisfaction’ 

3153 0 0 0 0 

5 Personal 
satisfaction 
AND 
Atrial Fibrillation’ 

0 0 0 0 0 

6 Atrial Fibrillation 
AND 
Patients’ 
 

50 0 0 0 0 

7 Atrial Fibrillation 
AND 
Quality of Life’ 

138 0 0 0 0 

8 Atrial Fibrillation 
AND 
Quality of Life’’ 

41 41 11 7 5 

9 Atrial Fibrillation 
AND 
Lived experiences’ 

0 0 0 0 0 

’ MeSH, published in the last 5 years; English 
’’ MeSH, Clinical Trial; Controlled Clinical Trial; Multicenter Study; published in the last 5          years; English 
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Tabell 2. Databas: Cinahl 
 

Söknr Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa i 
fulltext 

Använda 
artiklar  

1 Atrial 
Fibrillation’ 

7336 0 0 0 0 

2 Patient’ 58036 0 0 0 0 

3 Quality of Life’ 40264 0 0 0 0 

4 Personal 
satisfaction’ 

1143 0 0 0 0 

5 Personal 
satisfaction 
AND 
Atrial 
Fibrillation’ 

0 0 0 0 0 

6 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Quality of Life’ 

171 0 0 0 0 

7 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Quality of 
Life’’ 

43 43 9 5 3  

8 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Lived 
experiences’ 

0 0 0 0 0 

 
’Subjects headings 
’’Subjects headings, published in the last 5 years; English; research article 
 
 
 
Tabell 3. Databas: PsycINFO 
 
Söknr Sökord Antal 

träffar 
Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstract 

Antal lästa i 
fulltext 

Använda 
artiklar  

1 Atrial 
Fibrillation’ 

301 0 0 0 0 

2 Quality of Life’ 23878 0 0 0 0 

3 Personal 
satisfaction’ 

5872 0 0 0 0 

4 Patient’ 76182 0 0 0 0 

5 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Personal 
satisfaction’ 

0 0 0 0 0 

6 Atrial 
Fibrillation 

15 0 0 0 0 
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AND 
Quality of Life’ 

7 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Quality of 
Life’’ 

5 5 5 3 (1 som vi 
redan funnit) 

2 

8 Atrial 
Fibrillation 
AND 
Lived 
experiences’ 

     

 
’MeSH 
’’MeSH; English languages and (“0100journal” or “0110 peer-reviewed journal” or “0120 non-peer-reviewed 
journal”) and yr =”2008-2013” 
 

Kvalitetsgranskning 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär kvalitetsgranskning att kunna identifiera och 

värdera relevanta studier. I studierna bedöms bl. a. syfte, design, urval, analys och tolkning. 

Till hjälp vid kvalitetsbedömning finns olika bedömningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa studier. 

 

Vi har valt för ändamålet utarbetade bedömningsmallar ur Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Med hjälp av dessa användes poängsystem för att bedöma kvaliteten, som indelas i 

hög, medel eller låg. Bedömningen utgörs mestadels av ja- och nej-frågor. Varje ja-svar ger 

ett poäng och de artiklar där poängsumman uppnår 80-100 procent av totalsumman är lika 

med hög kvalitet. Medelhög kvalitet är artiklar med 65-79 procent och där under är artikeln av 

låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008).    

 

I vårt urval av artiklar var endast en kvalitativ. Den är bedömd utifrån bilaga 1. Resterande 

artiklar var kvantitativa och bedömdes enligt bilaga 2. Totalt granskades 11 artiklar, varav 8 

bedömdes ha hög kvalitet och 3 bedömdes ha medel kvalitet. Ingen av våra granskade artiklar 

hade låg kvalitet. Granskningsresultatet är sammanställt i en artikelmatris, se bilaga 3. 
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Analys 

 

Innehållsanalysen grundas på Fribergs (2012) beskrivning av kvantitativa och kvalitativa 

analyser av studier. Analysen inleddes med enskild naiv läsning av samtliga artiklar. Detta 

gjordes för att alla skulle få en övergripande uppfattning om innehållet. Samtliga artiklar 

lästes flera gånger för att sedan diskuteras tillsammans. Vi översatte artiklarna från engelska 

till svenska för att få ett mer lättarbetat material. I artiklarna försökte vi få fram likheter och 

skillnader för att ur dessa sedan plocka ut meningsenheter som var relevanta för vårt syfte. 

Meningsenheterna kondenserades och kodades för att sedan ur dessa hitta teman eller 

kategorier. Under processen användes olika färgpennor för att få en systematisk struktur och 

bättre överblick på resultatet. Analysarbetet resulterade i 6 subkategorier och 2 

huvudkategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska övervägande görs inför och under vetenskapliga arbeten. Här förutsätts förmågan att 

reflektera över värden och värderingar som de egna tankarna, orden och handlingarna ger 

uttryck för och förmågan att tillämpa etiska principer i olika situationer (Kjellström, 2012). 

I denna litteraturstudie har datamaterial sökts, valts ut och sammanställts med objektivitet och 

noggrannhet som målsättning, d.v.s. att alla resultat har redovisats, inte bara det som 

överensstämmer med författarnas förförståelse och eventuella hypoteser. Artiklar har inte 

medvetet undanhållits, tagits bort eller uteslutits. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet grundar sig på 11 vetenskapliga artiklar som efter analys ledde fram till 2 

huvudkategorier som fördelas på 6 subkategorier enligt tabell 4. 

Tabell 4. 

Subkategorier Huvudkategorier 
Acceptans 
Medicinsk behandling 
Individanpassning 

Ökad livskvalitet 

Oro och ångest  
Flera sjukdomar  
Symtom  

Minskad livskvalitet 
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Ökad livskvalitet 

 

Acceptans 

Patienter som accepterade sitt förmaksflimmer kände sig inte så sjuka och hade högre 

livskvalitet (McCabe, Barnason & Houfek, 2010). Upplevelsen av hanterbarhet, ”lära sig att 

leva med det”, ledde till ökad livskvalitet då patienterna rapporterade mer energi och kraft 

(McCabe & Barnason, 2012). Patienterna tyckte inte om att leva med förmaksflimmer men de 

accepterade det, ”det är inte den värsta saken i världen” och det gick att hantera. De slutade 

inte att leva utan lärde sig leva med sin diagnos (McCabe, Schumacher & Barnason, 2011). 

Identifiering med sin diagnos och förmågan att kunna hantera den var en signifikant faktor för 

ökad livskvalitet (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2008; Goli,  NM., Thompson, T., Sears, 

SF., Mounsey, JP., Chung, E., Schwartz, J., Wood, K., Wlaker, J., Guise, K., Gehi, AK., 

2012).  

 

Medicinsk behandling 

Patienter som fick medicin som påverkade förmaksflimrets frekvens upplevde högre 

livskvalitet än de som inte medicinerades (Guédon-Moreau, L., Capucci, A., Denjoy, I., 

Morgan, CC., Périer, A., Leplège, A., Kacet, S., 2010). Det spelade  ingen roll vilken sorts 

medicin patienterna fick bara den normaliserade hjärtfrekvensen (Berg, Lindgren, Nieuwlaat, 

Bouin & Crijns, 2010). Livskvaliteten var högst hos de patienter som hade en normal 

hjärtrytm jämfört med dem som hade förmaksflimmer. Hos patienter med förmaksflimmer var 

det de med hög pulsfrekvens som mådde sämst, då det var mer påfrestande att leva med (Steg, 

PG., Alam, S., Chiang, CE., Gamra, H., Goethals, M., Inoue, H., Lewalter, T., Merioua, I., 

Murin, J., Naditch-Brûlé, L., Ponikowski, P., Rosenqvist, M., Silva-Cardoso, J., Zharinov, 

O.,Brette, S.,Neill, JO., 2012). Att tro på sin medicinering var en signifikant faktor för ökad 

livskvalitet (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2008). Patienter med adekvat medicinsk 

behandling blev inte i samma utsträckning inlagda på sjukhus, vilket ökade patienternas 

upplevda livskvalitet (Reynolds, Morais & Zimetbaum, 2010). 

 

Individanpassning 

Utbildningsprogram som var individuellt anpassade för patienter med förmaksflimmer ledde 

till ökad livskvalitet (Hendriks, de Wit, Vrijhoef, Tieleman & Crijns, 2009; Lane, Langman, 

Lip & Nouwen, 2008). Undervisning i syfte att informera patienterna om förmaksflimmer och 
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dess innebörd, orsaker, sjukdomsutveckling, känslomässiga reaktioner och rådgivning i 

egenvård minskade den psykologiska stressen och förbättrade därmed livskvaliteten (McCabe 

& Barnason, 2012; McCabe, Schumacher & Barnason, 2011). De patienter som fått och tagit 

till sig information om sitt förmaksflimmer, upplevde mindre allvarliga symtom, följde sin 

behandlingsplan bättre och skattade högre livskvalitet (Goli et al., 2012). Rådgivnings- och 

undervisningsprogram bidrog till bättre förståelse och hanterbarhet (McCabe, Barnason & 

Houfek, 2010).  

 

Minskad livskvalitet 

 

Oro och ångest 

Ångest var den vanligaste känslomässiga reaktionen på diagnosen förmaksflimmer hos 

patienter utan andra sjukdomar (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2008). De patienter som 

kände oro och stress på grund av sitt förmaksflimmer upplevde lägre livskvalitet (McCabe & 

Barnason, 2012). Förmaksflimmer associerades med negativa känslor, såsom oro, ångest, 

rädsla, nedstämdhet och ilska. Vanligaste upplevelserna var oro och ångest (McCabe, 

Barnason & Houfek, 2010). Känslan av att inte veta när förmaksflimret startar ledde till 

ångest. Detta påverkade livskvaliteten på så vis att patienterna upplevde en känslomässig 

berg- och dalbana och kände begränsningar i det dagliga livet (McCabe, Schumacher & 

Barnason, 2011).  

 

Flera sjukdomar 

Patienter som hade andra sjukdomar, t. ex. stroke eller diabetes, förutom förmaksflimmer, 

upplevde minskad livskvalitet jämfört med dem som endast hade förmaksflimmer (Berg, 

Lindgren, Nieuwlaat, Bouin & Crijns, 2010). Patienter med permanent förmaksflimmer var de 

som hade flest andra sjukdomar, t ex hypertoni eller hyperlipidemi, jämfört med de patienter 

med  persistent eller paroxsmalt förmaksflimmmer (Peinado, Arribas, Ormaetxe & Badia, 

2010). Patienter med flera sjukdomar utöver förmaksflimmer blev oftare inlagda på sjukhus 

och detta ledde till minskad livskvalitet (Steg et al., 2012). 

 

Symtom 

Patienter med symtomgivande förmaksflimmer skattade sin livskvalitet lägre än 

normalbefolkningen (Lane, Langman, Lip & Nouwen, 2008; Guédon-Moreau et al, 2010). De 
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kände sig begränsade i sitt dagliga liv, vilket ledde till upplevelser av att vara värdelös, 

misslyckad och av att ha tappat kontrollen över sina liv (McCabe, Schumacher & Barnason, 

2011). De med lägre utbildning hade svårare att tolerera och hantera sina symtom (Goli et al., 

2012). Patienterna som hade svårt att hantera sina symtom upplevde lägre livskvalitet, då de 

trodde att förmaksflimmer var en allvarlig sjukdom med svåra konsekvenser (McCabe, 

Barnason & Houfek, 2010). De löpte därigenom större risk för psykologisk stress, vilket 

också ledde till minskad livskvalitet (McCabe & Barnason, 2012). Uppkomsten av ett 

symtomgivande förmaksflimmer associerades med lägre livskvalitet, liksom med hur ofta 

förmaksflimret återkom och hur starka symtomen var (Peinado, Arribas, Ormaetxe & Badia, 

2010).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Inklusionskriterier 

Vi valde att begränsa sökningarna till att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008-

2013 för att inkludera den mest aktuella forskningen i vår litteraturstudie. Det kan ha lett till 

att studien gått miste om värdefullt resultat från äldre forskning. För att få bästa vetenskapliga 

förankring valde vi att artiklarna skulle vara peer-reviewed och publicerade i veteskapliga 

tidskrifter. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) innebär peer-reviewed att artikeln 

före publicering är granskad av experter på forskningsområdet. Eftersom svenska och 

engelska är de två språk som vi behärskar, valde vi att enbart söka artiklar på dessa språk. 

Detta kan dock ha lett till att vi missat relevanta artiklar på andra språk.  

 

Sökningsförfarande och urval 

I vårt sökningsförfarande inspirerades vi av Forsberg och Wengström (2008). Vi sökte i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO då dessa är vetenskapliga och inriktade på 

omvårdnad. Resultatet kan ha påverkats negativt av att vi inte har så stor erfarenhet av att 

söka i databaser. Sökningen hade kunnat utökas till flera databaser för att finna fler artiklar, 

men då hade sannolikt inte inriktningen på omvårdnad varit lika tydlig. Ämnesorden valdes 

via databasernas thesaurustermer för att stämma överens med vårt syfte. Detta ledde till att det 

var endast två ämnesord som gav relevanta sökträffar, vilket i sin tur kan ha begränsat 



 17 

resultatet. För att ytterligare bredda vårt material gjorde vi också en manuell sökning i vår 

bakgrundslitteratur. En styrka i sökningsförfarandet är att de relevanta sökträffarna lästes av 

oss alla tre för att vi gemensamt skulle komma fram till de artiklar som stämde överens med 

vårt syfte.  

 

Endast en av de valda artiklarna var kvalitativ trots att vi gjorde om databassökning med 

andra ämnesord. Detta kan innebära att det inte finns så mycket kvalitativ forskning om 

förmaksflimmer och livskvalitet eller det kan bero på brister i vårt sökningsförfarande. 

 

Kvalitetsgranskning 

Sökningen resulterade i 11 artiklar som kvalitetsgranskades. Vi använde oss av 

bedömningsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att kvalitetsgranska dessa 

artiklar. Vi upplevde det svårt att bestämma vilken mall som var mest lämpad för 

granskningen, och valet av granskningsmall kan ha påverkat kvalitetsbedömningen av 

artiklarna.  

 

Analys    

Översättningen av artiklarna från engelska till svenska kan ha lett till feltolkningar, på grund 

av bristande språkkunskaper, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Efter att ha läst 

artiklarna flera gånger enskilt, diskuterade vi dem gemensamt, för att på så vis enas om 

likheter och skillnader i materialet. En styrka i arbetet är att vi har försökt se artiklarna ur 

olika synvinklar för att få fram så relevanta data som möjligt. Tillsammans identifierade vi 

meningsbärande enheter, där vi försökte behålla omgivande text för att inte kontexten skulle 

gå förlorad, och ge lägre trovärdighet till studien. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att texten skulle bli mer lättarbetad och därefter kodades de, för att vi 

skulle kunna sammanställa subkategorier med liknande innehåll. Det var svårt att avgränsa de 

meningsbärande enheterna och subkategorierna då de ofta flöt samman och innebörden var 

likartad. Detta kan bero på att vi hade mestadels kvantitativa artiklar. De flesta studierna i de 

kvantitativa artiklarna använde sig av standardiserade frågeformulär, vilket stärker 

reliabiliteten.     
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Trovärdighet och överförbarhet 

Vi har försökt att vara objektiva och noggranna och därmed redovisat alla resultat och inte 

bara det som överensstämmer med vår förförståelse. Artiklarna har varit etiskt granskade och 

vi har inte medvetet undanhållit eller uteslutit någon. Att inte göra dessa etiska överväganden 

skulle kunna minska studiens trovärdighet. Artiklarna i vår studie har genomförts i olika delar 

av västvärlden, vilket gör att resultatet speglar patienters upplevda livskvalitet därifrån och 

kan vara överförbart till liknande miljöer. Dock går det kanske inte att applicera på alla länder 

i världen, då våra artiklar i studien är från Europa eller Nordamerika.  

  

Resultatdiskussion 

 

Syfte med denna studie var att beskriva vad som påverkar livskvalitet hos patienter med 

förmaksflimmer. Resultatet visade att det fanns faktorer som ledde till ökad eller minskad 

livskvalitet.  

 

Hanterbarhet 

Det som var mest framträdande för ökad livskvalitet var förmågan till hanterbarhet. Detta 

kunde innebära att patienten hade insett att sjukdomen inte var dödlig utan gick att leva med. 

Patienten har då enligt Orems egenvårdsteori återfått förmågan att kunna möta de krav på 

egenvård som ställts och på så vis en helhet och balans i tillvaron. De som kunde godta sin 

diagnos hade lättare att hantera och gå vidare med sitt liv. För att acceptera sitt 

förmaksflimmer behövdes information och undervisning som var anpassad efter varje enskild 

patient då faktorer som bland annat social bakgrund och livserfarenheter var avgörande för 

hur informationen togs emot. Vi anser att i det akuta skedet, när patienten söker för sitt 

förmaksflimmer för första gången, räcker det att informera om att det inte är en dödlig 

sjukdom, men att de troligtvis kommer att återfå förmaksflimret och att medicinering krävs. 

Detta i kombination med en skriftlig informationsbroschyr och en hänvisning till var de kan 

vända sig med eventuella frågor, räcker troligtvis i första skedet. Vi tror att detta är tillräckligt 

som första steg för att patienten ska klara av att bearbeta och därmed påbörja processen som 

hanterbarhet innebär. Detta skulle kunna relateras till Antonovskys (2005) komponent 

begriplighet, som syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. I flera av artiklarna framgick vikten av uppföljning för att få hjälp 

med att hantera sitt förmaksflimmer i det vardagliga livet. Detta skulle sjukvården kunna 
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hjälpa till med bättre än vad som görs idag. Detta stöds också av McCabe (2010) som menar 

att vården behöver utvecklas då denna patientgrupp dessutom ökar i antal. För närvarande är 

inte uppföljningen optimal. Resultatet tyder på att informationen inte är fullgod, och detta är 

också vår erfarenhet. Det skulle behövas mer information och utbildning i samband med att 

patienten fått sin diagnos, för en ökad trygghet och hanterbarhet. Vi tycker att ett 

mottagningsbesök i ett lugnare skede skulle kunna vara viktigt, då har patienten hunnit 

fundera kring sin sjukdom och hur den kommer att påverka livet. På mottagningsbesöket kan 

patientens livssituation gås igenom och informationen individanpassas för varje unik 

människa. De som har accepterat och därmed klarar av att hantera sitt förmaksflimmer har 

högt KASAM och har inte så stort behov av sjuksköterskans omvårdnad. När patienten så 

småningom klarar sig med stödjande eller undervisande resurser är, enligt Orems 

omvårdnadsteori, egenvårdskapaciteten uppnådd och därmed upplevelsen av balans och 

helhet i tillvaron. Detta är också vad Antonovsky (2005) beskriver, när han säger att tillvaron 

ska upplevas som meningsfull, begriplig och hanterbar för att uppnå känslan av sammanhang 

vilket kan vara förutsättning för god livskvalitet.          

 

Begränsningar 

Minskad livskvalitet innebar begränsningar för patienten. Dessa begränsningar, bekräftade av 

McCabe (2010) var upplevd oro, ångest och symtom av förmaksflimret. Det medförde att det 

dagliga livet påverkades, då det var svårt planera sitt arbete och sin fritid. De vågade inte 

motionera eller planera längre resor eftersom de inte visste hur de skulle hantera sitt 

förmaksflimmer. Enligt Orems omvårdnadsteori är det vårdarens ansvar att hjälpa patienten 

att återvinna sin egenvårdskapacitet då inte förmågan finns att klara av egenvårdskraven. Då 

kunskaperna är begränsade finns egenvårdsbrist hos patienten och här kan Orems tre 

omvårdnadssystem träda in på den nivå patienten befinner sig. Det kan vara fullständigt 

kompenserande, delvis kompenserande eller enbart stödjande eller undervisande. Detta kan 

vara då patienten vid inläggning på sjukhus behöver mer av sjuksköterskans resurser. 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll är större och därmed fullständigt kompenserande för 

patienten. De som känner mer symtom och oro har, enligt Antonovsky, lägre KASAM och är 

i större behov av stöd och information. Vi har sett att informationsbehovet är stort och sättet 

på vilket informationen ges och hur patienten tar till sig informationen påverkar upplevelsen 

av begränsning och därmed livskvaliteten. 
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För att minska patientens upplevelse av begränsningar är det av stor betydelse att 

sjuksköterskan tar patientens problem på allvar och är lyhörd och tillgänglig i sitt bemötande. 

Det finns ingen mall som passar alla patienter då alla är olika, har olika bakgrund och behov. 

Som sjuksköterska är det då viktigt att möta patienten där den är. Enligt Eriksson (1988) 

ligger grunden i sjuksköterskan yrkesskicklighet i att hon/han ständigt fördjupar sin kunskap 

om den unika människan. Det gäller att ha en helhetssyn på patienten som en människa med 

kropp, själ och ande. 

 

Klinisk applicerbarhet 

 

I denna litteraturstudie har vi som sjuksköterskor fått en bredare inblick i hur patienter med 

förmaksflimmer upplever livskvalitet. Det vi som sjuksköterskor kan göra är att utveckla vårt 

professionella förhållningssätt för att stödja patienternas egenvårdsförmåga och ge 

individanpassad information. Detta skulle kunna medföra att patienterna upplever ökad 

trygghet och därmed har ett mindre behov av att söka akutsjukvård vilket troligtvis skulle 

minska belastning och antalet inläggningar på sjukhus.    

 

Förslag till fortsatt forskning 

Enligt McCabe (2010) är forskningen angående livskvalitet och förmaksflimmer begränsad 

och behöver utvidgas ytterligare, då förmaksflimmer blir en allt mer vanligt förekommande 

sjukdom. Vi skulle gärna se fler kvalitativa studier där patienter får beskriva vad de saknar för 

att lättare kunna hantera sitt förmaksflimmer. Den kvalitativa forskningen leder ofta till 

djupare insikt och ett utförligare och mer personligt resultat. Detta skulle vara gynnsamt och 

intressant för oss som sjuksköterskor och ge oss kunskap för att kunna ge en individanpassad 

omvårdnad som förhoppningsvis leder till ökad livskvalitet. 

 

SLUTSATS 

 

Livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer påverkas av hur de hanterar eller känner sig 

begränsade av sin sjukdom. Faktorer som påverkar hanterbarheten visade sig vara 

accepterandet av sitt förmaksflimmer, att förmaksflimret är välreglerat av den medicinska 

behandlingen och att undervisning och information individanpassas. Begränsande faktorer 

kan vara upplevd oro, ångest och symtom av sitt förmaksflimmer. Patienternas kunskap om 
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sin sjukdom är i många fall begränsad. Sjukvårdspersonal kan ha bristande insikt i att 

patienterna inte är så välinformerade, och detta kan vara en orsak till att patienterna upplever 

att de inte blir tagna på allvar. Sjuksköterskan bör sträva efter att hjälpa patienterna med 

information och stöd så att de själva kan hantera sin sjukdom och på så vis minska 

begränsningarna i vardagen, vilket kan bidra till ökad livskvalitet. 
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Bilaga 1 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 
 
Analysinstrumentet är taget ur: 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
 
Patientkarakterstiska  Antal……………………………. 
   Ålder……………………………. 
   Man/kvinna……………………... 
 
Kriterier för inkludering/exkludering � Ja � Nej 
 
Urvalsförfarandet beskrivet? � Ja � Nej 
 
Representativt urval?  � Ja � Nej 
 
Randomiseringsförfarandet beskrivet? � Ja � Nej � Vet ej 
 
Likvärdiga grupper vid start? � Ja � Nej � Vet ej 
 
Analyserade i den grupp som de � Ja � Nej � Vet ej 
randomiserades till? 
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven? � Ja � Nej 
Bortfallsstorleken beskriven? � Ja � Nej 
Adekvat statistisk metod?  � Ja � Nej 
 
Etiskt resonemang?  � Ja � Nej 
 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida?  � Ja � Nej 
Är instrumenten reliabla?  � Ja � Nej 
Är resultatet generaliserbart? � Ja � Nej 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
� Hög � Medel � Låg 
 
Granskat av……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 
 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Analysinstrumentet är taget ur: 
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
 
 
Finns det ett tydligt syfte?  � Ja � Nej � Vet ej 
 
Patientkarakteristiska  Antal…………………… 
   Ålder…………………… 
   Man/kvinna…………….. 
 
Är kontexten presenterad?  � Ja � Nej � Vet ej 
 
Etiskt resonemang?  � Ja � Nej � Vet ej 
 
Urval 
Relevant?   � Ja � Nej � Vet ej 
Strategiskt?   � Ja � Nej � Vet ej 
 
Metod för 
-urvalsförfarande tydligt beskriven? � Ja � Nej � Vet ej 
-datainsamling tydligt beskriven? � Ja � Nej � Vet ej 
-analys tydligt beskriven?  � Ja � Nej � Vet ej 
 
Giltlighet 
Är resultatet logiskt, begripligt? � Ja � Nej � Vet ej 
 
Kommuniserbarhet 
Redovisas resultatet klart och tydligt? � Ja � Nej � Vet ej 
Redovisas resultatet i förhållande till � Ja � Nej � Vet ej 
en teoretisk referensram? 
Genereras teori?   � Ja � Nej � Vet ej 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
� Hög � Medel � Låg 
 
Granskat av…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 3 
Artikelmatris 
Författare, år och 
land 

Titel och tidskrift Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Berg, J., Lindgren, 
P., Nieuwlaat, R., 
Bouin, O., Crijns, H. 
2010, Europa, 
Kanada 

Factors determining 
utility measured 
with EQ-5D in 
patients with atrial 
fibrillation. 
Quality of Life 
Research, 2010 
 

Att följa FF-patienter 
under 1 år för se vilka 
verktyg som behövs för 
att förbättra 
livskvaliteten 

Kvantitativ 
Enkäter 
Demografisk 
Longitudinell 

5050 (58% män) 
Över 18 år 
Uppgifter tagna ur 
Euro Heart Survey 
 

Demografiska data och 
sjukdomsspecifika 
variabler påverkar  
livskvaliteten hos 
patienten  

Hög 

Goli, NM., 
Thompson, T., Sears, 
SF., Mounsey, JP., 
Chung, E., Schwartz, 
J., Wood, K., 
Wlaker, J., Guise, K., 
Gehi, AK. 2012, 
USA 

Educational 
attainment is 
associated with 
atrial fibrillation 
symptom severity. 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2012 

Ta reda på om 
socioekonomiska 
faktorer, såsom ålder, 
ras och utbildning, 
påverkar 
symtomgivande FF  

Kvantitativ 
Demografisk 
Enkäter 

300 patienter (66% 
män) 
Tidigare deltagit i 
SMART-studien 
Över 18 år 

Patienter med lägre 
utbildning, arbetslösa 
och/eller av icke-
kaukasiskt ursprung 
hade förvärrade symtom 
av FF och därmed 
försämrad livskvalitet. 

Medel 

Guédon-Moreau, L., 
Capucci, A., Denjoy, 
I., Morgan, CC., 
Périer, A., Leplège, 
A., Kacet, S. 2010, 
Europa. 

Impact of the 
control of 
symptomatic 
paroxysmal atrial 
fibrillation on 
health-related 
quality of life. 
Europace, 2010 

Utvärdera livskvaliteten 
hos patienter med 
kontrollerat 
symtomatiskt 
paroxysmalt FF  
 

Kvantitativ 
Enkät 
 

229 patienter (62% 
män) 
Över 18 år 
47 sjukvårds-
inrättningar 

Den patientgrupp som 
blev väl frekvensreglerade 
i sitt FF upplevde högre 
livskvalitet än de icke 
frekvensreglerade 

Hög 

Hendriks, JM., de 
Wit R., Vrijhoef HJ., 

An integrated 
chronic care 

Att utvärdera ett 
nyutvecklat 

Kvantitativ 
Enkäter 

698 patienter  
Över 18 år 

Patienter som medverkar i 
sjuksköterskeledda 

Medel 



 

Tieleman RG., Crijns 
HJ. 2009, 
Nederländerna 

program for 
patients with atrial 
fibrillation Study 
protocol and 
methodology for an 
ongoing 
prospective 
randomised 
controlled trial. 
International 
Journal of Nursing 
Studies, 2010 

vårdprogram lett av 
sjuksköterskor, för 
patienter med FF 

2 grupper där den 
ena får traditionell 
uppföljning och 
den andra får en 
ny uppföljnings-
modell ledd av 
sjuksköterska 

Polikliniska 
patienter som tillhör 
Cardiovascular 
Centre of the 
Maastricht 
University Hospital 

vårdprogram följer 
rekommenderade  
guidelines bättre än 
befintlig uppföljning. 
Detta kan leda till bättre 
livskvalitet hos patienten 

Lane, DA., 
Langman, CM., Lip 
GY., Nouwen A. 
2008, Storbritannien  

Illness perceptions, 
affective response, 
and health-related 
quality of life in 
patients with atrial 
fibrillation. 
Journal of 
Psycosomatic 
Research, 2009 

Att undersöka huruvida 
livskvalitet, depression 
och ångest ändrar sig 
under de 12 första 
månaderna efter att 
patienten fått diagnosen 
FF 

Kvantitativ 
Enkäter 
Longitudinell 

70 patienter (64% 
män) 
Över 18 år 
Endast FF 
Polikliniska 
patienter tillhörande 
Birminghams 
sjukhus 

Ångest är den vanligaste 
upplevda känslan vid 
diagnostisering av FF. 
De som kunde 
identifierade sig med sitt 
FF och sin medicinering 
mådde bättre efter 12-
månaders uppföljningen.  

Hög 

McCabe, PJ., 
Barnason, SA., 2012, 
USA 

Illness perceptions, 
coping strategies, 
and symtoms 
contribute to 
psycological 
distress in patients 
with recurrent, 
symptomatic atrial 
fibrillation. 
 Journal of 

Att identifiera i vilken 
omfattning 
sjukdomsuppfattning, 
coping-strategier, 
symtom bidrog till 
pyskisk stress hos 
patienter med 
återkommande 
symtomatiskt FF 

Kvantitativ 
Enkäter 
Tvärsnitts-studie 

207 patienter (56% 
män) 
Över 19 år 
Kunna läsa, skriva  
engelska 
Behandlade av 
kardiolog på 
Midwest academic 

Det behövs 
patientundervisning för att 
minska den psykiska 
stressen och nedsatta 
livskvalitet som upplevs 
av FF-patienter 

Hög 



  

cardiovascular 
Nursing, 2012 
 
 

McCabe, PJ., 
Barnason, SA., 
Houfek, J. 2010, 
USA. 

Illnes beliefs in 
patients with 
recurrent 
symptomatic atrial 
fibrillation. 
Pacing &Clincal 
Electrophysiology, 
2011 

Dels beskriva 
sjukdomsuppfattningen 
hos patienter med 
återkommande 
symtomatiskt FF och 
även beskriva 
sjukdomsuppfattningen 
och dess betydelse för 
att kunna hantera FF 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Tvärsnitts-studie 
Enkät 
Demografisk 

207 patienter (56% 
män) 
Minst 19 år 
Återkommande 
symtomatiskt FF, 
behandlade av 
kardiolog på 
Midwest academic 
medical center 

Patienter med god 
förståelse av sitt FF hade 
mindre negativa känslor, 
upplevde högre 
livskvalitet och trodde 
mer på behandling än de 
med liten förståelse 

Hög 

McCabe, PJ., 
Schumacher, K., 
Barnason, SA. 2011, 
USA 

Living with atrial 
fibrillation: a 
qualitative study. 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 2011 

Beskriva upplevelser av 
att leva med 
återkommande 
symtomatiskt 
förmaksflimmer ur ett 
patient perspektiv. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 
Enskilda 
intervjuer på 
minst 60 min 
Intervjuerna 
transkriberas och 
indelas i sju 
teman. 
 

15 patienter, (7 
kvinnor och 8 män) 
Återkommande FF 
eller paroxysmalt FF 
Minst 19 år 
Kunna kommunicera 
på engelska  
Villiga att delta i en 
lång intervju. 

Sju teman identifierades, 
där information, 
utbildning, oro påverkade 
den upplevda 
livskvaliteten. 

Hög 

Peinado, R., Arribas, 
F., Ormaetxe, JM., 
Badía, X. 2010, 
Spanien. 

Variation in quality 
of life with type of 
atrial fibrillation. 
Revista Espanola 
de  Cardiologia, 
2010 

Att analysera skillnaden 
av patienternas         
livskvalitet beroende på 
vilken typ av FF de har.   

Kvantitativ 
Deskriptiv. 
Observations-
studie 
Enkät 

341 patienter (65% 
män) 
Över 18 år 

Livskvaliteten skiljer sig 
inte åt beroende på vilket 
slags FF patienten har, 
däremot de psykologiska 
faktorerna.  

Medel 

Reynolds, MR., Impact of Undersöka skillnaden på Kvantitativ 933 patienter (60% De som inte blev inlagda Hög 



 

Morais, E., 
Zimetbaum, P. 2010, 
USA, Canada. 

hospitalization on 
health-related 
quality of life in 
atrial fibrillation 
patients in Canada 
and the United 
States: results from 
an observational 
registry.   
American Heart 
Journal, 2010 

livskvaliteten hos de 
med kardiovaskulär 
sjukdom och FF, om de 
blir inlagda på sjukhus 
eller inte.  
 

Observations-
studie 
Enkät 
Demografisk 

män) 
Över 18 år 
17 sjukvårds-
inrättningar i USA 
och Kanada 

på sjukhus upplevde 
högre livskvalitet 

Steg, PG., Alam, S., 
Chiang, CE., Gamra, 
H., Goethals, M., 
Inoue, H., Lewalter, 
T., Merioua, I., 
Murin, J., Naditch-
Brûlé, L., 
Ponikowski, P., 
Rosenqvist, M., 
Silva-Cardoso, J., 
Zharinov, O., Brette, 
S., Neill, JO. 2012, 
Europa. 

Symptoms, 
functional status 
and quality of life 
in patients with 
controlled and 
uncontrolled atrial 
fibrillation: data 
from the 
RealiseAFcross-
sectional 
international 
registry.  
Heart, 2012 

Det primära syftet var 
att bestämma frekvensen 
av FF och beskriva den 
kardiovaskulära 
riskprofilen. Det 
sekundära målet var att 
beskriva egenskaper och 
hantering av 
förmaksflimmer och för 
att avgöra om 
behandlingen var i linje 
med de praktiska 
riktlinjer som finns. 
 

Kvantitativ 
Internationell 
Observations-
studie 
Tvärsnitts-studie  
Enkäter 
 
 

9665 patienter (56% 
män) 
26 länder  
800 sjukvårds-
inrättningar 

Livskvaliteten var bättre 
för de med ett välreglerat 
FF än för de med ett 
oreglerat 

Hög 

 


