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Sammanfattning    
Antalet patienter med ICD-behandling (implanterbar defibrillator) ökar. Antalet 
patienter som behandlas med ICD beräknas vara omkring 1400-2000 patienter/år. Då 
behandlingen ges på indikationen risk för livshotande hjärtrytmrubbning, är kunskap om 
bemötande av patienten i en allvarlig livssituation och skapande av delaktighet 
avgörande. Patienten behöver stöd till förståelse och kunskap för att uppleva hälsa och 
livskvalitet. Det mellanmänskliga mötet är centralt för att ge information till patienten. 
Forskning finns om att leva med ICD, men få riktar in sig på information i samband 
med ICD-implantationen, dock menar forskare att information är viktig inför beslut av 
behandling och framförallt hos patienter som erbjuds behandling på primärindikation.  
Syftet var att belysa patienters erfarenhet av information i samband med ICD-
implantation och en kvalitativ, intervjustudie, med induktiv ansats genomfördes. 
Erfarenheter patienterna belyste tryggheten informationen skapar där vikten av att vara 
förberedd inför vad som skall ske och vad som kan komma att ske är viktig. Att ha en 
tillgänglig och förtroendefull relation med en vårdare som har kompetens inom området 
var mest betydelsefullt. Att stämningen i vårdmiljön är positiv och att alla som vårdar 
patienten ger samstämmig information belystes som viktigt. Vårdaren bör ha ett 
professionellt förhållningssätt och ha kunskap kring hur man möter en människa på ett 
personligt plan och individualiserar informationen. Viktigt är även att informationen är 
väl avvägd där innehållet bör vara genomtänkt och uppriktigt. Att veta varför 
behandlingen behövs, vad den syftar till och hur det går till praktiskt. Väsentligt är även 
informationen kring risker och komplikationer, men även etiska aspekter. Närståendes 
medverkan var viktig för flera patienter. Viktigt är att se de belysta erfarenheterna som 
en helhet, då alla delar behövs för att skapa livskvalitet. Alla delar påverkar varandra 
och tillsammans skapas det goda resultatet.  
Nyckelord: Trygghet, Information, ICD-implantation, Patienters erfarenhet, 
Delaktighet, Mellanmänskligt möte 
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INLEDNING 
Inom sjukvården och i samhället ökar antalet patienter som behandlas med implanterbar 
defibrillator (Implantable Cardiac Defibrilator ICD). Uppskattningsvis rör det sig om 
1400-2000 patienter/år, men beräkningen är svår att göra, då hänsyn bör tas till både risk 
för rytmstörning och förväntad överlevnad (SBU 2006). Behandlingen ges på 
indikationer som innebär hot om livet, vilket påverkar både livskvalitet och möjligheten 
att leva ett liv på samma sätt som före sjukdomen. 
  
Enligt forskarna Jensen och Kesek (2009 s.3240) betonas vikten av information kring 
behandlingen. Patientsäkerhetslagen talar om patientens delaktighet och att 
informationen är individuellt anpassad. (SFS 2010:659).  Inom sjukvården finns idag 
kunskap kring vikten av individuell information om vård och behandling. Informationen 
bör ges både muntligt och skriftligt, för att skapa möjlighet att i lugn och ro repetera och 
bearbeta den information som delgetts. Informationen som ges inom Hjärtmottagningens 
verksamhet innehåller bland annat nytta och risker med behandlingen, hur behandlingen 
går till praktiskt, samt vilka kontroller som planeras.  Hur informationen ser ut och vem 
som ger informationen och på vilket sätt, kan se olika ut inom olika verksamheter. 
Jensen och Kesek (2009 s.3240) menar att informationen bör ges av läkare, men vilken 
betydelse har egentligen yrkeskategorin? Vilka erfarenheter belyser patienterna om 
informationen inför behandling av sjukdom och vad är viktigt för den enskilda patienten 
för att uppleva livskvalitet? 
  
Författarna har använt orden patient, individ, informant och deltagare synonymt genom 
uppsatsen.  
 
 
BAKGRUND 

Patienten ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Alla människor har en livsvärld, vilket innebär hur individen upplever livet och världen. 
Erfarenheten är unik och egen för varje människa, (Dahlberg & Segesten 2010 s.128). 
 

Hälsa inom vårdvetenskapen  
Eriksson (1994 s.64) beskriver hälsa som görande, varande och vardande. Gränsen 
mellan dessa olika nivåer är diffus, där upplevelsen är avgörande. Hälsan inom 
görandenivån bestäms av yttre, sakliga kännetecken. Varandenivån kännetecknas av en 
riktning mot att finna balans och på nivån för vardande är individen inte rädd för lidande 
utan arbetar med att acceptera förhållanden i livet och finna helhet på ett djupare plan. 
Wiklund (2003 s.79) beskriver begreppet hälsa, som upplevelse av välbefinnande, 
friskhet och sundhet, vilket kan upplevas, trots sjukdom. Upplevelsen är individuell för 
varje människa och kan även variera beroende på situation. Friskhet och sundhet kan 
objektivt mätas via exempelvis laboratorievärden, medan välbefinnande utgör en känsla 
hos individen, baserad på livsvärlden, vilket gör att upplevelsen är subjektiv. Individen 
kan använda inre och yttre resurser för att hjälpa upplevelsen av helhet. Inre resurser kan 
vara att kunna tala om och fundera över varför ohälsa upplevs. Yttre resurser kan vara 



                                      

 2 

t.ex. stöd från andra. Dahlberg och Segesten (2010 ss.80-81), beskriver hälsa som att 
uppleva välmående och kunna genomföra olika projekt i livet. Hälsa innebär inte enbart 
att vara frisk, utan kan upplevas i samband med sjukdom. Förutsättningen är balans 
mellan möjlighet till ro och vila, genom aktivitet av olika slag. Målet för att vårda är 
hälsa. 
 

Lidande inom vårdvetenskapen 
Lidande är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och en patient som drabbas av 
akut livshotande sjukdom och har behov av behandling med ICD, har troligen upplevt 
flera nivåer av lidande. Wiklund (2003) beskriver bl.a. sjukdomslidande och livslidande, 
komna ur de levda erfarenheter människan har. Vårdare måste kunna möta patienten för 
att hjälpa till upplevelse av hälsa och lindra lidande. Eriksson (1994 ss.82-97) menar att 
det finns tre lidanden som ses inom vården, sjukdomslidande dvs. lidande i samband 
med sjukdom, vårdlidande som beskriver lidande i samband med vården, samt 
livslidande, vilket beskrivs som livets unika lidande. För att lidandet skall kunna lindras, 
krävs att vårdmiljön för patienten är respektfull, vårdande och inbjudande. 
 

Förutsättningar för ett mellanmänskligt möte  
Om information ges inom ramen för ett vårdande samtal, stärks möjligheterna att mötas 
på ett mellanmänskligt plan, vilket är angeläget då information delges kring behandling 
av allvarlig sjukdom. Då behandlingen med ICD är tekniskt avancerad och indikationen 
är risk för livshotande hjärtrytmrubbning, är kunskap om bemötande av den enskilda 
människan i en allvarlig livssituation och att skapa delaktighet avgörande. 
Ordet information enligt svenska akademins ordlista över svenska språket (2013) 
beskrivs som meddelande av, upplysning, underrättelse.  

 
Patientens rätt till information 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver i 6:e kapitlet skyldigheter för Hälso- och 
sjukvårdspersonal att vårdaren har ansvar för att patienten får individuell information om 
sin hälsa och sitt tillstånd, om tillgängliga vård- och behandlingsmetoder, om möjlighet 
att välja vårdgivare inom den offentliga sektorn, samt om vårdgarantin. Skulle 
informationen inte kunna ges till patienten, lämnas den till närstående.   
 
Risk finns att patienten reagerar med överkänslighet eller avstötning på det inopererade 
materialet, vilket inte kan förutses, utan inträffar först efter att operationen är genomförd.  
Informationen till patienten bör innefatta sjukdomens förlopp och olika 
behandlingsalternativ, samt för- respektive nackdelar med behandlingen, möjliga 
biverkningar och hur patientens livskvalitet kan påverkas (Socialstyrelsen 2008 s.47). 
Jensen och Kesek (2009 s.3240) menar också att behandling med ICD kräver utförlig 
information om både för- och nackdelar och då patienter, som får ICD på primär 
indikation, inte haft en livshotande arytmi, utan lever med ökad risk att få det, är 
dialogen tillsammans med patienten viktig. 
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Vårdande samtal 
Kommunikation mellan människor gör det möjligt att mötas. Detta innebär att vi delger 
varandra något t ex information om en behandling. Samspelet i mötet handlar inte enbart 
om det med ord talade, utan även om det outtalade, som t ex kroppsspråk, inställning och 
förväntningar på mötet (Nilsson & Waldemarsson 2007 s.11). Information är inte 
likställt med kunskap, men består av underlag till förståelse. Skall informationen kunna 
leda till kunskap, måste den som tar emot informationen både arbeta med den, men även 
föra samman den till en helhet. För att hjälpa patienten att kunna bearbeta informationen 
är en anpassning till den enskilda individen viktig (Klang Söderkvist 2013 s.76). 
 
En del i omvårdnaden handlar om lärande och kan tillskrivas vårdhandlingar, för att öka 
patientens förståelse och tro på sig själv. Viktigt är att skapa en god relation för att finna 
möjlighet att genomföra vårdande samtal, där patienten ges möjlighet att uttrycka 
känslor, lidande och även lära, för att hitta en mening med lidandet (Wiklund 2003 
s.171). Det kan finnas svårigheter att genomföra ett vårdande samtal inom sjukvården, då 
risken är stor att samtalet präglas av envägskommunikation eller användning av 
fackspråk. Stora krav ställs på vårdaren att vara lyhörd och ge möjlighet för patienten att 
ställa frågor och bekräfta att ett möte har skett. Extra stora krav ställs vid sk rutinsamtal 
t. ex inför undersökningar och operationer, där individens behov och resurser tas tillvara 
eller tillgodoses (Dahlberg & Segesten 2010 s.200). Vårdaren har specialistkunskap, 
vilket skapar ett övertag gentemot patienten. Det medför att vårdaren skall skapa 
förutsättningar för ett likvärdigt möte, genom t.ex. individuellt anpassad information och 
delaktighet. Möjligheten att få tillgång till information är avgörande för patientens 
möjlighet att ta egna beslut om sin egen vård. Strävan bör vara att skapa en dialog med 
patienten i lugn och ro, för att ge det stöd och hjälp som behövs för att kunna jämföra 
olika möjligheter och risker med behandlingsalternativ. Tidsaspekten är viktig och 
informationen bör upprepas flera gånger på olika vis, t.ex. muntligt och skriftligt, samt 
att patienten får en kontaktperson att kunna vända sig till om sådant behov uppstår 
(Larsson, Palm & Hasselbalch 2008 s.21). 
 

Delaktighet 
I samband med sjukdom, kan patienten hamna i ett tillstånd ur balans och få en känsla av 
sårbarhet. Viktigt är då att patienten finner ett nytt sammanhang där hälsa och 
välbefinnande kan upplevas. Genom delaktighet i sin vård kan patienten nå detta 
tillstånd. Beroende på hur sammanhanget för vården ser ut, för den enskilde patienten, 
kan möjligheten för delaktighet i vårdprocessen variera. Delaktighet rör sig om att kunna 
påverka sin egen situation, hälsa och välbefinnande, men även att få kunskap och råd om 
sjukdom och behandling. Viktigt att vårdaren har öppna sinnen och är medveten om hur 
budskapet kan tas emot, eftersom känslan av delaktighet kan minska om informationen 
delges ensidigt och oberört (Dahlberg & Segesten 2010 s.112). Patientens delaktighet i 
beslutet om behandling med ICD är viktigt eftersom det handlar om en livslång 
behandling som inte kan avslutas utan att ICD aktivt stängs av. Behandlingen kan inte 
avslutas på egen hand, men information bör ges om att behandlingen kan avbrytas när 
patienten så önskar. Möjlighet måste ges, till patienten, att diskutera och ta ställning efter 
dialog med läkare (Socialstyrelsen 2008 s.47). 
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Att leva med ICD-implantat 
 
Indikationer för behandling 
Behandling med implanterbar defibrillator (Implantable Cardioverter Defibrilator, ICD) 
ges på två indikationer, beroende på orsaken till patientens insjuknande. Patienter som 
överlevt en livshotande kammararytmi, kan få ICD för att förhindra eller behandla nya 
allvarliga rytmstörningar, s.k. sekundär prevention. Den andra indikationen, s.k. primär 
prevention är till patienter som pga. till exempel hjärtsvikt, med försvagad 
vänsterkammarfunktion, löper ökad risk att insjukna med allvarlig eller livshotande 
rytmstörning. Skillnaden mellan grupperna är att primärpreventionsgruppen inte uppvisat 
några rytmrubbningar, utan har en risk att få det. För att behandla en patient med 
primärpreventiv ICD bör patientens förväntade återstående liv uppgå till minst två år. En 
ICD övervakar hjärtrytmen ständigt för att upptäcka och behandla rytmrubbningar, som 
är allvarliga och ibland livshotande (Englund 2006 ss.2-3). Behandling med ICD 
minskar risken för död, både för gruppen patienter som överlevt hjärtstopp och gruppen 
patienter som haft hjärtinfarkt med nedsatt vänsterkammarfunktion i efterförloppet 
(Persson & Stagmo 2008 s.177). Överlevnaden förlängs med denna typ av behandling, 
men livskvaliteten kan påverkas negativt genom risk för onödiga chocker eller 
postoperativa komplikationer (Socialstyrelsen 2008 s.10). 
 

Teknisk beskrivning 
En ICD består av tre delar, en dosa och en eller flera elektroder. Dosan opereras in strax 
nedanför nyckelbenet, under huden, vanligtvis på vänster sida och elektroderna placeras i 
hjärtats högra kammare, ibland högra förmaket. Elektroderna kopplas till dosan och kan 
sedan kontrolleras utifrån med hjälp av teknik via radiovågor (Englund 2006 ss.2-3). 
 

Livskvalitet och ICD 
Livskvaliteten kan påverkas både positivt och negativt genom denna behandling. 
Patienterna kan uppleva en ökad livskvalitet till följd av trygghetskänslan, behandlingen 
kan ge (Jensen & Kesek 2009 s.3236). Men livskvaliteten kan sänkas pga. upplevelsen 
av eventuell ICD-chock, vilket kan beskrivas som en kraftig ”smäll” i bröstet. Genom 
rätt programmering av ICD: n kan risken för felaktiga chocker minskas och patienten 
kan anstränga sig fysiskt om så önskas. Programmeringen är viktig då systemet kan 
förväxla normal ansträngningspuls med farlig arytmi (Ståhle 2008 s.317). 
 
  
PROBLEMFORMULERING 
Gruppen patienter som behandlas med implanterbar defibrillator (ICD), ökar i samhället. 
Den medicinska utvecklingen har gjort att indikationerna har förändrats och blivit fler. 
Fler patienter får behandlingen, trots att de inte har drabbats av hjärtstopp, men löper 
ökad risk att göra det. Att drabbas av en livshotande sjukdom eller akut livshot påverkar 
patientens hälsa och välbefinnande och medför risk för oro, ångest och rädsla. Hur en 
patient klarar att hantera sådana upplevelser påverkas av patientens livsvärld och de 
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erfarenheter individen har med sig i livet. Detta är naturligtvis individuellt för varje 
människa. 
 
Inom vården är det viktigt att på bästa sätt stödja och hjälpa patienten att finna förståelse 
och kunskap för att nå hälsa och upplevd livskvalitet, trots sjukdomen. Det vårdande 
samtalet och det mellanmänskliga mötet är centralt för att ge information till patienten. 
Inom hjärtmottagningens verksamhet ges individuell information, av sjuksköterska, både 
muntligt och skriftligt, om ICD-behandling, i samband med implantationen. 
Informationen innehåller bland annat vad som kan hända vid eventuella tillslag av ICD 
och vad patienten kan förvänta sig efter implantationen, samt vilka kontroller som 
planeras. 
 
Forskning finns kring hur det är att leva med ICD, men få studier riktar in sig på värdet 
av information i samband med ICD-implantationen, dock menar forskare att information 
är viktig inför beslut av behandling och då framförallt hos patienter som erbjuds 
behandling på primärindikation, samt att det är viktigt att informationen ges av läkare. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa patienters erfarenhet av information i samband med ICD-
implantation.   
 
METOD 

Ansats 
Studiens inriktning var patienters erfarenhet av information, varför en kvalitativ, 
intervjustudie, med induktiv ansats genomfördes. En ansats som är induktiv innebär att 
genomgången av människans berättelse om sin upplevelse sker med förståelse om 
personens egen historia och livsvärld  
(Lundman, Hällgren Graneheim 2012 s.188). 
 

Urval 
Författarna valde att använda strategiskt urval. Syftet med strategiskt urval är att hitta så 
stor variation som möjligt, utgående från ämnet man valt att studera. Det innebär också 
att medvetet hitta informanter inom tänkta urvalskriterier (Chekol 2012 s.98). 
   
Urvalskriterierna som användes var att patienten skulle ha fått ICD på primärindikation 
och ha fått informationssamtal i samband med implantationen. Detta samtal skulle ha 
skett efter tidsperioden sedan sjuksköterskan infört besök med det syftet. Informanterna 
skulle också ha återbesök på mottagningen under perioden februari – mars månad. 
Målsättningen var att intervjua sex utvalda patienter. I samband med återbesök 
tillfrågades patienterna om deltagande i studien muntligt, men även med ett skriftligt 
informationsbrev (bilaga 1).  
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Under perioden kom ca 30 patienter för återbesök, men pga. att de inte uppfyllde 
studiekriterierna blev bortfallet 24 patienter. Deltagarna i studien utgjordes av sex 
informanter, en kvinna och fem män. Alla var födda på 1940-talet och fem av sex hade 
någon form av högskoleutbildning. Samtliga hade fått ICD på primär indikation på 
samma sjukhus. Tidpunkten för intervjun varierade mellan en månad till två år efter 
informationssamtalet.  Patienterna fick möjlighet att välja plats för intervjun och alla 
valde att komma till sjukhuset. I samband med intervjun fick patienterna skriva på ett 
muntligt och skriftligt informerat samtycke att delta i studien. Informerat samtycke avser 
att patienten har fått kännedom om syfte med studien och hur undersökningen går till, 
samt att de kan förstå och komma ihåg informationen. Viktigt är att betona att 
deltagandet är frivilligt, samt att man kan avsluta sitt deltagande när som helst, utan 
motivering (Pilhammar 2012 s.63). 
 

Datainsamling 
Valet av plats för intervjun är viktig, inte minst med hänsyn till informanten. Miljön bör 
vara lugn och utan störningar av andra personer. Tiden för intervju skall vara väl avsatt 
och utan tidspress, vare sig för den som intervjuar eller svarar (Ekholm & Fransson 1992 
s.22). Intervjun genomfördes i ett ostört rum på mottagningen. Bordet var placerat strax 
innanför dörren, med plats för sex personer. Informanten och författaren som skötte 
tekniken satt på samma sida av bordet, med ryggen mot dörren och intervjuaren satt 
mittemot informanten. Miljön i rummet var lugn och placeringen inne i rummet gjordes 
medvetet för att minimera störande moment under intervjun. Författarna var klädda i 
privata kläder, för att inte riskera att förväxlas in i en vårdsituation, utan försöka vara så 
lika informanten som möjligt. I samband med intervjusituationen skall författaren vara 
lyhörd för skillnader i erfarenheter och behov (Ekholm & Fransson 1992 s.19). 
 
Strategin i samband med intervjuerna var att en och samma person höll i samtalet, medan 
den andra skötte tekniken, med inspelning och observerade, samt noterade ev. outtalade 
nyanser, som stöd och minnesanteckningar. Intervjuerna genomfördes på samma sätt och 
med samma person på respektive uppgift. Intervjuerna började varje gång med 
förberedelse, där intervjuaren gav en bild kring syftet med undersökning, användning av 
bandspelare och författarnas olika uppgifter. Informanten fick även möjlighet att ställa 
frågor innan intervjun började (Kvale & Brinkmann 2009 s.144). Tanken var att 
möjliggöra en kontakt och en trygghet mellan parterna, vilket även beskrivs av Ekholm 
och Fransson (1992 s.19). Utgångspunkt för intervjuerna var en intervjuguide (bilaga 2), 
med öppna frågor. Valet av öppna frågor grundar sig på att syftet med arbetet var att 
belysa patienters erfarenhet av information inför ICD-implantation. De öppna frågorna 
gav informanten möjlighet att själv uttrycka sitt svar (Ekholm & Fransson 1992 s.73). 
  
Ekholm och Fransson (1992 s.75) menar att uppföljning av frågor är viktig och att 
författaren måste kunna både lyssna, ställa följdfrågor och sammanfatta för att vara säker 
på att informanten uppfattats på rätt sätt. Det kräver både mod, envishet och motivation 
att få svar på frågorna, ibland genom att omformulera frågan. Förhållningssättet under 
intervjun var följsamt och författaren, som skötte intervjun återkom till frågorna, ibland 
flera gånger, trots att flera deltagare sa ”det har jag ju redan svarat på”.  Följdfrågor 
ställdes och intervjuerna avslutades med att informanten ombads berätta om sin 
upplevelse av informationen ytterligare en gång. Alla intervjuer tog 50-60 minuter.  
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Intervjuerna skrevs ut ordagrant av en sekreterare. En av intervjuerna kunde inte skrivas 
ut helt, då inspelningen förlorades. Minnesanteckningar fanns, som komplement till det 
utskrivna materialet. 
  

Dataanalys 
För att tolka och analysera utskrifterna av de inspelade intervjuerna har kvalitativ 
innehållsanalys använts eftersom denna riktar in sig på texttolkning (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2012 s.187). Analysen skall leta efter konvergens och divergenser i 
texterna, vilket innebär likheter och olikheter, samt finna avvikelser mellan dem. Texten 
skall analyseras på flera plan, både det uppenbara och det som kan ligga dolt. Viktigt är 
att vara medveten om det sammanhang som utgör studien, där bland annat kön, ålder, 
erfarenheter och personlig historia kan ha betydelse. 
 
Intervjuerna lästes igenom i sin helhet av båda författarna. Minnesanteckningar hjälpte 
till att skapa förståelse för det utskrivna materialet, eftersom de outtalade nyanserna inte 
syntes i utskrifterna och det kunde vara svårt att minnas detaljer, som inte sades. Ekholm 
och Fransson (1992 s.19) beskriver hur viktigt det är att vara medveten om olika 
kommunikationsvägar, för att intervjun och resultatet skall bli så fullödigt som möjligt. 
Att endast använda en utskrift av ett inspelat material gör att man riskerar missa nyanser 
som man förmedlar varandra genom omedveten kommunikation t ex kroppsspråk, 
ögonkontakt mm. Detta beskrivs också av Nilsson och Waldemarsson (2007 s.50) där 
möjligheten och förmågan att ta emot information är knapp och att ta hand om alla 
intryck som berör sinnen en omöjlighet. Omedvetet tas information om hand selektivt 
beroende på vilka förhoppningar, tidigare kunskap och erfarenheter som finns. För att 
skapa ordning gjordes understrykningar och noteringar i materialet, vilket också skapade 
möjlighet till reflektioner. Diskussioner fördes kring reflektionerna och materialet 
studerades igen i omgångar. Stödord skrevs, som upplevdes likartade i alla intervjuer. 
Hela tiden fanns syftet med arbetet i tanken. 
 
Analysförfarandet utgick från Lundman och Hällgren Graneheims (2012 ss.189-191) 
beskrivning av processens begrepp meningsenhet, kondensering, kod, samt kategori. 
Meningsenheter är likartade ord/meningar avseende innehåll och utgör stommen för 
analysen. Dessa kondenseras, vilket innebär att texten kortas ner och blir lättare att 
hantera och förstår. Denna nedbantade text kodas, för att beskriva innehållet, vilket 
sedan utmynnar i kategorier bestående av flera olika koder. När grundtexten 
analyserats, utkristalliserades tre övergripande kategorier, med underliggande kategorier. 
Trygghetsskapande information, Professionellt förhållningssätt vid 
informationsgivningen och Värdet av välavvägd information (Bilaga 3).  

 
Etiska överväganden 
Tillstånd för intervju av informanter inom hjärtmottagningens verksamhet söktes och 
godkändes av verksamhetschefen (bilaga 4). Någon ansökan om etikprövning av studien 
gjordes inte, då denna studie utgör en del av en högskoleutbildning, vilket undantas av 
sådant krav (SFS 2003:460). 
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Inom ramen för studien beaktades etiska hänseenden genom att deltagaren i studien fick 
information om frivilligheten och möjligheten att avbryta studien utan motivering, samt 
att inspelningen av intervjuerna kasserades då resultatet analyserats klart (Granskär & 
Höglund-Nielsen 2012 s.116). 
 

Trovärdighet 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012 ss.197-198) menar att genom att använda vissa 
begrepp, kan man få svar på studiens trovärdighet. De begrepp som avses är giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet. För att nå kontext i samband med olika intervjuer och 
om man är flera författare behövs både diskussion och gemensam reflektion, vilket 
stämmer med författarnas arbete under processen. Att lyfta studiens giltighet innebär att 
påvisa det specifika som var avsikten att undersöka eller beskriva. Tillförlitligheten 
stärks genom att författarna noggrant beskriver sitt arbete med analysen och att reflektion 
och diskussion kring sina ståndpunkter sker. Att kunna applicera sitt resultat till andra 
situationer eller sammanhang stärker analysens överförbarhet. För att skapa en giltighet i 
forskningsresultatet behövs en taktik i valet av deltagare och då syftet med den 
kvalitativa analysmetoden är att hitta likheter och skillnader behövs en variation i 
urvalet. Tillförlitligheten kan stärkas genom författarnas kunskap och kännedom om det 
som skall studeras.  
 
Författarna till studien har genom sitt yrke, som sjuksköterskor, mött många patienter 
och genomfört informationssamtal i olika sammanhang. Detta medför att författarna har 
en förförståelse inom området och kan inte vara helt neutrala i förhållande till 
sammanhanget. Ett samspel sker ständigt med omvärlden och påverkas av såväl tidigare 
erfarenheter, som framtidsförväntningar. Förförståelsen påverkar tankar, känslor och 
handlande i varje situation (Wiklund 2011 s.52). 
 
 
RESULTAT 
De erfarenheter patienterna belyste kring informationen i samband med ICD-
implantation var att informationen var trygghetsskapande. Patienterna belyste vikten av 
att vara förberedd på vad som kan komma att ske. Vikten av att ha möjlighet att kontakta 
vården, samt betydelsen av att all personal ger samstämmig information. Att en god 
stämning präglar vårdmiljön påverkar också känslan av trygghet. Andra erfarenheter som 
belystes var betydelsen av att vårdaren har ett professionellt förhållningssätt när 
informationen ges, vilket avser kunskap kring hur information bör ges, både gällande att 
individer är olika, samt att tidsaspekten är betydelsefull. Värdet av bekräftelse belystes, 
där både tidigare kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Den tredje övergripande 
kategorin var värdet av välavvägd information med underkategorierna 
informationsinnehåll och, uppriktig information. Citat från informanterna redovisas 
numrerade 1-6. 
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Trygghetsskapande information 
De erfarenheter som belystes av patienterna var att information skapar trygghet och att 
det är viktigt att känna sig förberedd på vad som ska eller kan ske. Värdefullt var att få 
en relation till vårdare med kompetens inom området, som kan kontaktas om behov 
finns. Att alla vårdare ger samma information var också en viktig erfarenhet, samt 
betydelsen av stämningen i vårdmiljön.   
 

Att vara förberedd 
Tryggheten ökar när patienten vet vad som ska ske och känner sig bekant med 
situationen som uppstår den dag operationen sker. Tryggheten stärks även då kunskap 
finns om vilka förväntningar som kan finnas efter implantationen, vilket illustrerades 
som 
 

”det viktigaste var att få veta syftet, varför man gjorde behandlingen och 
vad tjänar det till, sedan hur det går till” (4).  

 
Att känna kontroll över sin situation och vara förberedd på hur livet kan påverkas gör att 
känslan av trygghet uppstår. Detta illustrerades i intervjuerna som  
 

”det är trygghet att veta. Att vara medveten om att t ex hjärtrusningen sen 
kan medföra ett hjärtstopp, det var egentligen det viktigaste, sen var ju det 
en sak som inte var livsviktig egentligen, men det var om man skulle 
kunna svetsa något i framtiden. Det var viktigt då, men jag har 
omvärderat det lite nu” (5.)  

 
”Det är viktigt att vara förberedd inför en sån här sak, för ett ingrepp är 
ju ett ingrepp och jag är nyfiken och intresserad. Allt som har sagts har 
stämt på pricken, med operationen och efteråt” (6). 

 
En tillgänglig och förtroendefull relation 
Det är värdefullt och betydande att vårdaren skapar en förtroendefull relation med 
patienten. Den för patienten välbekante vårdaren som har personlig kännedom gör att 
patienten vet vem de skall vända sig till, samt tillgängligheten detta ger gör att 
trygghetskänslan nås. Detta beskrevs av två informanter, som att  
 

 ”dessutom var den viktigaste informationen från henne att jag fick 
direktkontakt med en person som jag kunde vända mig till om jag hade 
frågor eller ville veta mera” (4).    

 
”jag vet ju att hon finns om det skulle vara någonting, så jag har hennes 
visitkort hemma” (6). 
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Betydelsen av stämningen i vårdmiljön 
Att stämningen mellan vårdare är positiv och inbjudande påverkar upplevelsen av 
trygghet i samband med implantationen. Genom en lugn och trevlig stämning 
avdramatiseras situationen och underlättar för patienten att vara delaktig. Detta beskrevs 
av en informant som 
 

”En sköterska som var med under operationen var fantastisk och 
stämningen i salen var lugn och hon höll mig i handen och pratade med 
mig hela tiden”(3.) 
 
 ”Det var en god stämning i laget runt mig och NN var med” (6).    

 

Betydelsen av samstämmig information 
En del som har betydelse för tryggheten är att ha tillit till sjukvården och lita på att 
rekommenderad behandling är den rätta. Att få överensstämmande information av olika 
vårdare är mycket betydelsefullt och stärker tilliten. Detta beskrivs av två informanter 
som  
 

”det är väldigt viktigt att informationen är samma så att den inte spretar, 
för det ställer tvivel” (4)    

 
”Eftersom min läkare tyckte jag skulle ha nytta av den, så tvekade jag 
aldrig” (1). 

 
 

Professionellt förhållningssätt vid informationsgivningen 
 
Det mellanmänskliga mötet innebär också att vårdaren har ett professionellt 
förhållningssätt och en medvetenhet vid informationsöverföringen. Vårdaren bör vara 
fokuserad och inriktad på det enskilda aktuella mötet med patienten och möta varje 
patient individuellt. Innehållet och upplägget i samband med informationen är viktigt, 
där hänsyn bör tas gällande tid, språk, tidigare kunskap och erfarenhet, samt vilka som 
deltar vid informationstillfället. 
 

Att låta information ta tid 
Vårdaren bör vara fokuserad och inriktad på det enskilda aktuella mötet med patienten. 
Att ha en medvetenhet om att patienter tar emot information individuellt, både vad 
gäller tidigare erfarenheter, men även hur fort patienten kan ta emot information. Detta 
illustrerades i intervjuer som 
 

”Det är klart att ska man vara riktigt petig, men det är väl för att man är 
äldre och det gick fort på ett sätt, men det var ju så mycket information” 
(3). 
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Vikten av ett begripligt språk 
Vårdaren har specialistkunskap inom området vilket kan göra att patienten erfar ett 
underläge. Patienten är beroende av vårdarens kunskap som förmedlas genom 
informationen. För att ett möte skall ske mellan patient och vårdare är språket och på 
vilket sätt informationen framställs viktig, vilket i en intervju beskrevs som  
 

”Jag fick bra information och papper som man läste igenom och man 
kunde ringa och fråga, ja om det var något som var tveksamt och så och 
det tyckte jag var väldigt bra. Så jag var jättelugn. Det var inte en massa 
konstiga ord, nej det var så jag kunde förstå det” (3.) 
 

Att känna sig bekräftad 
Som vårdare skall kunskap om värdet av bekräftelse av en annan människa finnas. 
Möjligheten att ta till sig information ökar om patienten känner sig sedd och lyssnad på. 
Att bekräfta patientens tidigare erfarenheter och kunskaper gör dialogen till just en 
dialog och inte envägskommunikation. Att patienten kunde få bekräftelse på sin 
kunskap efter informationen var väsentligt och flera informanter nämnde vikten av att 
kunna ställa frågor i samband med informationen, men även hemifrån. Det var 
värdefullt att vårdaren gav vägledning till patienten att kunna söka och ta del av 
information på egen hand t ex hänvisa till andra forum, vilket i intervjuerna beskrevs 
som  
 

”hon hänvisade till att det finns någon hemsida på nätet där ett par, jag 
vet inte om dom var pensionerade pacemakerläkare i Lund, hade en 
frågesida och information ” (5). 

 
  

”Det var ju hemskt bra och få, men jag hade ju i stort sett all information 
tidigare, så jag var väldigt påläst inne jag kom på informationsmötet, det 
var ju värdefullt att få det bekräftat och lite nytt” (1). 

 
Vårdaren bör ha medvetenhet om att informationen som givits inte alltid når patienten, 
vilket kan bero på flera orsaker till exempel att man inte möts på ett personligt plan. 
Kunskap bör finnas om att detta påverkar patientens upplevelse. Detta illustreras av en 
informant som  
 

”Jag fick ingen annan information från läkare utan blev kallad till NN, 
som hade en medhjälpare och hon gav inte mycket information utan 
visade apparaten. Jag fick t ex ingen information om att det finns 
möjlighet att läsa av händelser.  Informationen var dålig, ingenting om att 
det slår till som en knytnäve i bröstet. Får man någon förvarning innan? 
(2).  

 
I samband med informationsgivning är betydelsen av att lyssna och bekräfta patienten 
som människa mycket stor.  Detta beskrivs av en patient som 
 



                                      

 12 

”det är en medicin Spironolakton, det sa jag till läkaren före operationen 
att den har jag provat förr och jag mådde inte bra av den, men han tyckte 
ändå att jag skulle testa. Men när jag var hos dr NN bad jag på mina 
bara knän att jag skulle slippa den för alla biverkningar som står i FASS 
stämmer in på mig. Jag fick en annan medicin som var ganska dyr, men 
det kan ju inte hjälpas. Det är viktigt att läkaren lyssnar på patienten (6).  

 
Närståendes medverkan 
Genom vårdarens professionella förhållningssätt, att se patienten som en helhet d v s i ett 
socialt sammanhang där familj och närstående finns med och ge denna möjlighet att 
medverka vid informationstillfället belystes som värdefull för flera av patienterna.  Det 
ger möjlighet till delaktighet, att någon mer har hört och sett vad som har sagts. Det ger 
även möjlighet att bearbeta situationen tillsammans hemma, när fler har lyssnat. Detta 
beskrevs av en informant som  
 

”man tar ju inte in allt, men min man var med så att vi var ju fyra öron då 
och det skadar ju inte” (3). 

 

Värdet av välavvägd information 
Informationens innehåll är viktigt och en väl avvägd fördelning mellan olika delar kan 
underlätta för patienten att uppleva delaktighet och lättare ta ställning till erbjuden 
behandling.  
 

Informationsinnehåll 
Att veta varför behandlingen behövs, vad den syftar till och hur det går till praktiskt är en 
viktig erfarenhet. Betydelsefullt är även informationen kring risker och komplikationer, 
samt vilka inskränkningar av patientens frihet behandlingen ger den första tiden efter 
implantationen, d v s körförbud. Viktigt är också att informationen innehåller de etiska 
aspekter som behandlingen rör t. ex avslutande av behandling i samband med terminalt 
livsskede. Att ge möjlighet till information upprepade gånger belystes där mängden och 
tillgången på information muntligt och skriftligt var väsentlig, men även att få se och 
känna på ICD: n och elektroderna, vilket beskrevs som  
 

”Jag fick väldigt mycket information av min doktor och av 
sjuksköterskan, så mycket information man kunde få och så fick jag 
papper om apparaten också” (1), ”själva informationen var bra, jag 
kunde ställa frågor och få svar och jag fick se och känna på pacemakern 
och elektroderna”(3). 
 

Erfarenheterna som belystes av de flesta informanter var att innehållet var fullödigt, men 
en informant upplevde en sned fördelning mellan risker och fördelar. Detta beskrevs i 
intervjun som 
 

”informationen var väldigt fullödig och jag kompletterade den själv 
genom att gå in på nätet och titta och så. Det jag kan säga var att man 
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uppehöll sig väldigt mycket vid tänkta risker och det är ju klart att hade 
man varit tveksam i början hade man kanske ringt tillbaka och sagt att 
med de riskerna så tror jag inte att det är aktuellt. Men jag hade ju pratat 
om de riskerna tidigare och jag bedömde själv att de var mindre än vad 
som framgick. Jag förstår att man måste ta upp allt, men man kunde 
komplettera med lite mer fördelar och varför det är viktigt att göra detta 
(4). 

 

Informationen kring körförbud och påverkan på patientens livskvalitet, genom 
inskränkning av frihetskänslan beskrevs av en informant som 

”de konsekvenserna behandlingen har haft för mig har varit att jag inte 
har fått köra bil, så efter det här läkarbesöket ska jag få köra igen, nu när 
jag vet att allt fungerar (2). 

 
Uppriktig information 
Det var betydelsefullt att få kunskap om behandlingen i samband med livets slut eller om 
patienten skulle insjukna i annan allvarlig sjukdom som leder till döden. Detta medför 
etiska tankar och funderingar. Det visar att det finns svårigheter att fatta beslut kring 
erbjuden behandling, trots mängden information, vilket av en informant beskrevs som  
 

”är det någon ide´ att ha en sån här och leva ett par tre år till eller vad 
det kan betyda eller ja, då undviker jag ju att genom att få ett hjärtstopp 
och dö på det viset eller undviker något annat jäkla hellsicke som att tyna 
bort på ett hem med cancer. Då är det rätt bra att tala om att vi inte 
räddar dig till livet till varje pris, utan vi stänger av apparaten”(4.) 

 
 

DISKUSSION 
Författarna har valt att redovisa följande avsnitt med en diskussion kring metoden och 
sedan en resultatdiskussion. Metoddiskussionen innehåller avsnitt kring val av metod, 
urval, studieupplägg, samt tidigare kunskap och erfarenhet. I avsnittet resultatdiskussion 
behandlas de samlade erfarenheter som belysts av informanterna, samt ett kort avsnitt 
kring trovärdighet. 
 

Metoddiskussion 
Det strategiska urvalet utgjordes av patienter som fått ICD på primär indikation, vilket i 
sig visades utgöra en svårighet i möjlighet att finna patienter till studien. Tanken från 
början var att tillfråga patienter i samband med återbesök. Då flertalet av patienterna, 
som kom på återbesök, föll bort p.g.a. att de inte föll inom ramen för studiens 
urvalskriterier. Möjligen hade både antalet informanter och resultatet ändrats om urvalet 
hade varit annorlunda. Materialet från vår studie är litet och vi ser svårigheter att dra 
generella slutsatser, men möjligheten kan finnas att använda kunskapen kliniskt. Detta 
stämmer i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009 s.129) som beskriver att tendensen i 
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kvalitativa undersökningar är att antalet informanter antingen är för få eller för många. 
Är antalet för få är det svårt att generalisera och är antalet för många är det svårt att 
ingående analysera materialet. I litteraturen beskrivs om hur det strategiska urvalet skulle 
kunna vara än mer välplanerat utifrån de förväntningar författarna har. Variationen i 
erfarenhet hos olika informanter skulle kunna ge möjlighet att hitta omständigheter, 
fenomen som ligger ganska vagt hos någon, men kanske syns mer hos någon annan 
informant (Rosberg 2012 s.115). Anledningen till att vi inte valde ett sådant varierande 
urval, var att studien var för liten för hitta ett större antal informanter. Eftersom urvalet 
utgjordes av en homogen grupp blev även åldersvariationen inte så stor och fler män än 
kvinnor intervjuades. Hade materialet varit större, med ett bredare urval hade variationen 
gällande ålder och kön kunnat tillgodoses. En styrka inom urvalet kan ses genom den 
likartade erfarenhet patienterna beskrev, vilket förmodligen stärker trovärdigheten på 
materialet. En nackdel med upplägget på studien har varit att resultatet endast baseras på 
patienter som fått information på ett sjukhus. Intressant hade varit om urvalet innefattade 
även andra sjukhus och om likheter respektive skillnader i så fall hade kunnat ses. En 
annan aspekt är att vi endast har intervjuat patienter som fått information, sedan 
sjuksköterskan börjat med informationsbesök och inga patienter som fått ICD före det 
införandet. Möjligen hade det varit lättare att dra slutsatser om effekten av införd 
informationsrutin vid ett sådant urval.  
Tidpunkt för intervjun varierade mellan en månad och upp till två år, vilket gör att frågan 
om den variationen i tid kan ha påverkat resultatet. Antagandet är att resultatet ändå är 
relevant då likheten i informanternas svar stämde överens. 
  
Upplägget för intervjusituationen valdes medvetet för att skapa en enhetlighet i alla 
intervjuer, vilket vi anser vara en styrka, med tydliga roller för oss båda. Att använda 
hjälpmedel, som bandspelare och att föra minnesanteckningar möjliggjorde också att vi 
inte missade känslor som informanterna gav uttryck för. Då en av de inspelade 
intervjuerna av tekniska skäl inte kunde skrivas ut i sin helhet, var minnesanteckningarna 
ett viktigt komplement. Svårigheten var att lägga bort tidigare kunskap och hålla en 
distans som undersökare. En risk fanns att gå in i ett vårdande samtal i stället för en 
intervju, men förhoppningen var att kunna hålla den distans som tillfället krävde. 
Medvetenheten om att risken fanns kan ha hjälpt till. För att förhindra att informanten 
skulle känna sig underlägsen i förhållande till att undersökarna var fler, tydliggjordes 
uppgiftsfördelningen ordentligt och upplägget beskrevs inledningsvis. Upplevelsen var 
att informanterna inte hade något att invända mot detta. Intervjun bör utspelas som ett 
samspel mellan människor där den ena parten, just då, är mer värd än en själv eftersom 
informanten har kunskap och erfarenhet som författaren behöver. Intervjun utgick från 
en intervjuguide med frågor att utgå ifrån som grund, men samspelet mellan forskare och 
informant gjorde att intervjuerna istället mynnade ut i samtal, vilket överensstämmer 
med Ekholm och Fransson (2012 ss.73-75). 
 
Då författarna inom yrkesprofessionen arbetar med patienter som har liknande diagnoser, 
finns en tidigare erfarenhet och kunskap i ämnesområdet, vilket kan stärka 
tillförlitligheten i studien. Dock finns en risk att vissa frågor inte ställdes p.g.a. att 
författarna omedvetet tolkade patienternas svar utifrån den förförståelse som finns utifrån 
författarnas yrke. Fördelar kan vara att tidigare kunskap gör att det är möjligt att ställa 
kompletterande frågor. Gränsen mellan fördelar och nackdelar är troligtvis ganska 
diffusa. Beskrivningen av arbetsprocessen under studien och de reflektioner och 
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diskussioner författarna hade sinsemellan kan stärka giltigheten. För att skapa ytterligare 
validitet i resultatet hade en större variation i urvalet av patienter varit att föredra, vilket 
inte var fallet i denna studie och påverkar då giltigheten negativt. 
 

Resultatdiskussion   
Erfarenheterna som patienterna belyste kring information i samband med ICD-
implantation var trygghetsskapande information, professionellt förhållningssätt vid 
informationsgivning, samt värdet av välavvägd information.  Det är viktigt att vårdaren 
har kunskap om hur viktiga dessa delar är och vad som krävs för att skapa en bra 
information, som inte bara tas emot, men som även förstås av patienten som berörs.  
Informationen är viktig även för patientens möjlighet att fatta beslut om erbjuden vård. 
Flera informanter talade om att det är bra att veta så mycket som möjligt för att kunna 
vara förberedd på vad som kan hända. Samtidigt lägger de sitt liv i vårdens händer 
genom att lita helt på att den behandling som rekommenderas är den rätta och flera tog 
det som ett erbjudande.  
 
Den förtroendefulla relationen mellan vårdare och patient belyste alla patienter på olika 
sätt. Att vårdaren är välbekant och lätt att kontakta vid behov möjliggör att tryggheten 
nås i samband med informationsmötet. För att lyckas med detta möte är människans 
självkänsla av stor betydelse, den utgör grunden för möjlighet till kommunikation och 
möjligheten att bygga relationer med andra. Hur individen ser sig själv påverkar hur 
budskap ges ut, men även hur tolkning sker av det som sagts. När individen är 
välmående påverkas vanligen inte självkänslan, men i samband med någon påverkande 
händelse t ex livshotande sjukdomar påverkas ibland självbilden och självkänslan. Ibland 
uppstår funderingar kring vem man egentligen är (Nilsson & Waldemarsson 2007 ss.41-
42). Resultatet i studien visar på att tillgängligheten till vården, med möjlighet att nå en 
person med kunskap på ett enkelt sätt var mycket värdefullt för tryggheten, t o m så 
viktig att några av informanterna uttryckte det som allra viktigast. Bara vetskapen om att 
kunna ringa inger trygghet. I dagens sjukvård behöver mycket arbete göras med just den 
frågan, att göra sig tillgänglig för patienten. Då resurserna och ekonomin inom 
sjukvården är begränsad kan det vara svårt att se fördelarna med att skapa dessa 
kontaktarenor. Om ett fungerande system, med tillgängliga kontakter arbetas fram, kan 
förmodligen både tid och pengar, men även en del oro hos patienterna sparas.  
 
Resultatet visar också att stämningen i vårdmiljön är viktig för patienten. I en utsatt 
situation, som en operation är, är en positiv och inbjudande stämning viktig. Kan miljön 
mellan vårdare och mellan vårdare – patient präglas av positivitet, avdramatiseras 
vårdförloppet och upplevelsen påverkas. Det är viktigt att tala om dessa frågor i 
arbetsgruppen, då detta kan prägla många olika vårdsituationer.  
 
Att yrkeskategorin skulle vara avgörande i samband med informationen, som Jensen och 
Kesek (2009 s.3240) betonar håller författarna inte riktigt med om, däremot att all 
vårdpersonal har kunskap och förmedlar samma sak, på ett språk och en nivå som 
patienten förstår. Det är värdefullt att arbeta med denna fråga, vilket till stor del handlar 
om kompetens där utbildning för vårdarna är väsentlig. 
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I dagens sjukvård där vårdpersonalen ofta ställs inför krav på produktion och 
flödesoptimering är tiden ofta en bristvara. Dock är det viktigt att ha förståelse för att 
information måste få ta tid. Individer är olika och tar olika lång tid på sig att ta till sig 
information. Om man är mån om att ge tiden till patienten är författarnas tro att tid 
istället kan sparas då osäkerhet och oro kan undvikas om patienten är välinformerad och 
trygg. 
 
Författarna upplevde informanterna i studien starka i sin självkänsla och ganska 
välmående i sig själva. Som vårdare måste man förhålla sig professionell i sitt 
förhållningssätt och ”läsa av” den patient man har framför sig. Risk kan finnas att man 
utgår ifrån att kunskap finns om patienten verkar självsäker i sitt sätt att vara. Viktigt är 
att man möter patienten på samma nivå och använder ett språk som förstås av patienten. 
Ibland behöver vårdaren kunna förklara utanför sitt vårdfackliga språk för att 
informationen ska kunna tas emot. Viktigt är naturligtvis att inte utesluta information. Ett 
exempel kan vara om patienten eller närstående har vård som yrke, där risk finns att 
vårdaren ger information som till en kollega. För att undvika detta är medvetenheten om 
denna risk viktig. 
 
Den personliga bekräftelsen både som människa, men även av tidigare kunskap och 
erfarenhet är av stor betydelse. Patienterna vill oftast ha information och söker många 
gånger information själv. En välinformerad patient, eventuellt med en i grunden mer 
positiv läggning, kan uppleva sig bättre omhändertagna än en patient som är mer negativt 
lagd (Lökk 2005 s.2494). Upplevelsen var att de flesta patienter som intervjuades var 
lagda åt det optimistiska hållet och uttryckte en nöjdhet över informationen. Dock finns 
risken att patienten inte upplever att någon information har givits, vilket gör att vårdaren 
bör vara öppen för att kontrollera att patienten har tagit emot och förstått informationen. 
Om det visar sig att informationen har brustit bör vårdaren ställa sig frågan om patienten 
skall erbjudas ytterligare ett informationssamtal. 
 
Delaktighet är mycket viktigt och till och med reglerat i lag. Tydligt är att upprepad 
information är betydelsefull och stämmer med talesättet att repetition är kunskapens 
moder. Informanterna i undersökningen är engagerade och intresserade av information 
och sökte gärna kunskap på nätet. Detta visade på att patienterna tar ansvar och kritiskt 
tittar på och bedömer informationen, vilket visar på självkännedom och förmåga att 
kunna reflektera (Insulander & Björvell, 2013 s.145).  Finns möjligheten till delaktighet 
för både patient och närstående ökar förståelsen för sin sjukdom och man kan uppleva 
kvalitet i livet, när man har kunskap och kan vara förberedd på vad som ska ske och vad 
som kan hända. Det är värdefullt att vara fler som hör informationen samtidigt och att få 
med sig skriftligt material som en påminnelse av vad vårdaren informerade om (Larsson, 
Palm & Hasselbalch 2008 s.162). I samband med svår sjukdom och livskris finns risk att 
patienten blockerar sig och hör enbart vissa delar. Förmågan att selektera intryck är 
begränsad och här är närståendes medverkan betydelsefull. Som vårdare är 
medvetenheten om detta viktigt och att utformningen på informationen sker genomtänkt. 
Just närståendes medverkan i samband med information har intresserat författarna och 
vår erfarenhet säger att vården bör se inte enbart den enskilda patienten utan se helheten 
runt patienten där närstående är en del. Detta är ett område som behöver arbetas med mer 
strukturerat även om det sedan många år finns med i diskussionerna inom vården. 
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Hagström (2009), skriver om samtalet med den enskilda patienten kring riskläkemedel. 
Han beskriver bland annat att de ord man väljer påverkar människans val. Att tala om 
risk innebär något negativt, medan chans ses som något positivt. Detta kan överföras till 
informationssamtalet i samband med ICD-inläggning där en patient upplevde att 
fördelningen mellan risker och fördelar var snedfördelad åt det negativa hållet. Viktigt är 
naturligtvis att inte undvika riskerna, men det är lika viktigt att informera om fördelar 
och möjligheter med behandlingen. 
 
Den etiska aspekten togs upp av en informant, där tankarna på liv och död berördes och 
visade på hur svårt det kan vara att fatta beslut, trots en stor mängd information. Frågan 
är om informanternas ålder, födda på 1940-talet, gjorde att tanken på detta inte var så 
stor? En yngre patient, som är mitt i livet och fortfarande är yrkesverksam, kanske har 
andra tankar kring detta. För att kunna hantera dessa många gånger svåra frågeställningar 
och möta patienten i dessa tankegångar har diskussioner förts inom författarnas 
vardagsverklighet om vad som skulle vara möjligt att genomföra. Ett första steg är att en 
kurator, som rutin redan under tiden patienten är inlagd, besöker patienten och talar om 
att ”jag finns”. Tanken är att det då kan bli mer naturligt och enkelt att inleda en kontakt 
med kuratorn, istället för att få erbjudandet i form av ”om du vill, kan vi kontakta en 
kurator”.  
 
 
SLUTSATSER 
De erfarenheter som belyses av patienterna är att om patienten upplever att en tillgänglig 
och förtroendefull relation till vårdaren finns och att informationen gör att man känner 
sig förberedd på vad som kan komma att ske, ger en känsla av trygghet. Stämningen 
mellan vårdare - vårdare och mellan vårdare – patient i vårdmiljön har betydelse och det 
är viktigt att all personal ger samstämmig information. Vårdaren behöver även ha 
förståelse för att det trots en stor mängd information kan vara svårt att fatta beslut.  
 
Innehållet i informationen bör delges på ett språk och en nivå som patienten känner igen 
sig i och alla delar bör vara med, inte enbart den tekniska informationen, utan även hur 
det känns om ICD:n ger tillslag, hur livet kan påverkas av behandlingen och även om 
vad som sker i livets slutskede. Det är också viktigt att vara medveten om att information 
tar tid, vilket varierar för olika individer. Vårdaren bör ha kunskap om hur en patient kan 
ta emot information i samband med en livskris, att möjligheten att selektera intryck är 
begränsad och att närstående fyller en viktig uppgift.    
 
Det allra viktigaste i samband med informationen är att patienterna får en direkt kontakt 
med vårdaren och har kännedom om vad som skall ske och vad som skulle kunna hända 
efteråt. 
 
Intressanta framtida studier vore kring hur patienter med sekundär indikation upplever 
information jämfört med primärindikation, eftersom de patienterna har drabbats av en 
livshotande arytmi och oftast opereras i samband med det akuta vårdtillfället. En annan 
intressant jämförelse att studera vore hur informationen ser ut mellan olika sjukhus. 
Urvalet till en större studie skulle också kunna utökas med till exempel utbildningsnivå, 
lika fördelning mellan könen. 
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Kliniska implikationer 
 
Examensarbetet möjliggör förhoppningsvis ett förbättringsarbete kring 
informationssamtal för patienter inom verksamheten. Vi ser möjlighet att kliniskt 
implementera de erfarenheter som belysts i samband med våra intervjuer och på så vis ge 
ännu bättre möjligheter till vårdande samtal. Arbete med samstämmig information till 
patienterna är ett område som behöver lyftas upp. Trots att de flesta patienter var nöjda, 
har ändå arbetet gett kunskap som kan användas kliniskt. Avsikten är att presentera 
arbetet för medarbetarna på enheten, samt för klinikledningen, då resultatet 
förhoppningsvis kan leda till eftertanke på fler enheter än författarnas. 
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Till berörd deltagare i studien 
  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på Högskolan i Borås och skriver ett 
examensarbete om patientinformation.  
 
Syfte med examensarbetet är att åskådliggöra patienter upplevelse av given information 
inför ICD-implantation. 
 
Bakgrund till detta arbete är att vi tror och upplever att den information som ges är 
värdefull och kan hjälpa den enskilde patienten efter operationen, men vi önskar ta reda 
på om vår hypotes stämmer och på vilket sätt. 
 
Metoden vi tänkt använda oss av är intervjuer som spelas in för att sedan analyseras. 
Allt material som samlas in avidentifieras och inga obehöriga har tillgång till 
datamaterialet. Datainsamling kommer att ske under mars månad. Beräknad tidsåtgång 
för en intervju är cirka 30-60 minuter.  
Vi ber Dig att innan intervjun tänka igenom din upplevelse av informationen inför 
operationen, både muntlig och skriftlig och om det var något du kände saknades. 
 
Du får skriftligt samtycka via detta informationsbrev, blanketten lämnas sedan till oss 
vid intervjutillfället. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring. Vi ber Dig om hjälp att delta i denna studie och därigenom öka kunskapen 
om patientinformationens värde. 
 
Hälsningar 
Marie Bromander och Susanne Johansson 
 
Handledare: Lise-Lotte Jonasson 
   
 
Godkännande inför medverkan 
Härmed ger jag mitt godkännande till att medverka i ovan beskriven studie. 
 
 
_______________________________               ________________________________ 
Namn     Ort/Datum 

 
 

Bilaga 2 

    
Intervjufrågor 
 

1. Berätta om hur du upplever den information du fick inför ICD-op. 
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2. Upplever du att informationen var relevant för dig? 
 

3. Berätta om vad i informationen som var viktig för dig, vilka konsekvenser har 
detta inneburit i ditt liv? 
 

4. Kan du utveckla vilka tankar och känslor du upplevde i samband med 
informationen. 
 

5. Vem gav dig informationen? Hade du velat ha det på något annat sätt? 
 

6. Berätta om vad du upplever var bra med informationen och vad var mindre bra 
 

7. Avslutningsvis ber jag dig berätta om din erfarenhet av hela informationsdelen 
innan ICD-operationen 
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Tabell 1 
 
 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 
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”En sköterska som 
var med under 
operationen var 
fantastisk och 
stämningen i salen 
var lugn och ro” 
(3) 
 

Positiv relation 
mellan vårdgivare 

Stämning i 
vårdmiljön 

Trygghetsskapande 
information 

  ”det är väldigt 
viktigt att 
informationen är 
samma så att den 
inte spretar, för 
det ställer tvivel” 
(4) 

Likvärdig 
information av alla 
vårdare 

Samstämmig 
information 

Trygghetsskapande 
information 

”Själva 
informationen var 
bra, jag kunde 
ställa frågor och 
få svar ..jag fick se 
och känna på 
pacemakern och 
elektroderna ”(3) 

Ställa frågor, se och 
känna 

Innehåll i 
informationssamtalet 

Värdet av välavvägd 
information 

”..vi satt och 
pratade 
personligen med 
varandra vid 
informationen med 
sköterskan” (5) 
”..det är viktigt att 
läkaren lyssnar på 
patienten.” (2). 

Kommunikation Begripligt språk Värdet av ett 
professionellt 
förhållningssätt vid 
informationsgivningen 
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Förfrågan om verksamhetschefens godkännande av datainsamling  
  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på Högskolan i Borås. Som en del i denna 
utbildning gör vi ett examensarbete om patienters upplevelse av information som ges 
före ICD-implantation. Syfte med examensarbetet är att ta reda på om informationen 
som ges av sjuksköterska har ett värde för patientens livskvalitet efter implantationen. 
 
Bakgrunden till arbetet är att vi inom vår egen verksamhet på 
Hjärtintensiven/Hjärtmottagningen har infört sådan information inför ICD-ingrepp och 
vår upplevelse är att det är positivt för patienten, men vi vill nu ta reda på om vår 
upplevelse stämmer. 
 
Metoden vi tänkt använda oss av är öppna intervjuer som spelas in och transkriberas för 
att därefter analysera det transkriberade materialet. Allt material som samlas in 
avidentifieras och inga obehöriga har tillgång till datamaterialet. Datainsamling kommer 
att ske under mars månad. Beräknad tidsåtgång för en intervju är cirka 30-60 minuter.  
 
Deltagarna får samtycka skriftligt via informationsbrev som lämnas till deltagaren i 
samband med återbesök på pacemakermottagningen, SÄS. Blanketten lämnas sedan till 
oss vid intervjutillfället. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
förklaring.  
 
Hälsningar  
Marie Bromander och Susanne Johansson 
 
Handledare: Lise-Lotte Jonasson 
  
 
Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Marie Bromander och Susanne 
Johansson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
_______________________________               ________________________________ 
Namn     Ort/Datum 
_______________________________ 
Titel/Verksamhet  
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