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Sammanfattning    
 

En människa som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp eller lider av annan livshotande 

hjärtåkomma kan erbjudas behandling med en implanterbar defibrillator (ICD). Denna 

kan bryta en livshotande arytmi genom att ge ifrån sig en elektrisk stöt, en 

defibrillering. Det finns 5564 personer i Sverige som behandlas med ICD och 

sjuksköterskan kan under arbetslivet någon gång möta dessa patienter. Samtidigt som 

ICD:n räddar liv så påminns patienten om att kroppen inte längre fungerar som tidigare 

och detta leder till att livet förändras. Syftet med uppsatsen var därför att få kännedom 

om hur det är att leva med en ICD och upplevelserna kring detta så att sjuksköterskan 

kan möta dessa patienter på ett sätt som gynnar vårdprocessen. Metoden som har 

använts är en litteraturöversikt där kvalitativa artiklar har analyserats. I resultatet 

framkom fyra huvudteman: upplevelse av kontroll, upplevelse av ett begränsat liv, 

upplevelsen av stöd och att se livet med nya ögon. Under temat upplevelsen av kontroll 

framkom tre underteman: tankar och känslor om att få en elektrisk stöt, att förlora 

kontrollen och att återfå kontrollen. Resultaten visar att rädslan inför att få en elektrisk 

stöt leder till begränsningar i livet och många svåra frågor och känslor uppkommer. 

Dessvärre upplever patienterna att det inte finns utrymme att tala om dessa vid 

återbesöken. Det är viktigt för dem att få prata om detta eftersom det kan underlätta 

anpassningen till det nya livet. I diskussionen kopplar författarna ihop några upplevelser 

med vårdvetenskapliga begrepp för att ge en djupare förståelse. Det diskuteras även om 

det finns riskfaktorer som kan öka patientens upplevelse av ohälsa vid ICD-behandling. 

Genom en djupare förståelse kan sjuksköterskan möta dessa patienter på ett sätt som 

främjar vårdprocessen. 

 

Nyckelord: Implanterbar defibrillator, ICD, livserfarenheter, kvalitativa studier, 

psykosocial. 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING __________________________________________________________ 1 

BAKGRUND __________________________________________________________ 1 
Teknisk funktion av ICD ___________________________________________________ 1 

Hur många personer i Sverige behandlas med ICD? ____________________________ 1 

Medicinsk indikation för att påbörja en behandling med ICD ____________________ 1 

Hjärtat _________________________________________________________________________ 2 

Hjärtrytmrubbningar - arytmier _____________________________________________________ 2 

Hjärtstopp ______________________________________________________________________ 2 

Primär- och sekundärprevention  ____________________________________________________ 3 

Etisk aspekt ______________________________________________________________ 3 

Vårdvetenskapliga begrepp _________________________________________________ 3 

        Subjektiv kropp __________________________________________________________________ 3 

Hälsa __________________________________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING _____________________________________________ 4 

SYFTE _______________________________________________________________ 4 

METOD ______________________________________________________________ 4 

Datainsamling ____________________________________________________________ 5 

Dataanalys _______________________________________________________________ 5 

RESULTAT ___________________________________________________________ 6 

Upplevelse av kontroll _____________________________________________________ 6 

Tankar och känslor om att få en elektrisk stöt __________________________________________ 6 

Upplevelse av förlorad kontroll _____________________________________________________ 7 

Att återta kontrollen ______________________________________________________________ 8 

Upplevelsen av att leva med begränsningar ____________________________________ 8 

Stöd och bemötande från omgivningen _______________________________________ 10 

Familj och vänner ______________________________________________________________ 10 

Hälso- och sjukvårdspersonal _____________________________________________________ 10 

Behov av kontakt med andra patienter_______________________________________________ 11 

Att se livet med nya ögon __________________________________________________ 11 

DISKUSSION ________________________________________________________ 12 

Metoddiskussion _________________________________________________________ 12 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 13 

Förändring av den subjektiva kroppen ______________________________________________ 13 

Acceptans som en väg mot upplevelse av hälsa _______________________________________ 13 

Riskfaktorer för ohälsa vid behandling med ICD ______________________________________ 14 

Information och samtal kring ICD: n _______________________________________________ 15 

SLUTSATS ___________________________________________________________ 16 

REFERENSER _______________________________________________________ 17 

Bilaga 1 _____________________________________________________________ 19 

Bilaga 2 _____________________________________________________________ 20 



1 

 

INLEDNING 

De flesta känner till vad en pacemaker är, men implanterbar defibrillator (ICD) är inte 

lika självklart att veta vad det är för något. Sjuksköterskan kommer någon gång under 

arbetslivet kanske komma i kontakt med patienter som behandlas med en ICD och det 

är då nödvändigt att vara medveten om patienternas upplevelse kring denna behandling. 

Det är inte bara en apparat som räddar liv utan något som påtagligt påverkar livets olika 

aspekter, vilka kommer tydliggöras i denna uppsats. Båda författarna är intresserade av 

denna typ av behandling och en har en familjemedlem och en vän som behandlas med 

ICD. Detta gör att det finns ett behov att vilja fördjupa sig i ämnet, eftersom ämnet 

rymmer så mycket mer än bara en teknisk apparat. 

 

BAKGRUND 

Teknisk funktion av ICD 
 

En ICD är en implanterbar defibrillator som har till syfte att kontinuerligt övervaka 

hjärtats rytm. Den fungerar genom att vara inställd på att övervaka tiden mellan varje 

hjärtslag och att upptäcka en hjärtrytmrubbning i hjärtats kammare. Upptäcker ICD-

enheten en allvarlig hjärtrytmrubbning kan den avlösa en elektrisk impuls som patienten 

inte känner av så att rytmstörningen återgår till en normal hjärtrytm. Om däremot 

rytmstörningen inte bryts kan ICD-enheten avlösa en elektrisk stöt för att normalisera 

rytmen, vilket för patienten kan upplevas som obehagligt och i värsta fall blir patienten 

medvetslös.  På detta sätt skyddar ICD-enheten patienten genom att upptäcka och 

behandla de eventuella rytmrubbningar som kan ske i hjärtats kammare som kan leda 

till ett hjärtstillestånd. En ICD består av ett defibrillatorsystem med en generatordosa 

med en eller flera elektroder. ICD-enheten läggs in under huden under vänster 

nyckelben via en ven till höger kammare och ibland förmaket. Den väger mellan 50 - 60 

gram (SBU, 2009).  

 

Hur många personer i Sverige behandlas med ICD? 
 

Det finns i Sverige cirka 5564 ICD-bärare registrerade. En ökning har skett sedan 2009, 

då 109 ICD-operationer per en miljon invånare i Sverige genomfördes. År 2010 hade 

siffran ökat till 120 implantat per en million invånare. En orsak till den ökande siffran 

av implantatet var att ICD allt mer kom att opereras in i ett primärpreventivt syfte. 

Genomsnittsåldern för operationen av det första implantatet är 63 år hos kvinnor och 59 

år hos män. 81 % av alla patienter som får en ICD är män (Swedish ICD/pacemaker 

registry, 2011).  

 

Medicinsk indikation för att påbörja en behandling med ICD  

 
Det finns olika anledningar till varför en behandling med ICD ska påbörjas. För att få en 

bättre förståelse ges nedan en kort förklaring om hur hjärtat fungerar och därefter olika 

tillstånd som är indikation för behandling med ICD. 
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Hjärtat 

 

Hjärtat är en muskel som bland annat består av höger förmak, höger kammare, vänster 

förmak och vänster kammare. En viktig uppgift är att se till så att blodet pumpas runt i 

kroppen. Med blodet transporteras bland annat syre till kroppens olika delar. Det 

syrefattiga blodet kommer via venerna till hjärtats högra förmak som vid en 

sammandragning pressar blodet vidare till höger kammare som pumpar blodet till 

lungorna där det syresätts. Från lungorna pumpas blodet till vänster förmak som vid en 

sammandragning pumpar blodet till vänster kammare som pumpar ut det syresatta 

blodet till kroppens olika delar. Hjärnan är det viktigaste organet som tar emot det 

syrerika blodet som hjärtat pumpar ut. Hjärnan kan endast klara sig ett par minuter utan 

syre, därefter ökar risken för neurologiska skador och död (Marieb, Mallat & Wilhelm, 

2008). 

 

För att hjärtat ska kunna pumpa runt blodet i kroppen så är det nödvändigt att 

retledningssystemet fungerar. Retledningsystemet är ett elektriskt system som består av 

specialiserade hjärtmuskelceller som leder impulser till hjärtmuskelns alla delar. 

Sinusknutan som sitter i högra förmaket startar den elektriska impulsen som sedan 

sprider sig till båda förmaken som kommer att dra ihop sig. Detta gör att blod pressas 

ner i höger och vänster kammare (Marieb et al., 2008). 

 

Hjärtrytmrubbningar – Arytmier 

 

Arytmier innebär att hjärtat inte följer en normal rytm. Rubbningarna i 

retledningssystemet kan leda till att hjärtat slår för långsamt (bradykardi), för fort 

(takykardi) eller oregelbundet. Kammartakykardi och kammarflimmer är allvarliga 

arytmier jämfört med extraslag som ses som ofarliga. Vid kammartakykardi slår hjärtat 

för snabbt och det föreligger en risk att arytmin går över till ett livshotande tillstånd, ett 

kammarflimmer. Ett kammarflimmer innebär att hjärtat flimrar och pumpar inte ut 

något blod. Flimret beror på att signalerna i retledningssystemet inte synkroniseras som 

de ska (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Hjärtstopp 

 

Ett hjärtstopp innebär att hjärtats förmåga att pumpa runt blodet har upphört. Personen 

som drabbas förlorar medvetandet och hjärtrytmen måste återställas inom ett par 

minuter om personen ska överleva. Hjärnan är i stort behov av syre för att kunna 

fungera och ett plötsligt hjärtstopp är en katastrof. De flesta fall av plötsligt hjärtstopp 

orsakas av ett kammarflimmer. Bakomliggande sjukdomar är kranskärlssjukdom 

orsakat av åderförfettning och olika sjukdomar som oftast är ärftliga som till exempel 

kardiomyopati (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Att få en hjärtinfarkt innebär att en del av hjärtmuskeln drabbas av akut syrebrist som 

oftast leder till smärta och nedsatt pumpförmåga. Vid hjärtinfarkt kan den normala 

hjärtrytmen övergå i ett kammarflimmer. En hjärtinfarkt kan därför vara en orsak till 

plötsligt hjärtstopp (Persson & Stagmo, 2008). 
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Det är väldigt vanligt att minnet påverkas negativt efter ett hjärtstopp. Inte alla men 

många blir återställda men det kan ta flera månader. För att hjärnan ska klara den 

syrebrist som uppstått i samband med hjärtstoppet har sjukhus i Sverige börjat tillämpa 

terapeutisk hypotermi. Det innebär att kroppstemperaturen på den drabbade sänks till 33 

grader under 12-24 timmar (Hjärt- och lungfonden, 2012). 

 

Primär- och sekundärprevention 

 

En ICD kan erbjudas till patienter i ett primär- eller sekundärpreventivt syfte. 

Primärpreventivt syfte innefattar patienter som har en ökad risk för kammararytmier och 

dessa erbjuds ICD. Sekundärpreventivt syfte innefattar patienter med livshotande 

kammararytmier, patienter som har överlevt ett hjärtstopp eller patienter som har nedsatt 

funktion i vänster kammare. Där det är svårt att finna en läkemedelsbehandling som är 

effektiv nog att förhindra en allvarlig kammararytmi erbjuds också ICD som behandling 

(SBU, 2009). 

 

Etiska aspekter 

 
Det finns etiska aspekter att ta upp med patienten inför att en ICD ska opereras in. En 

ICD är en palliativ behandling, det vill säga den botar inte den underliggande orsaken. 

Det kan vara aktuellt att diskutera om ICD-behandlingen skall avslutas vid livets 

slutskede. Behandlingen kan förlänga det slutliga skedet eftersom hjärtat blir stimulerat 

med en defibrillering och det kan sänka livskvalitén hos en patient som då inte får 

uppleva en fridfull död. Patienten kan välja att avbryta behandlingen men för detta krävs 

ett kirurgiskt ingrepp eftersom patienten inte kan avlägsna ICD-enheten på egen hand. I 

beslutsfattandet ska patienten vara delaktig och för detta krävs en öppenhet gentemot 

patientens åsikter (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

 
Subjektiv kropp 

 

En subjektiv kropp är en kropp med upplevelser, där en människas identitet ligger. Det 

är genom kroppen människan skapar en bild av sig och den värld hon lever i. När 

kroppen förändras på grund av en sjukdom kan upplevelsen av identiteten förändras. 

Identiteten är till stor del kopplad till prestationsgraden och till hur vi ser ut och 

uppfattar den egna kroppen. Då en individ får en ICD inopererad förändras upplevelsen 

av kroppen på olika sätt. Vetskap om ett främmande föremål i kroppen och att detta när 

som helst kan utlösa en elektrisk stöt kan få individen att känna sig främmande för sin 

kropp. Patienten kan uppleva att kroppen styrs av yttre faktorer. Att inte längre veta 

vilken aktivitetsnivå som är lämplig för kroppen kan skapa osäkerhet. Upplevelsen av 

att inte vara integrerad i sin kropp kan bli ett problem och kan skapa lidande (Wiklund, 

2003). 

 

Hälsa 

 

Hälsa är något som är oreflekterat så länge ohälsan inte är närvarande. Det finns inte 

någon tydlig gräns mellan hälsa och ohälsa. Hälsa kan ses som en upplevelse av 
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sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet innebär att människan är medveten om här 

och nu och att hon är hälsosam. Friskhet kan ses som frånvaro av sjukdom. 

Välbefinnande utgår från människans livsvärld och till skillnad från de övriga så kan 

välbefinnande inte mätas objektivt. Omgivningen kan inte bestämma vad välbefinnande 

är för en annan människa utan det är subjektivt. Att något är subjektivt innebär att det är 

utifrån hur en människa upplever situationen. Ett exempel kan vara när en människa 

överlevt ett hjärtstopp och det inte går att hitta en orsak till hjärtstoppet. Hon kan ses 

som frisk eftersom inget fel hittats men kan må väldigt dåligt av det som har hänt och 

inte alls känna välbefinnande, även om en ny chans till livet har getts. Det är alltså 

viktigt att lyssna på personens upplevelse av situationen och inte bara se till det 

mätbara, att en sjukdom är botad eller att det inte finns något fysiskt fel. En människa 

kan uppleva ohälsa trots frånvaro av sjukdom men hon kan även uppleva hälsa trots en 

närvaro av sjukdom (Wiklund, 2003).  

 

För patienten innebär behandlingen med ICD och hjärtsjukdomen att den subjektiva 

kroppen och livsvärlden förändrats, något som är oundvikligt. Som hälso- och 

sjukvårdspersonal är det viktigt att vara medveten om denna förändring så att den 

uppmärksammas på ett sätt som hjälper patienten att ta sig framåt i vårdprocessen. Det 

innebär att hälso- och sjukvårdspersonal är medvetna om hur patienten mår psykiskt, 

hur hon eller han upplever välbefinnandet. Wiklund (2003) skriver att det finns en ökad 

risk att personen isolerar sig om omgivningens krav blir för stora. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
Patienter med en ICD har ofta flera problem att handskas med. Dels den underliggande 

hjärtsjukdomen men samtidigt en oro över hur en ICD-behandling fungerar och dess 

konsekvenser. Har patienten överlevt ett hjärtstopp så kan det finnas en oro över att det 

kan inträffa på nytt och hur det då kommer att upplevas med en ICD. När ett beslut 

fattats att en ICD ska opereras in kan det uppstå många tankar hos patienten. Hur är det 

att leva med en ICD i vardagen? Hur kommer det kännas om en defibrillering utlöses? 

En ICD behandlar den medicinska påvisbara sjukdomen, dock kan patientens psykiska 

välmående och förväntningar av behandlingen hamna i skymundan. Genom en ökad 

förståelse av patientens upplevelser av situationen ökar möjligheten för hälso- och 

sjukvårdspersonal att ge dessa patienter stöd så de kan finna strategier för att kunna leva 

vidare. 

 

SYFTE 

 
Syftet var att belysa vad patienter upplever efter att ha fått en ICD, främst på grund av 

ett hjärtstopp. 

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar. Nedan följer en 

beskrivning av hur data samlades in och analyserades. 
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Datainsamling 
 

Inför denna uppsats gjordes en litteratursökning i PubMed och Cinahl. Inledningsvis 

gjordes en sökning på defibrillators, implantable i de båda databaserna för att få en 

överblick huruvida det fanns material eller inte. De sökord som sedan användes för att 

begränsa sökningen var life experiences, lived experience, psychosocial, psychological 

och qualitative. Sökorden har kombinerats på olika sätt för att få fram lämpliga artiklar 

som uppfyller syftet. Inklusionskriterier var kvalitativa studier som skulle vara skrivna 

på engelska. Studierna skulle inte vara äldre än från år 2000. Huvudfokus i studierna 

skulle vara upplevelser runt ICD:n. Exklusionskriterier var kvantitativa studier, studier 

som publicerades före år 2000 och på andra språk än engelska. I bilaga 1 presenteras 

antal artiklar för varje sökning. Anledningen till att inte alla abstrakt lästes igenom var 

att de inte motsvarade uppsatsens olika kriterier.  

 

Dataanalys 

 
Nio artiklar inkluderades till denna litteraturöversikt. Samtliga artiklar använde 

intervjuer som metod för att beskriva eller tolka deltagarnas levda erfarenhet. Totalt 112 

personer intervjuades i dessa olika studier. Studierna utfördes i USA, Sverige, Norge, 

Australien, Nederländerna och Storbritannien och resultatet visar på en likhet trots en 

stor geografisk spridning av deltagarna. Deltagarnas ålder skilde sig åt i de olika 

artiklarna. Det var få av artiklarna som endast undersökte yngre vuxnas upplevelser av 

att leva med en ICD.  

 

De artiklar som valdes ut analyserades, granskades och kvalitetsbedömdes enligt 

Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt. Det första steget efter att ha valt ut 

artiklarna var att läsa igenom dem noggrant för att få en bred överblick över det valda 

materialet. Vi valde sedan att sammanfatta dem efter syfte, metod, urval och resultat 

vilket presenteras i bilaga 2. Därefter lästes artiklarnas resultat igenom ett flertal gånger 

vilket gjordes enskilt, i syfte att sedan jämföra våra fynd. Likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat sammanställdes i ett dokument. Denna sammanställning gjorde att 

teman började växa fram. De olika temana som framkom jämfördes för att därefter 

komma överrens om vilka som bäst besvarade uppsatsens syfte. Resultatet av detta blev 

fyra huvudteman och sex subteman.  När dessa var valda gjordes en sammanfattning av 

varje artikels resultat under respektive tema. 
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RESULTAT 

 
Tabell 1. I resultatet framkom fyra teman. Temat ”Upplevelse av kontroll” indelades i 

tre subteman och temat ”Upplevelse av stöd och bemötande från omgivningen” 

indelades i tre subteman. 

 

 

 

Upplevelse av kontroll 

  

Tankar och känslor om att 

få en elektrisk stöt 

Upplevelse av förlorad 

kontroll 

Att återta kontrollen  

 

Upplevelsen av att leva med begränsningar 

 

 

Stöd och bemötande från 

omgivningen 

 Familj och vänner  

Hälso- och 

sjukvårdpersonal 

Behov av kontakt med 

andra patienter 

 

Se livet med nya ögon 

 

 

 

Upplevelse av kontroll 
  

Upplevelserna av själva ICD:n  handlar om att delvis förlora kontroll över livet men 

även hur denna kontroll kan återfås. Det handlar också om att vara beroende av teknik 

vilket kan skapa känsla av oro, rädsla och ångest men även ilska. Detta beroende 

innebär att patienterna kan uppleva att de inte längre har kontroll. Mycket fokuseras på 

oron över att få en elektrisk stöt, och upplevelser efter att ha fått en. 

 

Tankar och känslor om att få en elektrisk stöt 

 

Många av patienterna i studierna upplevde rädsla och oro gällande ICD:ns funktion 

(Flanagan, Carroll & Hamilton, 2010; Flemme, Hallberg, Johansson & Strömberg, 

2011; Kamphuis et al., 2004; Morken, Severinsson & Karlsen, 2009). Upplevelserna 

skildes åt beroende på om patienterna fått en elektrisk stöt eller inte (Flemme et al., 

2009; Flanagan et al., 2010; McDonough, 2009; Kamphuis et al., 2004). I studien av 

Flanagan et al. (2010) beskrev de patienter som hade fått en stöt en upplevelse av 

ångest. Känslan av ångest bottnade i att inte veta när nästa stöt inträffar, hur människor 

runt omkring ska reagera när en stöt utlöses och rädslan inför hur olika dagliga 

aktiviteter kan trigga igång ICD:n. Den ångest som uppkom efter att ha fått en stöt var 

även en reaktion på att ha varit nära att möta döden (Morken et al., 2009). Några 
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började överväga att ta bort ICD:n om fler stötar skulle inträffa. Detta gällde främst för 

dem som redan upplevt flera stötar. Samtidigt så gjorde stöten att tveksamheten över 

behovet av ICD:n försvann (Flanagan et al., 2010). Kamphuis et al. (2004) skriver att 

om personerna före stöten föreställt sig den som en fruktansvärd händelse så skulle 

själva händelsen inte visa sig inte vara så farlig som de trodde. De som inte förlorat 

medvetandet upplevde yrsel, snabbare andning och ångest medan de som blev 

medvetslösa reagerade mer känslosamt efteråt, vilket kunde hålla i sig flera dagar. 

Morken et al. (2009) skriver att den första stöten kan upplevas som att ha blivit drabbad 

av en yttre faktor, till exempel en sten som träffar huvudet eller att bli träffad av blixten 

eller skjuten med pistol. 

 

 Patienterna som inte hade fått en stöt uttryckte en annan typ av ångest och oro inklusive 

en tveksamhet om de verkligen behövde ICD:n (Flanagan et al., 2010). Till exempel så 

berättade en patient att det både var en välsignelse men samtidigt en förbannelse att ha 

fått en ICD. Samtidigt som upplevelsen av tacksamhet över att ha fått en ICD infann 

sig, fanns samtidigt en känsla av oro kring ICD:n, när kommer den ge ifrån sig en stöt? 

hur kommer det att kännas? kommer det göra ont och hur kommer omgivningen 

reagera?   

 

Upplevelse av förlorad kontroll 

 

De ICD-bärare som upplevt en stöt från sin ICD hade blivit mycket överraskade över 

den då det inträffade (Eckert & Jones, 2002; Morken et al., 2009). Brist på 

varningssignaler innan de fick en stöt förstärkte känslan av att inte ha kontroll över 

situationen, vilket upplevdes som deprimerande och skrämmande. I studien av Flemme 

et al. (2011) framkommer även en ovisshet bland patienterna som handlade om hur 

deras liv nu skulle se ut och hur livssituationen kunde förändras. De upplevde sig vara i 

en sårbar hälsoposition, där familjerollen och det sociala nätverket kan formas om och 

de dagliga rutinerna kan kastas om, när som helst, vilket kan ses som ett hot i framtiden. 

 

Att leva med en livshotande sjukdom och att inte veta hur morgondagen ser ut 

uttrycktes av deltagarna som att de delvis mist kontrollen över livet (Williams, Young, 

Nikoletti & McRae, 2007). Efter att fått en stöt kunde känslor av besvikelse över 

kroppen dyka upp, att kroppen hade svikit dem och att de istället fick förlita sig till 

ICD- teknikens funktion över kroppen (Kamphuis et al., 2004). Vid beslut att operera in 

en ICD blev det för många uppenbart att de levde med en livshotande sjukdom vilket 

gav en osäkerhet inför framtiden (Williams et al., 2007). Ett par av de yngre ICD-

bärarna beskrev att de hade börjat se på sig själva på ett nytt sätt (Morken et al., 2009).  

Från att tidigare varit självständiga individer som varit trygga i sig själva så hade deras 

självbild nu tagit en annan form. De betraktade sig som paralyserade utav rädsla och 

nervositet, vilket de flesta aldrig tidigare kunnat föreställa sig innan de hade upplevt en 

stöt ifrån ICD:n. I studien av McDonough (2009) framkom att flertalet av de unga 

kvinnliga ICD-bärarna oroade sig för huruvida deras ICD skulle kunna påverka deras 

förmåga till barnafödande och uppfostran av barn. De var även osäkra på om de har den 

ekonomiska och fysiska förmågan att ta hand om barn. Både de unga kvinnorna och 

männen oroades av om de skulle överföra de sjukliga generna till barnen vilket i 

framtiden skulle kunna ge dem en hjärtsjukdom. De yngre ICD-bärarna hade även vissa 

ekonomiska bekymmer efter operationen. Funderingar kring hur de skulle ha 
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ekonomiska förutsättningar för att sköta sin ICD- behandling tyngde flera av dem (a.a.). 

Rädsla inför framtiden hos de yngre ICD- bärarna är ofta relaterad till risken att förlora 

självständigheten på grund av restriktioner (Flanagan et al., 2010).  

 

Att återta kontrollen 

 

Att göra försök till att återgå till de vardagliga rutinerna och det liv som patienterna såg 

som det normala fick dem att känna att de skapade mer kontroll i den nya 

livssituationen som de nu befann sig i (McDonough, 2009). Genom att återgå till skola 

och jobb slapp de tänka på sin ICD. De skapade på det sättet en distans till den nya 

situationen vilket ökade upplevelsen att ha mer kontroll över deras liv. Många av ICD-

bärarna underströk hur viktigt det hade varit för dem att återskapa struktur och rutiner 

för att upprätthålla deras självbild av att vara oberoende (Flanagan et al., 2010). De här 

rutinerna kunde vara att stiga upp ur sängen vid samma tid, starta dagen med en kopp 

kaffe, rutiner som var mer eller mindre orubbliga för dem. Genom att skapa en 

strukturerad vardag fick många en känsla av att de var självständiga och att det tillät 

dem att inte vara lika beroende utav sina närstående. 

 

Genom att använda olika strategier kunde patienterna i vissa fall hantera och påverka 

osäkerheten kring ICD:n och den stress som detta innebar (Flemme et al., 2011). Att 

begränsa de dagliga aktiviteterna var en strategi de använde för att lättare hantera 

osäkerheten de upplevde. Genom att dag- och veckoplanera minskade stressen för några 

av deltagarna och planering innebar en viss prioritering. En annan strategi var att avleda 

uppmärksamheten från hälsoproblemen genom att fokusera på annat. Genom att hålla 

tankar och känslor om den underliggande ohälsan på avstånd minskade stressnivån. 

(a.a.).  Några patienter valde att sluta arbeta och ägna mer tid åt avkopplande aktiviteter 

medan andra pratade om att sluta röka, äta bra kost och börja leva i nuet (Williams et 

al., 2007). Att använda förnekelse som en strategi var ett sätt för några att hantera den 

psykologiska ångesten i samband med insättande av ICD. Efter ingreppet ville de ha så 

lite information som möjligt och ville inte läsa om ICD:n. En del undvek att prata om 

tillståndet. De allra flesta är medvetna om att de behöver ICD:n på grund av den 

underliggande hjärtåkomman som gjort att de har fått ICD:n (Flemme et al., 2011).   

 

Upplevelsen av att leva med begränsningar 

  
Att få en ICD innebär förändringar hos patienten som medför både fysiska och psykiska 

konsekvenser (Williams et al., 2007). Det är vanligt att uppleva sömnsvårigheter, 

kroppslig svaghet, yrsel, minskad sexlust och minskad energi. Svårigheterna är som 

störst i början efter att ha fått en ICD. Patienterna i studien upplevde att så fort det 

kittlade till i bröstet sattes en oro igång.  

 

En ICD innebar gemensamt för patienterna en upplevelse om att livet förändrades och 

anpassning till det nya livet blev påtagligt på ett eller annat sätt (Eckert & Jones, 2002; 

Flanagan et al., 2010; Flemme et al., 2011; Fridlund et al., 2000; Kamphuis et al., 2004; 

Locsin et al., 2010; McDonough, 2009; Morken et al., 2009; Williams et al., 2007).  De 

livsstilsförändringar som ICD-bärarna skapade hade som syfte att förhindra en stöt, men 

även att inte utsätta sig för fara ifall en stöt ändå skulle inträffa. Oron över att få en stöt 

medförde att många valde att minska på den fysiska aktiviteten eftersom denna hör 
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samman med ökad puls och risk för defibrillering. Många patienter upplevde att de hade 

bristande kunskap om hur mycket aktivitet deras kropp kunde klara av. För att försäkra 

sig om att inte utlösa en stöt begränsade de sin aktivitetsnivå markant till en nivå där de 

kände sig trygga (Eckert & Jones, 2002; Flemme et al., 2011; Fridlund et al., 2000; 

McDonough, 2009; Morken et al., 2009). Detta innebar att vissa aktiviteter fick 

undvikas helt eftersom de kunde innebära fara för patienten om hon eller han blev 

medvetslös i samband med en chock, till exempel simning, åka skidor eller köra bil 

(McDonough, 2009). En del patienter var rädda att utföra de aktiviteter som de gjorde 

när hjärtstoppet inträffade, till exempel fick en patient i studien ett hjärtstopp under 

tiden hon simmade var rädd att simning eller att ta en dusch skulle göra att ICD-enheten 

skulle ge en stöt (Flanagan et al., 2010). Detta medförde att patienten upplevde rädsla 

vid dusch och undvek pooler och stranden. Andra begränsningar i aktivitet kunde vara 

mer vardagliga som att inte våga hålla och leka med sina barnbarn och inte våga vistas i 

folkmassor (Eckert & Jones, 2002). 

 

Gemensamt för många av patienterna var en upplevelse av intimitetsbegränsning i 

samlivet med sin partner. Detta innebar att det inte vågade älska med sin partner eller 

utföra andra sexuella aktivteter som kunde leda till upphetsning hos patienten eftersom 

pulsen ökar vilket i sin tur kan trigga igång ICD:n (Eckert & Jones, 2002; Flanagan et 

al., 2010; Locsin et al., 2010; Morken et al., 2009). Den minskade intima aktiviteten 

påverkade välbefinnandet eftersom de upplevde att de inte längre vågade vara med sin 

partner som de önskade (Morken et al., 2009).  

 

Vägen till att acceptera den fysiska förändringen kunde medföra både ilska och 

frustration (Kamphuis et al., 2004). En känsla av att kroppen svikit dem och inte längre 

klarade det den klarade innan uppkom. Att inte få köra bil beskrevs av patienterna som 

försämrad livskvalitet (Eckert & Jones, 2002; Morken et al., 2009). Att hela tiden 

behöva vara försiktig för att inte överanstränga sig förde med sig ensamhet hos en del 

patienter vilket i sin tur försämrade livskvaliteten (Locsin et al., 2010). En patient i 

studien kände sig kränkt som person av att inte kunna leva som tidigare, att hela tiden 

behöva tänka och planera i förväg. Många hade behov av att kunna vara självständiga 

och de olika begränsningarna försvårade detta (Flanagan et al., 2010, McDonough, 

2009).  

 

I samband med att ha fått en ICD uppkom även psykologiska begränsningar och de 

psykologiska anpassningarna fick patienterna att inse verkligheten att ha en livshotande 

sjukdom (McDonough, 2009). De insåg att det blev nödvändigt att hantera den rädsla 

och oro som infann sig, särskilt för yngre patienter. Det uppstod en rädsla över att bli 

lämnad ensam eller att behöva befinna sig långt från sjuhuset. De psykologiska 

anpassningarna varade under längre tid för dem som fått en stöt under de första dagarna 

efter insättning av ICD:n. Humörförändringar, depression och ångest upplevdes i början 

men minskade efter några månader. Bekymmer kring den egna kroppsuppfattningen var 

vanlig bland yngre patienter och att behöva bära kläder som visar ärret från ICD:n samt 

att ICD:n syns som en utbuktning på huden, upplevdes som obekvämt, det gäller även 

att simma eller ta av sig tröjan offentligt. I studien av Kamphuis et al. (2004) 

framkommer att den kognitiva försämringen efter hjärtstoppet var för en del patienter 

svår att acceptera. Försämringen gav en osäkerhet eftersom de inte visste i vilken 

utsträckning den skulle finnas kvar. En del blev arga eller irriterade eftersom de kunde 
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ha svårt att minnas saker som tidigare inte varit ett problem till exempel att komma ihåg 

ett namn eller koka kaffe. 

 

Stöd och bemötande från omgivningen  

 
Efter att ha fått en ICD upplever många patienter att de får stöd av sin familj och 

vänner, samtidigt upplever de en brist på förståelse från dem. Vid återbesök för kontroll 

av ICD:n gavs inte tillräckligt med tid för de frågor och funderingar patienterna hade. 

Att komma i kontakt med andra som genomgått liknande upplevde patienterna som 

önskvärt. 

 

Familj och vänner 

 

Det stöd som gavs av vänner och familj visade sig främst genom empati och att de 

lyssnade (Kamphuis et al., 2004; Morken et al., 2009). I början uppfattades 

uppmärksamheten från familj och vänner som positivt men allt eftersom tiden gick 

kunde uppmärksamheten upplevas som irriterande, och som ett hinder för patienten att 

vara självständig. Efter att ha fått en ICD blev vissa relationer starkare medan andra 

försvagades (Kamphuis et al., 2004). En bristande förståelse från omgivningen 

upplevdes som en besvikelse de första månaderna efter implanteringen av ICD:n, men 

efter en tid accepterade patienterna att omgivningen kan ha svårt att förstå och se vad de 

har gått igenom. De relationsband som blev starkare eller förbättrades värdesattes högt 

av deltagarna eftersom det fick dem att känna sig förstådda och att deras upplevelser 

blev tagna på allvar. 

 

I studien av Flanagan et al. (2010) beskrev patienterna att det upplevde en känsla av 

isolering från vänner och familj samtidigt som de upplevde ett behov av att vara 

självständiga. Att behöva leva med en ICD gjorde att några kände sig mindre värdiga 

och för att behålla självrespekten stötte de ifrån sig de närmaste och sökte hjälp hos dem 

de upplevde ha mindre betydelsefulla band med. Erfarenheten och känslan av att stå 

utanför andra var smärtsam. De patienter som hade upplevt att de förlorat viktiga 

relationer beskrev nu att de hade svårare att knyta band med andra. Rädslan över att 

förlora andra var ibland så stark att de valde att isolera sig för att skydda sig mot 

smärtan som kunde uppstå om de blev övergivna. 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

 

Gemensamt för många patienter var att de ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid på 

återbesöken annat än för att göra de tekniska och fysiska kontrollerna (Flanagan et al., 

2010; Kamphuis et al., 2004; Morken et al., 2009). Det fanns många obesvarade frågor 

som behövde bearbetas men de kände att de inte kunde ställa dem vid återbesöken. Att 

få möjlighet att träffa samma vårdpersonal var viktigt för patienterna under 

behandlingen (Morken et al., 2009). Information om hur det är att leva med ICD och 

hur en stöt kan upplevas och dess konsekvenser uppfattades som otillräcklig. Några 

patienter fick rådet från sjukvårdspersonal att de skulle fortsätta att leva som vanligt. 

Det skapade mer frustration hos dem eftersom mycket i deras liv nu hade förändrats och 

det var svårt för dem att leva som vanligt.  För patienterna var det viktigt att få bli 
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lyssnade på, inte bara om ICD:n utan även vad som hände innan de fick ICD:n 

(Flanagan et al., 2010.) Det fanns ett stort behov av att ha ett samtal med någon och inte 

till någon . Med detta menas ett samtal med någon som var genuint intresserade av att 

lyssna till vad patienten hade att berätta. 

 

När det beslutades att patienterna skulle behandlas med ICD upplevde några att de inte 

var delaktiga vid beslutet, eller åtminstone inte vad de kunde minnas (Kamphuis et al., 

2004). Detta på grund av den kognitiva nedsättningen hjärtstoppet förde med sig.  De 

upplevde det mer eller mindre som att de inte hade några andra alternativ till behandling 

än ICD. En oro de hade men som inte togs upp var faktumet att ICD är en palliativ 

behandling (Flanagan et al., 2010). Vad händer om personen är med i till exempel en 

olycka då hjärtat egentligen skulle slutat slå, men tack vare ICD:n får personen en 

defibrillering efter defibrillering. 

 

Behovet av kontakt med andra patienter 
 

I en studie uttryckte patienterna en önskan att komma i kontakt med andra som har gått 

igenom samma sak (Flanagan et al., 2010). Samtidigt ville en del inte ingå i en 

stödgrupp eftersom de uppfattade detta som en plats där människor bara beklagar sig. 

För att komma i kontakt med andra utnyttjades bland annat internet där de även kunde 

vara anonyma vilket var önskvärt. Det fanns ett stort behov att kunna diskutera nya 

rutiner och rädslor och kunna ställa frågor utan att behöva känna sig dum. De som inte 

hade internet kunde känna sig sårbara eftersom det inte fanns någon att prata med som 

förstod dem.  

 

Att se livet med nya ögon 

 
Patienterna upplevde att de såg livet på ett nytt sätt efter att de hade konfronterats med 

att livet har ett slut. Efter operationen kom de flesta till insikt i hur dyrbart livet är vilket 

har fått dem att ta vara på och vara rädd om den tid de har kvar. De uttrycker även 

tacksamhet över att ICD:n har hjälpt dem att reflektera över detta (Morken et al., 2009).  

 
ICD-bärarna uppgav tacksamhet över att de har blivit erbjudna en teknik som räddat 

deras liv och även i framtiden kan göra en livräddande insats, vilket för många upplevs 

som en trygghet (Flanagan et al., 2010; Fridlund et al., 2000; Kamphuis et al., 2004). 

Insikt över att ICD:n var en livräddare var en process som kom över tid hos merparten, 

från en början fanns en osäkerhet (Flemme et al., 2011). Men en förändring inträffade 

till att ICD-bärarna kände sig säkrare att leva med ICD:n ju längre tiden gick.  

I de fall där komplikationer hade uppkommit efter att ICD hade implanterats fanns inte 

en lika stor tillfredsställelse med att bära en ICD (Kamphuis et al., 2004). 

 

Att ha varit nära att dö gav en känsla av att ha fått en ny chans till livet och det är den 

chansen som drev patienterna till att ta vissa risker inför vad de klarar och inte 

(Williams et al., 2007). Varje dag är enligt dem viktig så det gäller att ta en dag i taget, 

och vara tacksam över livet.  Patienter i studien beskrev även att en acceptans av ICD:n 

innebar att glömma att den finns där.  
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Den erfarenhet patienterna fick av att bära en ICD gav dem 

en styrka och motivation att förändra livssituationen de 

befann sig i (Flemme et al., 2009). Många tyckte att det var 

viktigt att ha en positiv framtidstro och skapade goda 

förutsättningar för det genom att odla nya intressen, 

värderade goda relationer och förstod vikten av att ta hand 

om sig själva (a.a.). De olika livsstilsbegränsningar som 

uppkom försökte att ses som positiva av några deltagare och 

de uppskattade vad de fortfarande hade kvar (Flemme et al., 

2011; Kamphuis et al., 2004 ). Allt som tiden gick försökte de 

förbättra den fysiska konditionen men accepterade samtidigt 

de begränsningar som fanns. DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 
I uppsatsen inkluderades endast kvalitativa vetenskapliga artiklar eftersom syftet var att 

få kunskap om patienters upplevelser av att leva med ICD, hur deras liv påverkades. Det 

hade kunnat vara bra om kvantitativa artiklar styrkt de erfarenheter som togs fram i 

resultatet eftersom vissa fenomen återkom i varje artikel. Att generalisera var däremot 

inte syftet med denna uppsats varför kvantitativa artiklar valdes bort.  

 

I samband med att de olika temana växte fram tolkade författarna att flertalet av 

patienterna i studierna överlevt ett hjärtstopp och därför fått en ICD. Detta gjorde att det 

ursprungliga syftet med uppsatsen ändrades eftersom många upplevelser av ICD:n 

härleddes till hjärtstoppet. Från början var syftet att belysa patienters upplevelse av att 

leva med ICD. Nackdelen med detta är att de sökord som använts inte inkluderar 

hjärtstopp. Hade en ny sökning med inkludering av hjärtstopp gjorts kanske ytterligare 

artiklar framkommit som nu missades.  

 

Hänsyn togs till hur gamla artiklarna var av den anledning att kunna få fram 

erfarenheter som är relaterade till den livsstil som är nu på 2000-talet och inte för 15-20 

år sedan. Vår uppfattning är att livsstilen är allt mer stressfylld och kravet på en hög 

prestationsnivå har ökat. Enligt Johansson (2011) har kraven i arbetslivet ökat delvis på 

grund av omorganiseringar och förändrade anställningsformer för att anpassa 

produktionen. Anställningsformer som till exempel vikariat och projektanställningar 

kan för individen innebära en begränsad ekonomisk trygghet. Parallellt har även kraven 

i det privata livet ökat. Tillsammans kan de här faktorerna leda till en högre stressnivå. 

 

 De valda artiklarnas ursprungsländer är USA, Norge, Sverige, Australien, 

Nederländerna och Storbritannien. Fördelen med artiklarnas ursprungsland är att de 

representerar flera olika länder, vilket kan fånga ett flertal olika kulturella skillnader 

som kan finnas mellan länderna. Trots att vi valde att studera artiklar från olika länder 

så visade artiklarna ett likartat resultat på flera olika plan. Vissa delar framkom i de 
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flesta artiklarna medan endast ett fåtal artiklar belyste vikten av stöd och information till 

patienterna samtidigt som detta är en oerhörd viktig del i behandlingen.  

 

Hur en människa påverkas efter att ha överlevt ett hjärtstopp och fått en ICD beror på 

många faktorer som till exempel vilka resurser de har, hur motiverade de är och 

framförallt var i livet de befinner sig. Från början ville författarna fördjupa sig i yngre 

vuxnas upplevelser eftersom men eftersom det inte fanns tillräckligt material så 

fungerade inte det. I några utav studierna var medelåldern över 50 år, men i andra 

framgick endast åldersintervallet. När det i artiklarna står åldersintervall mellan till 

exempel 30 till 80 år är det svårt att avgöra medelåldern, annat än att tolkningar av det 

som framgår i resultatet.  

 

 

Resultatdiskussion 

 
Det som har varit tydligt i resultatet är framförallt att mycket cirkulerar kring rädslan av 

att få en elektrisk stöt och hur den kan förhindras. Det är påfrestande att veta att det 

sitter en liten apparat under huden som kontrollerar hjärtat så att inga farliga arytmier 

leder till hjärtstopp. Det måste vara extremt stressande att veta att när som helst utan 

någon förvarning kan apparaten ge en elektrisk urladdning som gör att du i värsta fall 

förlorar medvetandet, och tänk om detta sker under mindre bra omständigheter. Det här 

kan vara tankar som en patient som behandlas med ICD dagligen bär med sig men som 

inte utåt sett syns. Enligt Pedersen och Schiffer (2011) är själva oron inför att få en 

elektrisk stöt är värre än att få en stöt när det gäller upplevelsen av ångest. 

 

Förändring av den subjektiva kroppen 

 

Den subjektiva kroppen, patientens syn på sig själv och sin kropp, förändras i och med 

de begränsningar som patienten upplever efter att ha fått en ICD. Kamphuis et al. (2004) 

skriver att på utsidan kan allt verka vara som vanligt men deltagarna kunde känna en 

besvikelse över att omgivningen aldrig förstod vad de hade gått igenom, eftersom det 

inte var något som syntes utanpå kroppen. I en studie av Sowell, Kuhl, Sears, Klodell 

och Conti (2006) beskriver patienterna att det synliga ärr som ICD:n efterlämnar 

innebär en kosmetisk förändring som förändrar patienternas kroppsuppfattning. Utöver 

ärret kvarstår även en synlig utbuktning av ICD-enheten som kan vara svår att dölja. På 

grund av klädmodet kan det för kvinnor upplevas vara pinsamt att använda linne om 

tydligt visar detta. De känner oro över att behöva visa sig i bikini offentligt eftersom de 

inte vet hur omgivningen ska reagera . Vår tanke om detta är att det synliga ärret skulle 

kunna vara en faktor som ger en ökad risk för att kvinnor och män känner sig mindre 

nöjda med sin kropp. Att inte vara nöjd med sin kropp skulle kunna bidra till sänkt 

livskvalitet. Sowell et al. (2006) skriver att om kvinnan känner sig missnöjd med sin 

kroppsbild så kan det påverka hur tillfredställd hon är över sin ICD-behandling. Ett 

förslag som presenteras är att välja att placera implantatet på en mindre synlig del av 

kroppen, under bröstet vilket skulle minska synligheten av ett kosmetiskt ärr. En 

förändring av kroppen påverkar patienten så att denne upplever sig själv på ett nytt sätt 

enligt Wiklund (2003), vilket stödjer vikten av att patienten måste få vara delaktig i 

beslutet om var en ICD kommer att placeras. Patienten behöver stöd eftersom en 
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förändring av kroppen inte bara påverkar det fysiska utseendet, utan även patientens 

identitet och syn på sig själv. 

 

Acceptans som en väg mot upplevelse av hälsa 

 

De kognitiva begränsningarna patienterna upplevde är inte direkt orsakade av ICD:n 

utan en komplikation av hjärtstoppet som inträffade före ICD:n opererades in. Samtidigt 

kan det tänkas vara oerhört frustrerande att inte komma ihåg till exempel ett 

telefonsamtal eller andra vardagliga rutiner som tidigare togs för givet. Patienterna 

berättar i intervjuerna att deras uppfattning om livet har förändrats och att de såg det ur 

en mer positiv synvinkel. Det har för många varit en inre process att se livet med nya 

ögon, vilket skedde över tid. Kamphuis et al. (2004) och Flemme et al. (2011) skriver 

att de livsstilsbegränsningar som deltagarna har fått anpassa sig till har de tagit till sig 

och accepterat. De har omformat begränsningarna till något positivt som har fått dem att 

fokusera och uppskatta det som är mest betydelsefullt i livet. Alla fysiska och psykiska 

begränsningar gjorde det tydligt för patienterna att de inte längre kunde leva som vanligt 

utan hela tiden behövde tänka efter och planera sitt liv. Det förändrade deras livsvärld 

och det blev nödvändigt att anpassa sig till det nya för att kunna ta sig vidare. För detta 

krävs en inre motivation men även att det finns en stödjande omgivning. Att då få rådet 

av hälso- och sjukvårdspersonal att leva som tidigare upplevdes väldigt frustrerande av 

deltagarna som inte kunde ta till sig detta. Det visar även på en okunskap från 

vårdpersonalens sida att inte förstå att patientens livsvärld har förändrats och synen på 

kroppen likaså. Om sjuksköterskan istället lyssnar aktivt på patienten och bekräftar det 

som sägs så växer relationen mellan patient och sjuksköterska och det underlättar för 

patienten att acceptera den nya situationen (Wiklund, 2003). Att acceptera den nya 

livssituationen innebär en försoning med det lidande som kan ha uppstått och patienten 

kan återigen uppleva hälsa. Att acceptera innebär att de inre idealen har förändrats. 

Patienten har kommit till insikt och upplever inga skamkänslor längre över att inte 

kunna leva upp till den tidigare idealbilden. Istället upplever patienten sig bekräftad som 

den person hon eller han är. Patienten skapar en idealbild som stämmer överrens med 

den verkliga situationen, vilket även stärker känslan av kontroll över livet.  

 

Men vad är det egentligen som gör att en patient reagerar på det sätt hon eller han gör 

under en ICD-behandling? Det kan säkert bero på personlighetstyp och sårbarhet, men 

även vilka resurser patienten bär med sig, att patienten har en inre motivation. Vi tänker 

att den inre motivationen kan handla om den framtidsutsikt patienten har och att livet 

upplevs som meningsfullt. Befinner du dig mitt i livet med barn och familj att ta hand 

om, ett arbete du trivs med, ett bra socialt nätverk eller andra meningsfulla intressen kan 

vägen mot hälsa underlättas. Så här kan det vara i bästa fall, att patienten kommer till ny 

insikt med livet och skapar sig en ny livsvärld. För andra kan däremot utvecklingen mot 

försoning ta en annan väg. Den positiva utvecklingen mot hälsa infinner sig aldrig utan 

ett lidande kvarstår. Ett lidande som enligt Wiklund (2003) kan bli outhärdligt om inte 

patienten får hjälp att hantera det. 

 

Riskfaktorer för ohälsa vid behandling med ICD  

 

Varför är det då lättare för vissa än för andra att gå vidare med sitt liv? Vad är det som 

gör att de har starkare inre motivation än andra? En tanke är att det handlar om 
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individens sårbarhet. I en studie av Sears, Hauf, Kirian, Hazelton och Conti (2011) 

framkommer att överlevnad av ett hjärtstopp och medvetenhet om de livshotande 

arytmierna som kan uppstå, definitivt kan ses som något traumatiskt. Om individen är 

av kvinnligt kön, har ett svagt socialt nätverk, upplevt fler än fem chocker och är under 

50 år ökar riskerna att post traumatisk stress syndrom ska utvecklas. Traumat är olikt 

andra trauman eftersom patienten ständigt bär en påminnelse om ICD-enheten, dels 

genom att den är synlig och för att den kan kännas under huden hos patienten . 

Hjärtstoppet är ett trauma som har inträffat och samtidigt måste patienten fortsätta att 

leva med ett hot om att en elektrisk stöt kan inträffa utan förvarning. I studien av Sears 

et al. (2011) gjordes även en parallell dragning till det trauma som militärer upplever i 

krig, de kan ha varit med om en traumatisk händelse och de lever ständigt med ett 

framtida hot. Samma upplevelser bär ICD-patienterna eftersom de ständigt lever med 

hotet att få en elektrisk stöt, vilket ger dem en känsla av oro och ängslan inför 

framtiden.  

 

 Att olika patienter hanterar situationen olika och att vissa upplever större grad av ångest 

kan även tänkas bero på personlighetstyp. Detta stödjer Pedersen och Schiffer (2011) i 

deras studie där de tar upp personlighetstyp D som en riskfaktor för försämrad hälsa hos 

patienter som behandlas med ICD.  Patienter med denna personlighetstyp upplever en 

större psykologisk oro vilket ökar deras sårbarhet och försämrar livskvaliteten. Dessa 

människor upplever högre grad av negativa känslor och har även svårt att förmedla 

dessa i interaktionen med andra människor. De kan uppfattas som slutna som inte gärna 

öppnar sig för andra människor. En känsla av att vara olycklig är inte ovanlig för dessa 

patienter. Samtidigt påpekar Pedersen och Schiffer (2011) att depression och 

personlighetstyp D inte är samma sak även om de lättare upplever psykisk ohälsa än 

andra. Hos patienter som behandlas med ICD och tillhör personlighetstyp D är det mer 

sannolikt att upplevelse av ångest och depression förekommer, än hos dem som inte har 

denna personlighetstyp. Det visade sig även mer vanligt att dessa patienter uppvisade 

symtom på post traumatiskt stressyndrom 3 månader efter att de hade startat ICD-

behandlingen. Att erbjuda KBT har varit en ytterligare hjälp för patienterna (a.a.). 

 

 

En annan del i behandlingen som är viktig att anpassa är patientens individuella 

medicinska behov och att förhindra olämpliga elektriska stötar (Sears et al, 2011). 

Olämpliga stötar innefattar de som utlöses på grund av att själva ICD-enheten inte är 

korrekt inställd. Dessa stötar beror alltså inte på något sjukligt tillstånd. Patienter som 

får elektriska stötar på grund av att det finns ett medicinskt behov har en större 

förståelse och en acceptans av dem. De patienter som får en elektrisk stöt som utlöses på 

grund av att ICD-behandlingen inte är anpassad till patientens individuella hjärtprofil 

upplever mer smärta och lidande. Vår fundering är hur mycket detta uppmärksammas 

vid återbesöken eller till och med före behandlingsstart. Det kanske är lätt att säga till 

patienten att det är så det kan bli innan ICD-enheten blivit korrekt inställd, men kan för 

patienten vara ångestskapande att få denna kommentar efter att upplevt en elektrisk stöt. 

Patienten kanske reagerar på ett sätt men visar utåt ett annat.  

 

Information och samtal kring ICD:n  
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Många patienter i de analyserade studierna saknade grundlig information preoperativt 

om behandlingen och om att leva med ICD, de upplevde att fokus låg på förklaring av 

den tekniska funktionen. De hade önskat att de hade blivit mer delaktiga i 

beslutsfattandet och att de fått en möjlighet att vädra sina känslor och tankar innan ICD-

behandlingen startades. De önskade även att få mer information om hur det är att leva 

med en ICD ur en existentiell aspekt och inte enbart ur en teknisk synvinkel. Under den 

tid som de tillbringat inom hälso- och sjukvården så har de upplevt att de inte blivit 

inbjudna till att ställa frågor kring behandlingen. Istället har de blivit serverade en färdig 

lösning, som det inte fanns något alternativ till. Här kan sjuksköterskan bidra med att 

vara lyhörd för den patient som det handlar om, varje patient är unik. På detta sätt kan 

sjuksköterskan bekräfta patientens känslor genom att validera dem, återspegla dem 

(Wiklund, 2003). Det som bekymrar en person behöver inte bekymra en annan men i 

och med de resultat som framkommit i uppsatsen så visar det att många fenomen är 

gemensamma för dessa patienter. Det kanske är bra att i mötet med patienten ta upp 

vissa återkommande fenomen, till exempel detta med upplevelser av begränsningar i 

livet. På så sätt behöver inte patienterna skämmas över att ta upp det som oroar dem. 

Sedan är det viktigt att komma ihåg att alla begränsningar inte endast beror på att 

patienten känner en rädsla. Att springa ett maratonlopp eller annan aktivitet där hjärtat 

kommer upp nära maxpuls kanske inte är optimalt och det är viktigt att särskilja detta. 

Att leva som vanligt är på ett sätt ett gott råd men det är viktigt att sjuksköterskan 

formulerar det på ett sätt så att patienten känner sig tagen på allvar. 

 

Några studier tar upp att patienterna upplever att de inte vågar vara sexuellt aktiva med 

sin partner på grund av att de är rädda att upphetsning triggar igång ICD:n. De oroades 

även över att deras partner kunde komma till skada i samband med den eventuella stöten 

från ICD:n. De upplevde att deras välbefinnande har sänkts och att det påverkar det 

sexuella samlivet då de inte vågar tillfredställa sin partner eller bli tillfredställda av sin 

partner (Eckert & Jones, 2002; Flanagan et al., 2010; Locsin et al., 2010; Morken et al., 

2009). Många patienter rapporterade att de inte mottagit någon information vilket de 

hade upplevt som frustrerande eftersom de hade många funderingar kring det sexuella 

samlivet. I en studie av Steinke, Gill-Hopple, Valdez, och Wooster (2005) framkom att 

patienterna hade varit tacksamma om de hade fått information före ICD-behandlingen 

eftersom det skulle lindrat mycket av den oro kring det sexuella samlivet de upplevde. 

Här ser vi att sjuksköterskan kan ha en viktig roll att öppna upp för samtalet inom ett 

område som kan ses som ”laddat”. Det kan vara viktigt att även inkludera patientens 

partner i samtalet och låta dem tala om sina känslor och funderingar. På detta sätt 

kanske partnern lättare kan förstå patientens oro.  

  

SLUTSATS 
 
Att få en ICD och inse att kroppen inte klarar sig utan den, innebär för många en känsla 

av förlorad kontroll över den egna kroppen och det liv de tidigare levde. De 

begränsningar som uppstår och de känslor som upplevs, till exempel rädsla, ångest, 

osäkerhet och oro härleds till att få en elektrisk stöt av ICD:n. Detta påvisas bland annat 

genom sänkt aktivitetsnivå. De yngre patienterna uttryckte främst oro kring framtida 

barnafödande samt oro för de kostnader som kan medfölja ICD-behandlingen. För att 

komma vidare i livet behöver individen anpassa sig till det nya livet och detta kan för 

vissa ta längre tid än för andra. För hälso- och sjukvårdspersonal kan det vara av stor 
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vikt att ha kunskap om de riskfaktorer som kan bidra till en sämre hälsa hos patienter 

som genomgår en ICD-behandling. Patienter med ICD bär på många frågor de vill 

ventilera men ges sällan tid till detta, vilket kan göra det svårare för dem att kunna 

anpassa sig till den nya livssituationen. Detta måste sjuksköterskan känna till eftersom 

det bland annat är hon som möter dessa patienter på återbesöken och kan genom att 

lyssna på deras frågor och funderingar hjälpa dem att komma vidare i vårdprocessen. 
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International 

Journal of 

Nursing Practice 
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studier som 
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patient och 
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en ICD. 
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hur patienter 
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upplevelse av 
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förstå patienters 

levda 

erfarenheter 1-2 

år efter ICD 

implantation. 

Bandinspelade 

telefonintervjuer 

där deltagarna fick 

berätta fritt utifrån 

en inledande fråga 

i intervjun samt 

följdfrågor. Fokus 

var på varje 

patients levda 

erfarenhet. 

 

Hermeneutisk 

fenomenologi 

enligt Van Manen 

 

 

Deltagarna 

rekryterades från ett 

medicinskt center i 

Nordöstra USA 

Ålder 21-84 år 

14 deltagaren (8 

män och 6 kvinnor) 

4 av deltagarna hade 

ICD för 

primärpreventivt 

syfte och 10 för 

sekundärt syfte. 

Inklusionskriterier: 

ICD minst 1år, 

engelsktalande, 

villig att dela med 

sig av sina 

erfarenheter via 

telefon, godkänna 

att samtalet spelas 

in, vara över 18 år. 

 

5 teman 

framkom i 

studien: 

 

”Värdering och 
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”Att upprätthålla 

en struktur och 

rutin för att 

kunna bibehålla 

en självkänsla”, 

”Isolering och 

sårbarhet”, 

”Övergiven, 

fortfarande 

sörjande”, 
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Uncertainty is a 

major concern for 

patients with 

implantable 

cardioverter 

defibrillators. 

 

Heart & Lung 

 

 

Att leva med en 

ICD har en 

inverkan på 

personens 

livssituation ur 

en eller flera 

aspekter.  

 

Syftet var att 

utforska de 

största 

problemen som 

individer med en 

ICD upplever 

och hur de 

hanterar dessa i 

vardagen. 

Grounded theory 

 

Bandinspelade 

intervjuer 45-90 

minuter som 

började med en 

öppningsfråga. 

Följdfrågor 

ställdes därefter. 

Deltagarna fick 

möjlighet att själva 

lyfta frågor. 

 

Data kodades och 

analyserades till 

dess att mättnad 

uppstod 

 

 

Deltagarna 

rekryterades från 3 

svenska sjukhus 

varav två är 

universitetssjukhus. 

De kontaktades av 

en sjuksköterska via 

telefon.  

 

16 (9 män och 7 

kvinnor) svenska 

patienter som levt 

med ICD under 6-24 

månader 

 

Ålder 31-78 år 

Exklusionskriterier: 

Att samtidigt lida av 

annan allvarlig 

sjukdom, till 

exempel cancer i 

slutskedet. 

 

Ett huvudtema 
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intervjuerna: 

  

”Införlivad 

osäkerhet”. 

 

För att hantera 

detta använde 

deltagarna olika 

strategier: 

 

”Begränsade 

aktiviteter”, 

 

”Distrahera sig 
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”Att acceptera att 

ha en ICD”, 
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Patients with 

implantable 

cardioverter-

defibrillators and 

their conceptions of 

the life situation: a 

qualitative analysis. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Det finns stor 

kunskap om den 

tekniska delen 

gällande ICD 

men inte om 

patienternas 

upplevelser. Mer 

information 

behövs kring det 

känslosamma, 

sociokulturella 

och existentiella 

livet som dessa 

patienter lever. 

Syftet var att 

beskriva hur 

patienter som 

lever med ICD i 

sydvästra 

Sverige ser på 

sin livssituation. 

Studien utgick 

från att människan 

är en helhet och 

det är viktigt att 

det är på detta sätt 

vårdpersonal ser 

dem. Detta 

perspektiv handlar 

om relationen 

mellan kropp, själ 

och det andliga. 

Studien 

fokuserade på 

patienternas 

subjektiva 

upplevelser av 

livet. 

Kvalitativ 

beskrivande 

design som var 

inspirerad av 

fenomenografi. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

inledande frågor 

struktur för att 

avgränsa fenomen.  

 

Deltagarna 

tillfrågades att delta 

vid återbesök på 

kliniken på 

universitetssjukhuset 

i södra Sverige. 

Urvalet gjordes 

strategiskt för att få 

en så bra vidd som 

möjligt. 

15 (10 män och 5 

kvinnor) 

Medelåder 61,8 år 

(33-76 år). 

 

6 kategorier 

framgick som 

omfattade både 

negativa och 

positiva 

synvinklar. 

”Känsla av 

säkerhet”, 

”Känsla av 

tacksamhet”, 

”Känsla av att 

vara”, 

”Att ha ett 

nätverk”, 

”Att ha en tro på 

framtiden” 

”Att få 

kännedom” 
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R. & Winnubst, J. 
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ICD: a qualitative 

study of patient 

experience the first 

year after 

implantation 
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Syfte var att 

beskriva hur 

deltagarna 

upplever deras 

vardag ett år 

efter att ha fått 

en ICD. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Semi-strukturerade 

intervjuer som 

bandades samt 

transkriberades 

ordagrant. 

Datamaterialet 

analyserade 

stegvis till dess att  

nyckelteman 

valdes ut 

21 deltagare (12 

män och nio 

kvinnor).  

Samtliga deltagare 

hade haft ett 

hjärtstopp utanför 

sjukhuset.  

Intervjuerna 

genomfördes vid tre 

tillfällen. Den första 

efter en månad, den 

andra efter sex 

månader och den 

slutliga efter 12 

månader. 

Sju teman växte 

fram i resultatet: 

 

”Fysisk 

försämring”, 

 

”Kognitiva 

förändringar”, 

 

”Social support”, 

 

”Kontakt med” 

doktorn”, 

 

”Konfrontation 

med döden”, 

 

”Möjligheten att 

få en stöt” 

 

”Förändringar 

som uppstår med 

tiden”. 
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The lived 

experience of 

persons with Life-

Sustaining Cardiac 

Devices. 

 

International 

Journal for Human 

Caring 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen av 

att leva med en 

implanterbar 

defibrillator.  

 

 

Fenomenologisk 

metod.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Snöbollsmetoden 

vid urval av 

deltagarna.  

 

7 deltagare valdes ut 

varav 3 valde att 

delta. 

Att leva med en 

implanterbar 

defibrillator hade 

dramatiskt 

förändrat 

deltagarnas liv 

på olika sätt som 

sammanfattades 

enligt följande 

teman: 

 

”Längtan och 

ensamhet”, 

 

”Beroende av 

tekniken”, 

 

”Ett nytt liv”, 

 

”Förväntningar 

och rädslor inför 

döden”. 
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living with an 

implantable 

cardioverter over 

time 
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Clinical Nursing 

Det finns ett 

behov av 

kunskap om 

hur individer 

upplever det 

första året 

efter att ha fått 

en 

implanterbar 

defibrillator. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

det är att leva 

med en 

implanterbar 

defibrillator. 

Grounded theory 

 

Intervjuerna med 

deltagarna hölls mellan 

mars 2004 till februari 

2005. fem 

specialistsjuksköterskor 

inom kardiologi höll i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Datamaterialet 

bandinspelade och 

transkriberades 

ordagrant. 

Materialet analyserades 

därefter med en öppen, 

axial och selektiv 

kodning. 

 

Urvalskriteriet var 

deltagare som kom 

på rutin uppföljning 

av ICD utifrån ett 

strategiskt urval.  

 

Inklusionskriterier: 

Haft en ICD i 10 

månader eller 

längre. 

 

16 deltagare (11 

män och 5 

kvinnor). 

 

Medelåldern var 54 

år, de som deltog 

var mellan 25-80 

år. 

Majoriteten av 

deltagarna som 

upplevt en eller 

flera stötar ifrån 

sin ICD hade 

haft 

efterföljande 

känslor av 

oförutsägbarhet.  

 

Fyra teman  

beskriver 

strategier för att 

leva med en 

ICD: 

 

“ Losing 

control”, 

 

“Regaining 

control”, 

 

“ Lacking 

support”, 

 

“Seeking 

support”. 
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young adults (18-

40 years) living 
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cardioverter 

defibrillator (ICD). 

  

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

Att få en ICD 

kan upplevas 

olika beroende 

på ålder och 

upplevelserna 

skiljer sig därför 

delvis åt. När en 

människa 

befinner sig mitt 

i livet kan vissa 

saker upplevas 

som viktigare 

än de gör när 

man blir äldre. 

Få studier om 

unga vuxnas 

erfarenheter 

finns varför 

denna studie 

gjordes. 

Syftet var att 

beskriva unga 

vuxnas 

upplevelser och 

problem kring 

att leva med en 

ICD. 

 

Kvalitativ 

beskrivande 

metod. 

 

Intervjuer och 

nedskrivna 

berättande svar 

utfördes om hur 

det är att leva 

med ICD. 

Deltagarna 

rekryterades mellan 

maj-oktober 2006 

från en ICD- klinik 

och från speciella 

internetgrupper 

specifika för ICD-

patienter.  

20 deltagare (12 

kvinnor och 8 män) 

Inklusionskriterier: 

18-40 år, ICD-

bärare, 

engelsktalande, vilja 

delta i en intervju på 

30-45 minuter och 

ha tillgång till både 

telefon och dator.  

Anledningen till att 

åldern 18-40 år 

valdes är att 

plötsligt hjärtstopp 

har ökat i denna 

åldersgrupp. 

6 deltagare ingick i 

telefonintervjuer 

och resterande 14 

genom 

intervjuformulär på 

internet.  

Medelålder: 34 år. 

4 kategorier 

framgick med 

underteman till 

dessa: 

”Psykosocialt” 

Teman som ingick 

i denna kategori 

var: återgå till det 

normala, 

humörförändringar, 

oro kring sin egen 

kroppsuppfattning. 

”Utvecklande” 

Teman som ingick 

i denna kategori 

var unika för unga 

vuxna: 

barnafödande och 

barnuppfostran. 

”Fysiskt” 

Teman som ingick 

i denna kategori 

var förväntningar 

kring fysisk 

aktivitet. 

”Ekonomiskt” 

Teman som ingick 

i denna kategori 

handlade om den 

ekonomiska 

tryggheten. 
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2006 

 

Getting on with 

life: Accepting the 

permanency of an 

Implantable 

cardioverter 

Defibrillator. 

 

International 

Journal of Nursing 

Practice 

 

 

Trots att en ICD 

är en säker 

livräddande 

metod medför 

ICD-implantatet 

en viss psykisk 

påverkan.  

Den här studien 

hade till syfte att 

fokusera på den 

psykiska och 

fysiska 

omställningen 

efter ett ICD 

implantat. 

Kvalitativ studie. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

bandades samt 

transkriberades 

ordagrant.  

Datamaterialet 

analyserades med 

en innehållsanalys 

samt en ständigt 

jämförande av 

materialet. 

För att stärka 

materialets 

trovärdighet sökte 

författarna 

bekräftelse av 

temans betydelse 

hos deltagarna. 

22 deltagare  

Deltagarna 

kontaktas via telefon 

av en sjuksköterska 

på hjärt 

rehabiliteringen. 

Resultatet 

presenterade 

deltagarnas 

fysiska och 

psykiska 

omställning av 

att bära en 

implanterbar 

defibrillator 

genom att lyfta 

fram följade 

teman: 

 

”Återgå till 

normal  

aktivitet”, 

 

”Inte längre 

tänka på ICD”, 

 

”Tolka positivt”, 

 

”Livsstils 

förändringar”, 

 

”Ta risker” 
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