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Sammanfattning    

En pacemaker eller implantable cardioverter defibrillator (ICD) kan för många innebära 

en upplevelse av att de får en ny chans till livet. Sedan den första pacemakern sattes in 

på 50-talet har utvecklingen gått framåt och många livshotande rytmrubbningar kan 

behandlas. Att behandlas med pacemaker eller ICD kan innebära både fysiska och 

psykiska omställningar i det vardagliga livet. Dessa fysiska och psykiska omställningar 

kan påverka patientens livsvärld, levda kropp, hälsa och välbefinnande samtidigt som 

det kan inge ett hopp inför framtiden. För att vårdpersonal och närstående ska kunna ge 

ett bra stöd till personerna med pacemaker eller ICD är det av stor vikt att belysa 

upplevelsen av hur det är att leva med detta hjälpmedel. Syftet är att undersöka 

upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD. För att svara på syftet genomfördes en 

litteraturstudie där Fribergs (2006, ss. 115-124) modell användes för analys av data. 

Resultatet bygger på analyser av åtta kvalitativa och två kvantitativa studier, dessa 

redovisas i form av fyra huvudteman; Att uppleva livsförändringar, att vara i behov av 

stöd och utbildning, att hitta sin egen väg till acceptans och att uppleva oro. Att 

behandlas med en pacemaker eller ICD kan för många innebära att livet förändras. Det 

kan innebära att individen får en mer positiv inställning till livet men det kan också 

innebära en del begränsningar som i sin tur kan leda till att personen drar sig undan. Det 

finns ett stort behov av mer stöd och utbildning från vårdpersonal för att individerna ska 

uppleva en trygghet i sin vardag. Den nya livssituationen kan innebära att individen 

måste försöka finna en egen väg mot att acceptera sin livsvärld. Det kan även finnas en 

oro inför framtiden och hur deras sjukdom kommer att påverka deras barn. För att 

patienten ska uppleva en trygghet i sin vardag behöver vårdpersonalen en större insikt 

och förståelse i patientens liv och på så sätt kunna ge en bättre information och 

utbildning.   
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INLEDNING 

Från tidigare erfarenheter har författarna uppmärksammat att det finns brister kring 

informationen till patienter som ska få en pacemaker eller Implantable Cardioverter 

Defibrillator (ICD). Detta har varit en motivation till att undersöka upplevelser av att 

leva med pacemaker eller ICD. Med en större insikt i personernas liv kan bättre 

information ges.  

 

Pacemakern är en svensk uppfinning av Åke Senning och Rune Elmqvist. Den första 

pacemakern mätte 5,5 centimeter i diameter, var 16 millimeter tjock och vägde 150 

gram. Dagens pacemaker är stor som en femkrona och väger ca 10-20 gram. År 1958 

skedde den första pacemakeroperationen i världen (Johansson 1997, ss. 47-57). Den 

första ICD:n operationen gjordes ca 20 år efter den första pacemakerinläggningen. ICD: 

n har samma form som en pacemaker men är något större eftersom den behöver ett 

kraftfullare batteri (Fahraeus 2007). 

Varje år ökar antalet personer som behandlas med pacemaker eller ICD, vilket för med 

sig att vårdpersonal har en mölighet att få möta dessa patienter. Valet att studera 

upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD motiveras genom att författarna anser 

att det är av stor vikt att vårdpersonal har förståelse och kunskap kring patienternas 

upplevelser och livsförändringar. Det är många personalkategorier både inom 

kommunal-, primär- och slutenvård som kommer i kontakt med dessa patientgrupper. 

Genom kunskap och förståelse finns möjligheter att vårdpersonal kan lindra lidandet 

hos patienterna.  

 

Att få en pacemaker eller ICD innebär inte bara att personerna får ett förlängt liv, det 

innebär även många omställningar i livsvärlden, vilka kommer att belysas i 

litteraturöversikten.    

 

BAKGRUND 

Hjärtat 

Hjärtat är en muskel som ser till att blodet flödar genom kroppen. Det slår cirka tre 

miljarder gånger under en normal livslängd. Hjärtat är uppbyggt av två halvor, varje 

halva arbetar som pumpar. Hjärtat har även fyra hjärtklaffar och klaffarna är gjorda så 

att blodet enbart kan strömma i en riktning och dessa regleras av vätsketrycket. När 

trycket i förmaken är högre än i kamrarna öppnas klaffarna och blodet kan strömma från 

förmaken till kamrarna. Till slut är trycket i kamrarna högre än i förmaken och detta gör 

att klaffarna stängs igen. Sedan strömmar blodet vidare ut i kroppen genom att klaffarna 

till lungartären samt aorta öppnas då trycket i kamrarna är högre än i artärerna (Sand 

2007, ss. 270-272; Persson & Stagmo 2008, ss. 11-15; Rosenqvist & Tornvall 2012, ss. 

10-12). 

Retledningssystemets fysiologi  

För att blodet ska kunna pumpas runt i hjärtat och ut i kroppen behövs en kontraktion av 

hjärtats muskulatur, det är hjärtat som är själva pumpen. Det är en aktionspotential, en 

elektrisk impuls, som startar kontraktionen och den bildas först i sinusknutan. Det är 
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sinusknutan som är hjärtats egna pacemaker. Från sinusknutan leds impulsen vidare till 

hjärtats olika delar så som förmak och kammare genom öppna cellförbindelser mellan 

celler i hjärtats retledningssystem.  Retledningssystemet består av AV-knutan, His’bunt 

och purkinjefibrerna. Systemet har två huvuduppgifter; att hjärtat får en snabb spridning 

av aktionspotentialen genom förmaken, och att impulsledningen mellan förmaken och 

kamrarna blir fördröjd. Fördröjningen sker då förmaken ska hinna avsluta sin 

kontraktion innan kamrarna börjar kontrahera. Detta för att kamrarna ska kunna fyllas 

tillräckligt innan blodet pumpas vidare ut i lungartären samt aorta. Vid skada på 

retledningssystemet uppstår en försämring av hjärtats pumpförmåga och en behandling 

med pacemaker eller ICD kan vara nödvändig (Sand 2007, ss. 274-275; Persson & 

Stagmo 2008, ss. 11-15; Rosenqvist & Tornvall 2012, ss. 10-12). 

 

 

Definition och indikation för pacemaker och ICD 

En pacemaker är en stimulator som används för att hålla rätt hjärtfrekvens. Den första 

pacemakern som kom på 1950-talet hade en förutbestämd rytm på 70 impulser/ minut. 

Dagens pacemaker har förmågan att både leverera impulser men också att känna av när 

impulserna behövs. Indikationer för behandling med pacemaker är: bradyarytmi, 

kroniskt totalblock, atrioventrikulära block (AV-block) II, AV-block III, kongenitala 

block, sjuk sinusnod, vasovagalt synkope eller paroxysmalt förmaksflimmer (Persson & 

Stagmo 2008, ss. 174-175).  

En ICD är en implanterbar defibrillator. ICD:n är indikationsanpassad och 

defibrilleringsenergin är vanligtvis mellan 30-40 Joule.  

Indikationer för ICD-behandling är för att åtgärda olika typer av arytmier så som 

ventrikulär återkopplingstakykardi (ATP), kammartakykardi eller för att leverera 

impulser vid bradyarytmi. Behandlingen kan även ges sekundärprofylaktiskt efter en 

långvarig kammararytmi, ventrikelflimmer, till personer som har en hög risk för att 

drabbas av någon av dessa arytmier eller efter en akut hjärtinfarkt. Primärprofylaktiskt 

ges behandlingen vid bland annat hjärtsvikt (Dahlström, Nyström & Jonasson 2010, s. 

229-231).  

Inläggningen av pacemaker och ICD sker på samma sätt under lokalanestesi. 

Pacingsystemen består av en pulsgenerator och en eller flera elektroder (Dahlström et 

al. 2010 ss. 229). Elektroderna förs ner i hjärtat via vena cephalica eller vänster vena 

subclavia. För att veta att de sitter rätt ansluts en extern mätutrustning och peroperativa 

mätparametrar mäts, sedan sys pulsgeneratorn in i en subcutan ficka (Kesek 2002, ss. 

55-57). 

Personer med pacemaker eller ICD 

I en studie av Fetzer (2003, s. 402) beskrivs komplexiteten av att leva med ett inopererat 

hjälpmedel så som pacemaker eller ICD. Det kan innebära en ständig oro där synen på 

sig själv och livet kan förändras. Behandlingen leder oftast till en ökad livskvalitet men 

trots detta kan individen leva med en rädsla att till exempel motta en defibrillering, att 

apparaten skulle sluta fungera eller att batteriet tog slut.  
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Tagney (2010, s. 2084) menar att livskvaliteten inte skiljer sig till så stor del åt mellan 

personer som har en pacemaker eller ICD. Det som påverkar livskvaliteten och 

livsförändringarna är hur livet har sett ut innan eller vilken ålder individerna har vid 

inläggningen av pacemaker eller ICD. Om personerna har ett mycket aktivt liv innan 

blir anpassningen till det nya livet svårare.  

 

För att få en förståelse för individers upplevelser av att leva med en pacemaker eller 

ICD ur ett vårdvetenskapligt perspektiv följer en beskrivning av ett antal relevanta 

vårdvetenskapliga begrepp.  

Den subjektiva och levda kroppen hos personer med pacemaker eller ICD 

Wiklund (2003 ss. 47-49) menar att kroppen beskrivs som ett säte för människans 

upplevelser och för identiteten. Det är genom kroppen som vi skapar en bild av oss 

själva och den värld vi lever i. När människan utsätts för sjukdom och smärta blir 

personen främmande för sin kropp och börjar se världen på ett annorlunda sätt. I en 

studie av Beery, Sommers och Hall (2002 s. 17) beskrivs det som när ett hjälpmedel så 

som pacemaker eller ICD blivit inopererat. Till följd av operationen får personen ett ärr 

och synen på sin kropp kan förändras. Wiklund Gustin och Bergbom (2012 ss. 131-136) 

menar att det är en enhet av kropp och själ som utgör grunden för den levda kroppen 

och visar sig som att människan är sig själv och sin kropp. Eftersom det är genom 

kroppen som människan får tillgång till kunskap, tolkning och erfarenheter behöver 

personen med sitt nya ärr anpassa sig för att kunna förhålla sig till världen. Utan kropp 

får människan inte tillträde till världen. Det är även kroppen som förmedlar vår 

identitet. Kroppen blir en boning för välbefinnande samt lidande och är i ständig rörelse 

mellan hälsa och sjukdom. 

 

När människan tappar kontrollen över sin kropp kan det leda till att denne inte längre 

kan lita på kroppen. Kroppen kan uppfattas som begränsad vilket kan skapa rädslor, 

individen kan då få en förändrad tillit till sin egen kropp. När personen kan börja lita på 

kroppen igen kan denne finna en betydande mening i situationen samt att en livskraft 

kan utvecklas och det blir en ökad trygghet och glädje till livet. När de kroppsliga 

funktionerna har förändrats och kroppen ombildats, tvingas människan att anpassa sitt 

liv och att lära om efter de behov som den ombildade kroppen ställer. Då människan lär 

sig lyssna på sin kropp lär denne känna den på ett nytt sätt. (Wiklund Gustin och 

Bergbom 2012, ss. 131-136). För människor med pacemaker eller ICD gestaltar sig 

detta exempelvis genom att de till en början är obekväma med tanken på att ha en 

pacemaker inopererad. Till en början upplevs oro och ängslan, ofta gäller det 

pacemakerns tillförlitlighet och tankar kring dess funktion. Men vartefter tiden går kan 

de acceptera pacemakern och känna tillit till den. På så vis ökar livskvaliteten och de 

kan känna en trygghet gentemot pacemakern och deras kropp (Beery, Sommers, Hall 

2002, s. 16). 

En förändrad livsvärld 

Dahlberg (2003, s. 24) beskriver livsvärlden som den värld och verklighet som vi 

ständigt lever i och tar omedvetet för given. Det är den levda världen som varje 

människa upplever på ett unikt sätt genom handlingar och erfarenheter. Wiklund (2011, 

s. 40) menar att livsvärlden upplever vi genom våra kroppar och vid sjukdom eller 

kroppsskada kan människans livsvärld förändras.  
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I en studie av Fetzer (2003, s. 402) beskriver de att livsvärlden är i ett förändringsskede 

de sex första månaderna efter inläggningen av pacemaker eller ICD. Denna förändring 

kan bero på den ständiga oron som individerna nu kan känna. Med tid och anpassning 

upplevs livet genom kroppen annorlunda och personen kan få en ny livsvärld.  

Hälsa och Lidande 

Wiklund Gustin och Bergbom (2012, s. 135) menar att hälsa tas av många för given, 

och att kroppen alltid ska finnas till hands med sina resurser. När sjukdom drabbar 

människan upplevs det som ett hinder för hälsan. Enligt Wiklund (2011, s. 79) beskrivs 

hälsa som ett tillstånd bestående av välbefinnande, sundhet och friskhet. Hälsa kan 

upplevas under sjukdom, känslan av hälsa får människan när denne upplever sig själv 

som en enhet i relation till andra. Lidande och hälsa hör ofta ihop och behöver inte 

utesluta varandra. I en studie av Beery, Sommers och Hall (2002, ss. 15-16) var den 

första tiden efter inläggningen av pacemaker, för många ett lidande, men vartefter tiden 

gick kunde apparaten ses mer som en del av personerna då de inte tänkte så mycket på 

pacemakern och hälsa kunde upplevas.  

 

Lidande kan enligt Wiklund (2011, ss. 102-108) ha olika orsaker; sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande uppstår i samband med sjukdom, 

vårdlidande uppkommer i samband med vård och behandling och livslidande är det 

lidande som är kopplat till livssituationer samt livshistorier. Enligt Eriksson (2001, ss. 

30-31) är lidandet en kamp. Kampen är mellan det onda och det goda, där det onda är 

lidandet och det goda är lusten. Människan lider när denne känner ett hot mot att den 

egna synen på sig själv förändras. Hotet kan uppkomma när människan erfar att denne 

inte kan leva upp till sina eller andras förväntningar på grund av till exempel 

kroppsskada eller sjukdom. I en studie av Fetzer (2003, s. 403) beskrivs det att ångesten 

ökar då individerna upplever att de är tvungna att undvika vissa typer av aktiviteter eller 

platser.  

 

Wiklund (2011, ss. 101-102) menar vidare att hur kroppen fungerar, ser ut eller  

presterar är starkt kopplat  vår sociala och personliga identitet . Identiteten påverkas när 

människan inte kan prestera eller längre leva på det sätt som hon önskar. Det är hotet 

mot sin egen identitet som är lidandet och inte den nedsatta funktionen, på kroppen, i 

sig. Lidandet kommer av sig själv på grund av att människan är en person, och eftersom 

personen är sin egen kropp måste lidandet relateras till människan. En känsla av att 

människan inte kan uppnå sina mål med livet kan komma tillsammans med lidandet. Att 

inte kunna ställa sig in i hur människan ska kunna fungera i det nya tillståndet kan leda 

till att hela dess existens hotas.  

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige lever cirka 53 700 personer med pacemaker och cirka 5600 personer med ICD 

(Swedish ICD/pacemaker registry, 2011).  

Att få ett artificiellt hjälpmedel så som pacemaker eller ICD inopererat kan förändra 

livet både fysiskt och mentalt för den enskilda personen. Ett av målen med 

behandlingen är att ge patienten mer energi och därmed öka livskvaliteten. En ökad 

livskvalitet kan bidra till att livet kommer tillbaka och att livsvärden förändras, men det 
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kan även innebära en känsla av ängslan kring hur kroppen påverkas av att ha en teknisk 

apparatur inopererad.  

Det förekommer många frågor, från personerna, kring hur livet kommer att förändras 

efter inläggningen. Frågorna rör det vardagliga livet och osäkerhet kring vad individen 

kan göra och inte göra i framtiden.  

Samtidigt är det många personalkategorier både inom kommunal-, primär- och 

slutenvård som kommer i kontakt med dessa patientgrupper. Därför är det av stor vikt 

att undersöka levda erfarenheter av att ha pacemaker eller ICD. Ökad förståelse hos 

vårdpersonal kan inge trygghet hos patienten innan behandlingen och därmed minska de 

farhågor patienten kan uppleva efteråt.  

För att få klarhet i ovanstående frågor behöver livsförändringar kring hur det är att leva 

med pacemaker eller ICD belysas. 

SYFTE 

Syftet är att undersöka upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD.  

 

 

METOD 

Utifrån författarnas syfte för kandidatuppsatsen söks relevant forskning fram för att 

sammanställas och sedan redovisas. Kandidatuppsatsen är i form av en allmän 

litteraturöversikt enligt Fribergs modell (Friberg 2006, ss. 115-124). Friberg (2006, ss. 

116-117) nämner att en litteraturöversikt kan innefatta olika arbetssätt angående analys 

och sammanställning av det insamlade datamaterialet. En litteraturöversikt kan 

benämnas som en allmän litteraturöversikt eller en systematisk litteraturöversikt. I en 

allmän litteraturöversikt kvalitetgranskas och analyseras utvald litteratur, vilket sedan 

resulterar till en beskrivande överblick av forskningsområdet. En systematisk 

litteraturöversikt är mer omfattande där en ingående analys och sammanvägning av de 

kvantitativa resultaten krävs, även kallat en metaanalys. Om kvalitativa studier ingår i 

analysen krävs även en metasyntes. I en allmän litteraturöversikt görs ingen 

avgränsning kring valet av kvantitativa eller kvalitativa artiklar. 

En litteraturöversikt kan vara baserad på olika syften. Den kan ha som syfte att skapa en 

översikt av redan förekommande forskningsresultat inom ett särskilt område eller inför 

en kommande empirisk studie.  

Datamaterialet i en litteraturöversikt grundas på primärkällor i form av publicerade 

vetenskapliga artiklar. Insamlad data kvalitetsgranskas med vedertagna instrument, 

vilket sedan genererar en överskådlig blick av området samt forskningsproblemet 

(Friberg 2006, ss. 115-124; Axelsson 2012 se Granskär och Höglund – Nielsen 2012 ss. 

204-219). 
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Litteratursökning 

Kandidatuppsatsen är i form av en allmän litteraturöversikt baserat på Fribergs modell 

”Att göra en litteraturöversikt” (Friberg 2006, ss. 115-124). För att generera bred 

kunskap i relation till studiens syfte är följande litteraturöversikt baserad på såväl 

kvalitativa som kvantitativa artiklar.  För att få fram passande sökord används Swedish 

Medical Subject Headings, (Swedish MeSH). De sökord som används under 

sökprocessen är; pacemaker artificial, defibrillators implantatble, quality of life, life, 

psychology, life situation och experiences Den slutgiltiga sökningen redovisas i en 

tabell (bilaga 1). Databaserna som har används i sökprocessen är; PubMed och Cinahl. 

Motiveringen till val av databaser är att dessa är inriktade på vård, omsorg och medicin. 

För att inte gå miste om relevant forskning och missa några artiklar genomfördes även 

en granskning av artiklarnas referenslistor genom en manuell sökning. 

 

Inklusionskriterier i sökprocessen har varit att artiklarna ska vara publicerade mellan år 

2000 - 2012, att de svarar på syftet, att de är vetenskapliga, att de är peer-review, att de 

är skrivna på engelska eller nordiskt språk d.v.s. svenska, norska eller danska samt att 

de har pacemaker eller ICD relaterat till livsförändringar som huvudämne.  

Litteratursökningen generade 26 stycken vetenskapliga artiklar. En av artiklarna hittades 

genom manuell sökning i fältet relaterade artiklar. Efter att ha läst abstract på dessa 

sorterades 14 artiklar bort, då de inte svarade på syftet. Efter vidare läsning sorterades 

ytterligare två artiklar bort. 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet använde författarna de frågemallar, som är 

anpassade till både kvalitativ och kvantitativ forskning, som redogörs för i Friberg 

(2006, s. 119) (Bilaga 2). Efter granskning återstod 10 artiklar som utgör resultatdelen i 

litteraturöversikten, vilka redovisas i Bilaga 3. Dessa artiklar skrevs ut i pappersform för 

analys. 

Analys 

Analysen började med att författarna läste igenom datamaterialet upprepade gånger för 

att lära känna innehållet. Materialet lästes sedan igenom ytterligare där anteckningar av 

relevant innehåll för syftet fördes i marginalen. Detta gjorde författarna individuellt. 

Efter de första genomläsningarna fördes en diskussion kring det väsentliga i materialets 

innehåll. 

 

Diskussionen ledde till att författarna kom fram till att de skulle använda 

understrykningspennor med olika färger detta för att kunna identifiera likheter och 

skillnader ur datamaterialets resultatdel.  

 

När likheterna och skillnaderna var identifierade sorterades dessa in i grupper utefter 

gemensamhetsfaktorer för att sedan generera subteman. En överblick gjordes av de 

olika subteman och de subteman som hade någon gemensam nämnare bildade 

huvudteman. Författarna identifierade 13 subteman och fyra huvudteman. 
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RESULTAT 

Genom analys av utvald data kring hur det är att leva med pacemaker eller ICD 

identifierades fyra huvudteman och i dessa ingår subteman, vilka presenteras i Tabell 1. 

De teman som resultatet bygger på är; Att uppleva livsförändringar, att vara i behov av 

stöd och utbildning, att hitta sin egen väg till acceptans och att uppleva oro. 

 

Tabell 1. Översikt av resultatets huvudteman samt subteman. 

 

Huvudtema Subtema 

Att uppleva livsförändringar - Att inte våga 

- En ändrad livsstil 

- Vill vara som alla andra 

Att vara i behov av stöd och utbildning - Att finna stöd och trygghet hos 

närstående 

- Att vilja samtala med vårdpersonal 

- Att efterfråga utbildning från 

vårdpersonal 

Att hitta sin egen väg till acceptans  - Hitta en egen väg 

- Förändrad kroppsuppfattning 

- Ny chans till livet 

- Lita på apparaten 

Att uppleva oro - Oro inför framtiden 

- Känslan av att få en defibrillering 

- Rädsla för att få en defibrillering 

 

 

Att uppleva livsförändringar 

Att få ett artificiellt hjälpmedel krävde omställningar i det vardagliga livet hos 

människan. Det kunde innebära för personer som tidigare varit mycket fysiskt aktiva att 

de inte längre vågade motionera eller att ett rökstopp var nödvändigt, samtidigt som de 

ville vara som alla andra och inte bli förknippade med sitt hjärtfel. 

 

Att inte våga 

I studien av Malm och Hallberg (2006, s.790) beskrevs att det var vanligt 

förekommande att personerna inte vågade göra sina vanliga aktiviteter precis efter 

inläggningen för att de upplevde en rädsla av att elektroderna skulle lossna under 

aktivitet. Morken, Severinsson och Karlsen (2010, s. 540) nämnde en annan orsak till 

minskad fysisk aktivitet nämligen att personerna upplevde en rädsla för en ökad 

hjärtfrekvens, vilket de trodde skulle påverka ICD:n negativt. McDonough (2009, s. 

277) skrev att det var yngre personer som varit mycket aktiva innan inläggning som 

sedan undvek att träna över huvudtaget. Några personer valde att inte träna på grund av 

att de inte ville uppleva andfåddhet, hjärtklappning eller yrsel trots att deras 

sjukgymnast uppmanat dem att träna. Personer i studien av Fridlund et al. (2000, s. 42) 

beskrev att de upplevde sig kränkta som person för att de inte vågade aktivera sig som 

tidigare. I en kvantitativ studie av Duru et al. (2001, s. 377) där personer med 
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pacemaker (n=76), personer med ICD som mottagit en defibrillering (n=45) och 

personer med ICD som inte mottagit en defibrillering (n=31) jämfördes, redovisades det 

att personer med ICD som mottagit en defibrillering 20% upplevde störst begränsningar 

i livet på grund av att de inte vågade utföra vissa aktiviter, sedan kom de personer med 

pacemaker 10,5% och minst begränsningar upplevde de som hade ICD men inte 

mottagit någon defibrillering 9,7%.  

Morken, Severinsson och Karlsen (2009, s. 541) beskrev att det var många personer 

som upplevde en rädsla för att köra bil, för att det skulle vara farligt om de fick en 

defibrillering under tiden. Andra var mer rädda för att förlora körkortet då de hade blivit 

ännu mer socialt isolerade.  Malm och Hallberg (2006, s. 793) nämnde en annan orsak 

till isolering och inaktivitet, nämligen att personer uttryckte en upplevelse av rädsla för 

att pacemakern skulle utlösa vissa alarm så som sådana som finns i ingången till butiker 

eller vid flygplatser. Personerna kunde undvika att uppsöka dessa platser, för att alarmet 

och dess ljud skulle dra still sig oönskad uppmärksamhet. Eckert och Jones (2002 s. 

155) beskrev att personerna upplevde en rädsla för att hålla och krama om sina 

barnbarn, då de var rädda för att motta en defibrillering samtidigt. 

 

En ändrad livsstil 

Fridlund et al. (2000, s. 41) ansåg att det nya hjälpmedlet innebar för många att de 

kände sig fysiskt starkare då de inte upplevde andfåddhet lika snabbt som tidigare. Det 

nämndes även att humöret hos vissa personer hade förbättrats på grund av att de 

upplevde att de hade mer energi. Liknande resultat visade sig i den kvantitativa studien 

av Duru et al. (2001, s. 377), nämligen att alla tre grupper som jämfördes i studien 

(n=152) beskrev att de upplevde sig mer välmående efter att de mottagit pacemakern 

eller ICD:n. Kamphuis et al. (2004, s. 1012) nämnde att många personer hade svårt att 

anpassa sig till att det tog lång tid att återhämta sig, vilket gjorde att de inte orkade 

aktivera sig som tidigare. Det beskrevs i en studie av Williams, Young, Nikoletti och 

McRae (2007, s. 168-170) att det fanns frustrationer över de fysiska förändringarna så 

som yrsel, minskad sexlust, en upplevelse av att apparaten inte sitter fast, 

sömnsvårigheter samt orkeslöshet vid den första tiden efter inläggning av ICD:n. 

Fridlund et al. (2000, s. 42) redogjorde för att personer kunde vara tvungna att ändra 

sina levnadsvanor helt, som till exempel att sluta röka eller minskat alkohol-, salt- och 

kaffeintag för att inte drabbas av vidare hjärt- och kärlsjukdomar. Det uttrycktes även att 

personerna kunde uppleva att hela vardagen förstördes då de inte längre kunde arbeta. 

De upplevde då en känsla av att de inte hade något att leva för. 

 

Vill vara som alla andra 

I samband med att personerna i studien av Malm och Hallberg (2006, s. 793) fick en 

pacemaker upplevde många att de var förknippade med sitt hjärtfel och utpekade bland 

vänner och kollegor. Människor i deras omgivning trodde att de inte kunde utföra 

samma uppgifter som tidigare, så som bära tunga saker eller utföra fysiskt ansträngande 

arbete. I studien av Kamphuis et al. (2004, s. 1013) kunde liknande upplevelser 

identifieras då personer upplevde att de drog åt sig oönskad uppmärksamhet då denna 

enbart var förknippad med deras sjukdomstillstånd. Liknande upplevelser nämndes i 

studien av Beery, Sommers och Hall (2002, s. 17) där många personer uttryckte att de 
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inte ansåg att pacemakern gjort dem annorlunda och de ville då ses som alla andra 

eftersom att pacemakern i sig, som apparat, inte var en stor upplevelse för dem.  

 

Att vara i behov av stöd och utbildning 

Att kunna ha någon att samtala med och finna stöd hos var för många en viktig del i 

vägen till acceptans. Det fanns ett behov av både närståendes stöd samt professionellt 

stöd.   

 

Att finna stöd och trygghet hos närstående 

I en studie av Kamphuis et al. (2004, s. 1012) beskrev många personer en upplevelse av 

att deras relationer med anhöriga blev bättre och banden mellan dem blev starkare. 

Detta återfanns även i Morken, Sevrinsson och Karlsen (2009, s. 542) där många 

beskrev att stöd och empati från familj och vänner var viktigt för att kunna återhämta 

sig. Att ha någon som lyssnade på dem när de behövde uttrycka sina känslor var viktigt. 

Det uttrycktes även en upplevelse av att de kände sig överbeskyddade av sin familj och 

behövde bevisa att de klarade av att göra samma sysslor som tidigare. Efter en tid kunde 

familjen acceptera detta (Malm & Hallberg 2006, s. 793).  

 

Att vilja samtala med vårdpersonal 

I en studie av Eckert och Jones (2004, s. 155) uttryckte många ett behov av att få 

samtala om sina erfarenheter med vårdpersonal. De ville ha mer tid hos läkaren för att 

de upplevde att det bara fanns tid för att samtala om det tekniska kring apparaten 

(Morken, Sevrinsson och Karlsen 2009, s. 542). Det var lite tid ägnat åt frågor som 

rörde det dagliga livet så som sexuella aktiviteter, dödlighet och depression. Dessa 

ämnen var viktiga att samtala om enligt individerna. Personerna tyckte det var svårt att 

själva ta upp ämnet hos läkaren och hade gärna sett att läkaren själv tog upp dessa 

ämnen (Kamphuis et al. 2004, s. 1013). Det uttrycktes att de aldrig fått frågan hur de 

mådde eller blivit erbjudna någon form av samtalsterapi (Fridlund et al. 2000, s. 42). 

 

Att efterfråga utbildning från vårdpersonal 

I studien av Morken, Sevrinsson och Karlsen (2009, ss. 541-542) uttryckte många att 

informationen de fick hos vårdpersonalen var otillräcklig. De fick ofta höra att de skulle 

leva normalt men det ledde endast till en större osäkerhet hos individerna. De uttryckte 

att de ville ha en mer omfattande utbildning om vad som hände i kroppen och 

konsekvenserna av det nya hjälpmedlet så som pacemaker eller ICD. Andra personer 

uttryckte att de även ville att deras närstående skulle få utbildning för att förståelsen hos 

dem skulle öka (Kamphuis et al. 2004, s. 1013).  I en studie med kvantitativ design där 

de jämfört två indikationer för pacemaker, 98 personer med AV-block och 100 personer 

med sjuk sinusnod, kom de fram till att personer med AV-block kände en större ångest 

och oro än de med sjuk sinusnod. Därför behövde denna patientgrupp mer stöd och 

utbildning (Mlynarski, Wlodyka & Kargul 2009, ss. 251-252). 
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Att hitta sin egen väg till acceptans 

För att acceptera sin livssituation och sedan kunna anpassa sig till det nya livet krävdes 

det för personerna att de hittade en egen väg inom både fysiska och psykiska aspekter.  

 

Hitta en egen väg 

Personerna i studien av McDonough (2009, s. 277) beskrev att de hittade sina egna sätt 

att anpassa sig till vardagen. Många beskrev att det var lättare att anpassa sig till 

livsförändringarna om de hade något att komma tillbaka till efter sjukskrivningen, så 

som skola eller arbete. Liknande upplevelser nämndes i studien av Williams et al. 

(2007, s. 169) där de upplevde färre negativa tankar och känslor om de accepterade sin 

livssituation. Även i studien av Beery, Sommers och Hall (2002, ss. 14-16) nämndes 

alternativ för att lättare kunna anpassa sig, nämligen att personerna hittade på 

smeknamn på pacemakern för att kunna acceptera den. De upplevde på så sätt att de 

ägde apparaten och ju mer tiden gick desto mindre tänkte de på pacemakern. Kamphuis 

et al. (2004, s. 1012-1014) nämnde att det ofta var de fysiska begränsningarna som var 

svårast att vänja sig vid. De beskrev vidare att det oftast räckte med sex månader för att 

anpassa sig till det nya livet, även att de kunde acceptera sina fysiska begränsningar för 

att de var mer tacksamma över att få leva. Fridlund et al. (2000, s. 42) 

uppmärksammade att det uttrycktes att personerna kunde uppleva att familjen blev 

viktigare och karriären prioriterades ned. Många uttryckte att de fick en annan syn på 

livet efter inläggningen. 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

I en studie av Beery, Sommers och Hall (2002, s. 17) beskrev personerna att det fick en 

annorlunda syn på sin kropp, på grund av ärret. Det uttrycktes att de kände sig mindre 

kvinnliga, bland annat för att de upplevde att de var tvungna att använda andra kläder 

för att dölja ärret. McDonough (2009, s. 277) framhävde att både män och kvinnor 

kände sig obekväma med att använda badkläder eller andra kläder som visade ärret då 

de trodde att andra skulle se annorlunda på dem. Liknande fynd gjordes i studien av 

Morken, Sevrinsson och Karlsen (2009, s. 540) där några beskrev att de såg sig själva 

på ett annorlunda sätt efter inläggningen. Tidigare hade de varit lugna och självsäkra 

men sedan ändrats till att vara oroliga och nervösa som personer. Detta kunde de inte 

föreställa sig innan de upplevt sin första defibrillering.  

 

Ny chans till livet 

Williams et al. (2007, s. 170) nämnde att personer upplevde ICD:n som en andra chans 

till livet och tog då fler tillfällen att åka på semester eller att besöka släktningar. 

Liknande resultat redovisades i studien av Eckert och Jones (2002, s. 154) där 

personerna ansåg att de aldrig skulle överlevt utan ICD:n och hade därmed fått ett nytt 

liv. I studien av Malm och Hallberg (2006, s. 794) nämndes det att personerna såg 

pacemakern som en garanti för ett fortsatt liv. De upplevde en tacksamhet för att få leva. 

Många personer i studien av Kamphuis et al. (2004, s. 1013) insåg att de hade ett 

lyckligt liv och uppskattade livet mer än tidigare och ville nu ta till vara på vardagen. 

De insåg även att de skulle leva mer i nuet och inte ta livet för givet. I studien av 

Fridlund et al. (2000, s. 41) upplevde vissa personer en tacksamhet till den medicinska 
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vården för att de fått en ICD och därmed fått ett förlängt liv. Personer i studien av 

Beery, Sommers och Hall (2002, s. 19) kände sig beskyddade med sin pacemaker och 

gjorde saker de aldrig vågat göra tidigare.  

 

Lita på apparaten 

Malm och Hallberg (2006, s. 792) beskrev att personerna upplevde att de kände sig mer 

självsäkra när de lärt sig att lita på sin pacemaker. När de börjat lita på sin pacemaker 

var det lättare att vara glad för att få leva. I studien av Williams et al. (2007, s. 169) 

kunde liknande resultat redovisas där personerna uttrycke att det var lättare att anpassa 

sig till sitt nya liv om de litade på sin ICD. Ännu ett liknande resultat påvisades i 

studien av Eckert och Jones (2002, s. 154) där vissa personer såg den första 

defibrilleringen som en bekräftelse av att ICD:n fungerade. När de visste att den 

fungerade kunde de lättare gå vidare och fortsätta med att lära sig leva med de olika 

begränsningarna.  

 

Att uppleva oro 

En upplevelse av oro var vanligt förekommande. Det var oro kring saker som berör 

framtiden så som ärftlighet och ekonomi eller kring när nästa defibrillering skulle ske. 

 

Oro inför framtiden 

I en studie av McDonough (2009, s. 277) där de intervjuat yngre vuxna, med åldern 

mellan 18-40, uttrycktes det att alla hade accepterat att leva med ICD:n. De upplevde en 

oro för att skaffa barn då de var rädda för att barnet skulle få samma hjärtfel och behöva 

behandlas med ICD. Nästan alla hade låtit undersöka sina barn eller skulle göra det för 

att se om de hade någon hjärtsjukdom. Vidare beskrev många i studien att de upplevde 

en oro för att inte finnas till för barnen i framtiden då de kunde dö i förtid. De var även 

oroliga för att de inte skulle klara av att arbeta och på så vis få ekonomiska bekymmer.   

 

Känslan av att få en defibrillering 

Personerna i studien av Eckert och Jones (2002, s. 155) beskrev känslan av att få en 

defibrillering av ICD:n som att få ett slag i bröstet. I studien av Morken, Severinsson 

och Karlsen (2009, s. 540) beskrevs liknande upplevelser, nämligen att de kändes som 

att bli träffad av blixten, att bli skjuten eller som att bli slungad från ena sidan av 

rummet till det andra. Att få flera defibrilleringar efter varandra upplevdes mest 

skrämmande. Känslan beskrevs som en extrem oro för att möta döden. 

 

Rädsla för att få en defibrillering 

Många upplevde en hjälplöshet inför att få en defibrillering i studien av Eckert och 

Jones (2002, s. 155). Personer i Kamphuis et al. (2004, s. 1014) hävdade att de inte 

visste när eller var defibrilleringen skulle komma, hur de skulle reagera eller känna sig 

efteråt som var oroande. Liknande fynd identifierades i studien av Morken, Severinsson 

och Karlsen (2009, s. 540) där de beskrev att det var bristen på varning, hur intensiv 

defibrilleringen skulle vara och insikten av att de kan dö som var mest oroande. I 

studien av McDonough (2009, s. 277) framkom det att personer, som aldrig hade 
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mottagit en defibrillering, upplevde att det var rädslan för det okända, och att de inte 

visste vad som skulle hända dem som var mest skrämmande.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD. 

För att studera detta område valde författarna att göra en allmän litteraturöversikt enligt 

Fribergs (2006) modell. Modellen fokuserade på att analysera utvalda artiklars 

resultatdel. Genom detta skapades en sammanställning inom valt forskningsområde och 

på så vis skapades en överblick av befintlig forskning. För att säkerställa de valda 

artiklarnas kvalitet användes den granskningsmall som redovisas i Friberg (2006, ss. 

119-121). Granskningsmallen användes för att den på ett överskådligt sätt gav 

författarna tydliga hänvisningar till hur granskning av artiklarna skulle ske.  

 

Litteraturöversiktens resultatdel är baserad på såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar, 

detta för att de kompletterar varandra på ett bra sätt. De kvalitativa studierna ger 

personliga svar på upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD, samtidigt som de 

kvantitativa studierna styrker de kvalitativa resultaten med statistiska mätvärden i 

specifika områden, så som livskalitet och välbefinnande. Författarna ansåg att 

tillförlitligheten ökade då båda inkluderades. Det som var komplicerat med att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa studier var att författarna tyckte att det var svårt att 

redovisa de kvantitativa resultaten på ett korrekt sätt, och att få in dem i rätt 

sammanhang.  

 

Till en början var syftet att endast undersöka upplevelser av att leva med pacemaker 

men på grund av brist på kvalitativa studier som svarade på författarnas syfte valde de 

att även inkludera studier som beskrev upplevelsen av att leva med ICD. Eftersom 

upplevelserna mellan de båda var relativt lika kunde författarna skapa ett nytt 

gemensamt syfte. Vid den huvudsakliga artikelsökningen använde sig författarna av 

databasen Cinahl vilken är inriktad på vård och omsorg där patientperspektivet är 

framträdande. Cinahl var mest förekommande för att den databasen var lätthanterlig och 

tog fram flest artiklar som svarade på syftet. Databasen PubMed, vilken är inriktad på 

vård och medicin, användes även till en viss del, men endast en slutgiltig sökning 

gjordes i PubMed, vilken genererade fyra artiklar. PubMed inkluderades i sökningen för 

att författarna ville ha ett bredare sökningsfält. 

 

Båda databaserna hade artiklar som belyste upplevelsen av att leva med pacemaker eller 

ICD, vilka svarade på litteraturöversiktens syfte. Publiceringsdatumen var till en början 

begränsade mellan år 2002-2012 men efter att författarna funnit en central artikel för 

deras syfte valde de att utöka publiceringsåren till år 2000-2012. Att publiceringsåren 

utökades med två år gjorde inte att fler artiklar inkluderades eller att tillförlitligheten 

försämrades, då den tillagda artikeln svarade på litteraturöversiktens syfte. De artiklar 

som valdes ut beskrev livsförändringar och upplevser kring hur det är att leva med 

pacemaker eller ICD. 
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Något som begränsade litteraturöversiktens resultat var att de endast inkluderade studier 

i sökningsprocessen som var skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, på så 

vis kunde relevant forskning missats. Det författarna även hade velat finna mer av var 

artiklar som belyste yngre människors upplevelser, då de flesta artiklar hade ett urval 

med medelåldern 65 år. Författarna uppmärksammade att de valda artiklarnas innehåll 

belyste mer negativa upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD, vilket också 

speglade sig i litteraturöversiktens resultat. Författarnas förförståelse kring upplevelsen 

av att leva med pacemaker eller ICD kan även ha påverkat resultatet då den inte kunde 

åsidosättas helt. Författarna försökte i möjligaste mån förhålla sig öppet och vara 

objektiva kring sina förförståelser. Därför genomfördes analysen tillsammans för att 

författarna ville behålla sin öppenhet genom hela analysprocessen.  

 

I analysförfarandet arbetade författarna tillsammans för att komplettera varandras 

läsning och på så sätt få en bredare analys med olika synsätt. Tillförlitligheten ökade när 

författarna analyserade tillsammans. Under genomläsningarna använde sig författarna 

av färgpennor för att identifiera likheter och skillnader. Med de olika färgerna fick de en 

överskådlig blick och kunde urskilja gemensamhetsfaktorer för att sedan identifiera 

subteman. När subteman hade identifieras grupperades dessa, av författarna, naturligt in 

i huvudteman. Det som var begränsande kring rubriksättningen av huvudteman var att 

det var komplicerat att identifiera en rubrik som var övergripande för alla subteman.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet bygger på att belysa upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD. Att få 

en pacemaker eller ICD innebär för många att de är tvungna att leva på ett nytt sätt. Det 

leder till en del livsförändringar och att de behöver hitta sin egen väg till acceptans och 

vidare anpassning till detta. Många är tacksamma för att få en andra chans till livet, 

samtidigt som de har svårt att vänja sig vid livsförändringarna som bland annat innebär 

en social isolering. Det finns en oro inför framtiden och behovet av mer stöd och 

utbildning är starkt.  

 

Resultatet består av en analys av artiklar som bygger på människors upplevelser och 

författarna har valt att kalla människorna för personer eller individer och inte för 

patienter då syftet är att belysa upplevelsen i det vardagliga livet och inte inneliggande 

på en avdelning. Författarna belyser ett antal upplevelser av hur det är att leva med 

pacemaker eller ICD, utifrån tio olika artiklar. Därför finns det troligtvis många fler 

upplevelser som kan lyftas fram. Syftet med kandidatuppsatsen har inte varit att belysa 

upplevelsen ur ett genusperspektiv, alltså ingår män och kvinnor under samma begrepp. 

Där det fanns klara skillnader har dessa dokumenterats.  

 

Att uppleva livsförändringar 

Att vara i en ny livssituation så som att få en pacemaker eller ICD kan innebära nya 

begränsningar i det vardagliga livet. Livsvärlden kan förändras när människan ställs 

inför nya upplevelser och behov. Innan personerna har accepterat sin nya livsvärld, drar 

de sig ofta undan och undviker olika aktiviteter och sociala sammahang. Detta på grund 

av att de upplever en rädsla för att trigga igång pacemakern eller ICD:n i samband med 

fysisk ansträngning eller för att de ska dra till sig oönskad uppmärksamhet. Det uttrycks 
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även att de inte vågar aktivera sig på samma sätt som tidigare för att de tappar 

kontrollen över sin kropp. Att tappa kontrollen över sin kropp kan medföra att synen på 

den levda kroppen förändras. När denna syn förändras kan de uppleva ett lidande. Trots 

att personerna inte vågar göra samma aktiviteter och undviker vissa situationer vill de 

ändå ses och bemötas som alla andra. Detta styrks av Shaffer (2002, ss. 46-49) som i sin 

studie påvisade att personerna med ICD kände en påfrestning av att göra olika 

aktiviteter. Vissa aktiviteter undveks då de upplevde att de var beroende av andra för att 

personerna inte vågade göra aktiviteterna ensamma.  

 

Att vara i behov av stöd och utbildning 

Ett annat avsnitt som är värt att lyfta fram är att behovet av stöd och utbildning är stort. 

Många beskriver att okunskapen leder till begränsningar i vardagen. Kanske hade dessa 

kunnat undvikas med en bättre utbildning, kring hur apparaten påverkar kroppen. 

Begränsad utbildning från vårdpersonal kan leda till en ökad oro och rädsla hos 

patienterna vilket kan leda till ett ökat sjukdomslidande. Med ett ökat sjukdomslidande 

kan vägen till acceptans bli längre och återhämtningen kan bli svårare. Enligt Flemme, 

Bolse, Ivarsson, Jinhage, Sandstedt, Edvardsson och Fridlund (2001, s. 568) är det 

osäkerheten som främst gör personerna inaktiva, ju längre tiden går och ju mer kunskap 

de får minskar osäkerheten och de vågar prova att anstränga sig mer och upplever då 

hälsa. När personerna upplever hälsa kan de också uppleva ett välbefinnande 

tillsammans med sundhet och friskhet.  För att främja vägen till acceptens är det viktigt 

med en god kommunikation mellan vårdare och patient, vilket äger rum i ett vårdande 

samtal. I det vårdande samtalet kan oron och rädslorna synliggöras och bearbetas 

tillsammans. Wiklund (2003, ss. 171-172) anser att den lidande personen behöver känna 

sig sedd och bekräftad av vårdaren för att kunna sätta ord på sitt lidande. För att detta 

ska kunna ske behöver vårdaren ses som en person och inte som i en roll. Samtalet blir 

vårdande när patienten och vårdaren får en ömsesidig relation där båda ger av sig själva. 

Samtidigt som utgångspunkten i det vårdande samtalet bör vara förankrad i patientens 

behov.  

 

I resultatet framkommer även en önskan om stödgrupper. I stödgrupper skulle 

personerna kunna möta andra personer i samma sjukdomstillstånd och dessa kan då 

uppleva tillit till varandra. På så sätt kunde de uppleva sig själva som en enhet i relation 

till andra och på så vis uppleva hälsa. Tillgängligheten av stödgrupperna anser 

författarna är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Många personer med pacemaker eller 

ICD kan vara orkeslösa. Därför är det av stor vikt att stödgrupperna finns i närområdet, 

även att stödgrupperna är vid fler tillfällen men med kortare möten för att personerna 

ska orka med. Stödgrupperna bör vara planerade så att det är bäst anpassade för 

deltagarna och inte för organisationen. Genom lättillgängliga stödgrupper fås ett större 

deltagande vilket kan främja vägen till acceptans. 

 

Hess, Weinland och Beebe (2010, ss. 215-216) beskriver vikten av tillgänglighet av 

stödgrupper. I studien har de intervjuat patienter med ICD som använder sig av en 

virtuell stödgrupp. Med internet ökar tillgängligheten och personerna kan själva välja 

när de vill delta. I stödgruppen kan de söka information om sjukdomen, dela 

erfarenheter med andra i gruppen eller samtala i form av chatt. Där kan även närstående 

söka stöd hos andra närstående. Vårdpersonal finns tillgänglig under vissa tider. I 
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studien av Shaffer (2002, s. 49) beskrivs ett exempel på utbildning för patienter och 

dess närstående. De föreslår att använda sig av rollspel för att iscensätta olika scenarier 

som de kan stöta på i framtiden. På så sätt kan de förberedas på vad som skulle kunna 

ske. Riegel och Carlson (2004, s. 174) nämner ett annat perspektiv på stödgrupper. I 

studien har de jämfört patienter med hjärtsvikt, där en grupp fick ett självhjälpsprogram 

och en grupp fick deltaga i regelbundna stödgrupper. Resultatet i studien visar att det 

inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna. De nämner även en efterfrågan av 

mindre stödgrupper då dessa är mer personliga. Sossong (2007, s. 103) anser att 

vårdpersonal behöver en större insikt i patientens vardag för att kunna ge bättre 

utbildning och stöd. Enligt Wiklund (2003, s. 159) kan vårdare lindra lidande om de har 

ett genuint intresse för patienten. Wiklund Gustin och Bergbom (2012, s. 100) 

understryker att patienters lidande även kan lindras om vårdrelationen mellan patient 

och vårdpersonal är god. Wiklund (2003, s. 158) menar vidare på att patienten och 

vårdaren bör vara delaktiga i utformandet av vårdrelationen.  

 

Att hitta sin egen väg till acceptans 

För att personerna ska kunna gå vidare i livet behöver de finna en egen väg för 

acceptans av den nya livsvärlden. Det finns ingen mall till hur anpassningen ska gå till, 

utan det får personerna själva utforska. Ju snabbare personerna kan acceptera deras nya 

livssituation desto snabbare kan de anpassa sig till sitt nya liv och sin livsvärld. Med 

hjälp av stödgrupper eller att personerna träffar andra i samma situation kan detta 

underlätta anpassningen, då de kan finna stöd och se en liknande livsvärld hos varandra. 

Om personerna har ett arbete kan även det hjälpa att snabbare hitta tillbaka till 

vardagen. Att ha något att leva för kan öka välbefinnandet hos personerna, med ett ökat 

välbefinnande kan personerna lättare uppleva hälsa. En skillnad upptäcktes av 

författarna att de i resultatet hade analyserat en artikel skriven av Kamphuis et al. (2004, 

s. 1012-1014) där de beskriver att det tar cirka sex månader för anpassningen men i en 

annan studie skriven av Shaffer (2002, s. 47) beskrivs det att det tar cirka ett år för 

anpassningen. Kan denna skillnad bero på att de är utförda i olika länder, att artiklarnas 

urval hade olika åldrar eller beror det på något annat? 

 

En utmärkande skillnad mellan kvinnor och män var synen på deras kropp. Båda tänkte 

på sitt nya ärr och vad de kunde använda för kläder, men det var endast kvinnor som 

hade en annan syn på sin kropp. De upplevde sig mindre kvinnliga. Kan detta bero på 

att kvinnor över lag förknippar sin kvinnlighet med sin kropp? Samhället idag har ett 

kvinnoideal, där kropp är förknippat med skönhet och kvinnlighet. Via reklam påminns 

personerna ständigt om hur samhället vill att de ska se ut, vilket kan leda till en sämre 

självkänsla hos dessa kvinnor. Författarna ser åter igen möjligheten att självkänslan kan 

stärkas med hjälp av stödgrupper, där kvinnorna kan få en ökad förståelse av att de inte 

är ensamma i sin situation. Enligt Bergh och Pilhammar Andersson (2003, ss. 99-100) 

kan sjuksköterskan använda olika pedagogiska strategier för att nå fram till patienten. 

Ett exempel på det är ”hjälp till självhjälp”, där sjuksköterskan främjar att människan 

ska bli självständig genom att motivera till egna beslut. De beskriver vidare att 

självkänslan hos en patient kan förbättras om personen uppmuntras att styra över sig 

själv och inte enbart förlita sig på andra. Kvinnor som är i enhet med sin egen kropp och 

är förankrade i den levda kroppen kan uppleva hälsa och finna mening och sammanhang 

i livet. I studien av Sowell, Kuhl, Sears, Klodell Jr. och Conti (2006, ss. 831-832) 
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framhävs det att kvinnor var mer deprimerade än män relaterat till sin syn på sin egen 

kropp efter inläggning av ICD. Kvinnorna i denna studie upplevde även de en känsla av 

att de var mindre kvinnliga och att de fick en lägre självkänsla. Sowell et al. (2006, s. 

832) menar vidare att det bör finnas en annan inläggningsteknik där operatören tar 

hänsyn till hur ärrbildningen kommer att bli, för att lindra depressiva symtom hos 

kvinnor.   

 

Trots att många hade svårt att vänja sig vid de olika begränsningarna var de tacksamma 

för att ha fått ett förlängt liv. De upplevde att de hade fått en ny chans och de gjorde 

saker som de aldrig tänkt sig att göra tidigare. Wiklund (2003, s. 152) anser att när 

personer upplever att de har något att leva för får de en känsla av hopp. När personerna 

upplever meningsfullhet får de en kraft att gå vidare. Genom att personerna börjar gå 

vidare blir vägen till acceptans lättare. Att känna hopp inför framtiden och att de börjat 

sin väg mot acceptans kan ses som en hälsoresurs. Wiklund (2003, s. 88) menar att 

hälsoresurser är det människan kan använda sig av för att lindra lidande och främja 

hälsa. Som tidigare nämnt i litteraturöversiktens bakgrund hade åldern en stor inverkan 

på hur personerna gick vidare. Äldre upplevde det mer som en livsförlängare medan de 

yngre fick en annan syn på livet, vilket gjorde att de inte längre tog livet för givet. I 

studien av Sossong (2007, s. 102) beskrev personer att efter de fått en ICD uppskattade 

de livet mer på grund av att de såg ICD:n som en livsförlängare. 

 

Att uppleva oro 

I studien där yngre vuxna intervjuas belyses situationer som äldre inte befinner sig i så 

som gravididet, barnuppfostran och familjeliv. Hos de yngre framgår det ytterligare oro 

över hur deras hjärtfel skulle påverka deras barns liv. Denna oro gav upphov till 

livslidande hos de yngre, då livslidandet berörde hela människans liv. Hamilton och 

Carroll (2004, s. 199) anser att den psykiska anpassningen skiljer sig åt hos yngre och 

äldre. De anser även att sjukvårdspersonal borde anpassa sin information utefter 

patientens ålder, för att säkerställa att alla får tillräcklig och lämplig information.  

Vid information och utbildning bör vårdpersonal ta hänsyn till patientens ålder och 

därmed livsvärld. Alla har en individuell livsvärld, men troligtvis har yngre en mer lik 

livsvärld med andra unga än den som äldre har. Med en åldersanpassad information kan 

vårdpersonal lättare nå ut till personernas individuella livsvärld.  

 

Betydelse för vårdandet 

Utifrån litteraturöversiktens resultat kan vårdpersonal få en bättre insikt och förståelse 

för hur det är att leva med pacemaker eller ICD. Därmed kan de ge en bättre utbildning 

och inge en större trygghet i form av stöd, vilket kan lindra lidandet för den enskilda 

personen. Om vårdpersonalen har en bra insikt kan bättre information ges som till 

exempel kan vara åldersanpassad. Enligt Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004, 

ss. 82-83) är det viktigt att patienter upplever innehållet av informationen, de får av 

vårdpersonalen, relevant och att den uppfyller deras önskemål och behov.  

 

Ett annat resultat som framkommit är att de som lever med pacemaker eller ICD har ett 

stort behov av mer psykiskt stöd, de behöver samtala om hur det faktiskt är och inte 

bara kring hur pacemakern eller ICD:n fungerar tekniskt. Enligt Wiklund Gustin och 
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Bergbom (2012, s. 230) kan kommunikation användas som ett redskap för att lindra 

lidande i ett vårdande samtal. Ett lindrat lidandet kan ses som en hjälp för att uppnå 

hälsa. När personerna i sin tur har uppnått hälsa kan detta användas som ett medel för 

att nå upp till de mål som personerna har med sitt liv.  

 

Kliniska implikationer 

 Upplevelser av att leva med pacemaker eller ICD genererade många negativa 

upplevelser, bland annat oro och rädsla vilka kan lindras med bättre stöd och 

utbildning från vårdpersonal.  

 Tiden för anpassning var individuell för personerna, efter acceptansen var 

upplevelsen av att leva med pacemaker eller ICD generellt en positiv upplevelse. 

Även synen på sin egen kropp skiljer sig åt mellan män och kvinnor efter att de 

har erhållit en pacemaker eller ICD. Där av vikten av individanpassad 

information och utbildning samt en god vårdrelation, där patienten är i centrum. 

 Vårdpersonal behöver en större insikt i hur personer som lever med pacemaker 

eller ICD har det för att ge bättre utbildning och information.  

 I sökningsprocessen hade författarna svårigheter med att hitta forskning kring 

yngre och hur de upplevde det att leva med pacemaker eller ICD. För att 

vårdpersonal ska kunna ge en bra information och förstå de yngre patienterna 

krävs mer forskning inom detta område. 

 För att vårdpersonal ska ha en förståelse för hur pacemakerpatienten har det 

krävs även där mer forskning inom området. 
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Bilaga 1 

Slutgiltlig sökning 

 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Cinahl defibrillators, 

implantable AND 

psychosocial AND 

experiences 

33 3 

Cinahl defibrillators, implantable 

AND quality of life AND 

pacemaker  

34 1 

PubMed Pacemaker AND quality of 

life AND psychology 
42 4 

Cinahl Pacemaker, artificial AND 

psychological AND life 

11 1  

 

Cinahl defibrillators, 

implantable AND 

psychosocial AND 

accepting 

4 

 

 

 

1 

Cinahl 

 

defibrillators, 

implantable AND life 

situation 

7 

 

1 
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Bilaga 2 

Kvalitetsgranskning  

 

Kvalitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i 

så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

 

Kvantitativa studier: 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i 

så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 3 

Analysmodell 

Titel  

Författare 

Tidsskrift  

Publ. År  

Land 

Studiedesign Syfte Metod Resultat 

The experiences and concerns 

of Young Adults (18-40 Years) 

Living with an Implanted 

Cardioverter Defibrillator 

(ICD). 

 

McDonough, A. 

 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

2009, USA. 

Kvalitativ. Att beskriva 

erfarenheter och 

farhågor hos unga 

vuxna som lever med 

en ICD.  

Intervjuer med 

nedskrivna narrativa 

svar.  

n= 20 

Resultatet presenteras i fyra 
beskrivande kategorier. Med 
tillhörande subkategorier: 
”Psykosocial”- komma tillbaka till 
det normala, humörsförändringar 
och oro kring sin kroppsbild. 
”Utvecklande”- barnafödande och 
barnuppfostran. 
”Fysik” -förväntningar på fysisk 
aktivitet. 
”Ekonomi”- ekonomisk trygghet. 
 

ICD: a qualitative study of 

patient experience the first 

years after implantation. 

Kamphuis, HCM., 

Verhoeven, NWJM., de 

Leeuw, R., Derksen, 

R.,Hauer, RNW., & Winn. 

Journal of clinical nursing. 

2004, Holland. 

Kvalitativ. Att undersöka hur 
patienter med ICD 
upplever sitt första 
år efter 
inläggningen. 

Semi-strukturerad 
intervju. Deltagarna 
intervjuades 3, 6 och 
12 månader efter 
inläggningen. 
Intervjuerna var 
inspelade och 
transkriberades 
sedan ordagrant.  
n=21 

Ett antal olika teman 
identifierades och presenterar 
resultatet: ”Fysisk förändring”, 
”Kognitiva förändringar”, ”Socialt 
stöd”, ”Kontakt med läkare”, 
”konfrontation med döden”, 
”möjligheten "och ”förändringar 
över tid”. 
 

How does an implantable 
cardioverter defibrillator 
(ICD) affects the lives of 
patients and their families? 
  
Eckert, M. &  Jones, T. 
International Journal of 
Nursing Practice. 
 
2002, Australien. 

 

Kvalitativ. Att beskriva känslor 

och erfarenheter hos 

patienter med ICD 

och hur de har 

påverkat deras 

dagliga liv och 

patienternas 

familjer. 

Ostrukturerad 

intervju med 

fenomenologisk 

tolkning. Varje 

intervju var 

bandinspelad och 

sedan transkriberad 

ordagrant. Sedan 

tolkades intervjuerna 

utifrån en 

hermeneutisk 

process.  

n= 6, tre patienter 

och tre anhöriga. 

Resultatet redovisas i ett antal 

olika teman:  

”Beroende”, ”Den första 

upplevelsen”, 

”Livsstilsförändringar”,” Brist på 

kontroll”, ”mind game” och 

”säkerhet”. 
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Getting on with life: 
Accepting the permanency 
of an Implantable 
Cardioverter Defibrillator. 
 
Williams, M.A., Young, J.,  
Nikoletti, S. &  McRae, S. 
 
International Juournal of 
Nursing Practice.  
 
2007, Australien. 

Kvalitativ. Att undersöka 

upplevelser, 

farhågor och behov 

hos patienter med 

ICD. 

Intervju som 

bandinspelades och 

sedan 

transkriberades 

ordagrant.  

n= 22, elva patienter 

och elva anhöriga. 

I resultatet redovisas den process 
patienterna går igenom i 
anpassningen till ICD:n. Dessa 
resulterar i ett antal teman: 
”Återgå till normal aktivitet”, ”Inte 
tänka på ICD: längre”, ”Positiv 
tolkning”,” Livsstilsförändringar” 
och ”Ta risker”.   
 

Patients with implantable 

cardioverter- defibrillators 

and their conceptions of the 

life situation: a qualitative 

analysis. 
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Kvalitativ. Att beskriva hur 

patienter med ICD 

erfar deras 

livssituation. 

Kvalitativ metod med 

fenomenografisk 

ansats. 

Semistrukturerad 

intervju. 

n= 15 

Sex olika kategorier identifierades 
där patienterna beskriver deras 
livssituation. Kategorierna har 
både negativa och positiva 
aspekter:  

”Känsla av säkerhet”, ”Känsla av 
tacksamhet”, ” Känsla av att vara”, 
”Att ha ett nätverk”, ”Att ha en tro 
på Framtiden” och ”Att få 
Kännedom”. 

Reconstructing 
unpredictability: 
experiences of living with 
animplantable cardioverter 
over time. 
 
Morken, I. M., Severinsson, 
E. &  Karlsen, B. 
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Kvalitativ. Att utforska 

människors 

upplevelse av att 

leva med ICD. 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Grounded theory 

användes för 

datainsamling och 

analys. 
n=16 

Fyra kategorier framtogs: "att 

förlora kontrollen", "återta 

kontrollen", "saknar stöd", och 

"söka stöd". 
De flesta av personerna som 
mottagit en defibrillering från 
ICD:n kände en viss 
oförutsägbarhet. 

Focused life stories of 
women with cardiac 
pacemakers. 
 
Beery, T A., Sawyer 
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Kvalitativ. Undersöka kvinnors 
respons på 
pacemakerinsättning
. 
 

Hall´s retrospektiv 
kvalitativ studie med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
n=11 
 

Kvinnorna accepterade att de 

behövde en pacemaker för att 

kunna leva sina liv men vägen till 

acceptans och anpassning var 

komplicerad. Det var många 

kvinnor so m fick en annan syn på 

sin kropp.  
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Patients’ experiences of 
daily living with a 
pacemaker : A grounded 
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Malm, D., Hallberg, LR.  
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2006, Svergie. 

Kvalitativ. Att undersöka 
patienters 
upplevelse av det 
dagliga livet med 
pacemaker  
 

Grounded Theory 
Semi strukturerade 
intervjuer.  
n=13 

Det identifierades två 
huvudkategorier: ”upplevd socialt 
deltagande” och ”känslomässig 
status”.  
Därefter identifierades ytterligare 
fyra underkategorier: ”känna sig 
överbeskyddad”, ”känna sig 
otillräcklig”, ”omöjliga 
begränsningar” och ”återerövra 
livet”.  
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Kvantitativ. Att utvärdera 
förändringar inom 
den mentala och 
fysiska delen av 
livskvalitet hos 
patienter, sex 
månader efter en 
pacemakerinsättning
. 
 

Frågeformulär om 
Quality of life 
användes. MLWHF 
enkäten fylldes i 
innan operationen 
samt vid uppföljning 
3 dagar och 6 
månader efter 
operationen. 
Wilcoxon test samt 
Mann-Whitney test 
användes.  
n=198 

Livskvaliteten förbättrades efter 
pacemakerinsättningen inom alla 
fem områden som undersöktes 
hos patienter med sjuk sinusnod. 
Hos patienter med AV block  
förbättrades livskvaliteten inom 
alla områden utom rädsla/ 
depression där symtomen istället 
hade förvärrats. 
 

 

How different from 
pacemaker patients are 
recipients of implantable 
cardioverter-defibrillators 
with respect to psychosocial 
adaptation, affective 
disorders, and quality of 
life? 
Duru, F., Büchi, S., 
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Kvantitativ Att bedöma 
skillnader i 
psykosocial 
anpassning, 
livskvalitet och 
förekomst av 
affektiva störningar 
mellan patienter 
med pacemaker och 
implanterbar 
cardioverter- 
defibrillatorer (ICD). 

Frågeformuläret HAD 

användes, samt ett 

specialutformat 

formulär. 

Dataanalysen 

utfördes för tre 

patientgrupper: 

pacemaker (n=76) 

ICD patienter som 

fick terapeutiska 

chocker (n = 45), och 

ICD patienter som 

inte 

emot chocker (n = 

31). 

Det fanns inga skillnader mellan de 

tre patientgrupperna. Dock var 

patienter i den chockade ICD-

gruppen mer benägna än de i de 

andra grupperna att rapportera 

begränsningar i sina 

fritidsaktiviteter. Fyrtio procent av 

chockade ICD patienter skulle vara 

intresserade av att gå med i en 

stödgrupp. 

 

 


