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Sammanfattning 

En implanterbar defibrillator kan vara en livräddande behandling för personer med ökad 

risk för plötslig död. Behandlingen syftar till identifiera och behandla livshotande 

rytmrubbningar. Behandlingen kan ges i sekundär eller primärprofylaktiskt syfte. Det 

finns etiska aspekter vid ställningstagande till behandlingen. Den innebär fysiska, 

psykiska och sociala anpassningar. Existentiella frågor om liv och död uppstår vid 

ställningstagande till behandlingen. Antalet personer som behandlas med implanterbar 

defibrillator (ICD) ökar. För att kunna ge bra stöd är det viktigt med kunskap om 

upplevelsen av att leva med ICD. Syftet är att beskriva upplevelsen av att leva med en 

ICD. 

Resultatet har framkommit genom analys av 8 kvalitativa studier och presenteras i fyra 

teman: Att förlora kontrollen, Att anpassa sin livssituation, Att uppnå trygghet och 

säkerhet och Att få ny syn på livet. Inom varje tema ingår subtema som är förstäkta med 

citat. Upplevelsen av att leva med ICD kan jämföras med ett krisförlopp. Genom att 

vårdpersonal har kunskap om att upplevelsen kan liknas vid ett krisförlopp kan bättre 

vägledning och stöd ges till patienten. 

 

Nyckelord: implanterbar defibrillator, ICD, kvalitativ, upplevelse 
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INLEDNING 

Att drabbas av ett hjärtstillestånd innebär att hjärtats pumpförmåga upphör och 

obehandlat leder detta till döden. När en allvarlig kammararytmi är orsaken till 

hjärtstilleståndet kan den drabbade räddas till livet genom effektiv hjärt- och 

lungräddning och en tidig defibrillering. Genom att operera in en implanterbar 

defibrillator (implantable cardioverter defibrillator, ICD) kan personer med ökad risk 

för att drabbas av livshotande kammararytmi få livräddande behandling direkt. 

Behandlingen med ICD:n sker automatiskt och följer de behandlingsrutiner som har 

programmerats in i dosan. Syftet med behandlingen är att snabbt identifiera och 

behandla livshotande arytmier och rädda personen från plötslig död. ICD:n kan däremot 

inte förhindra att en allvarlig rytmrubbning uppstår. Många etiska aspekter måste tas i 

beaktande, att ta ställning till behandlingen väcker frågor om liv och död. Antalet ICD-

bärare ökar vilket innebär att sjuksköterskor kommer att möta fler patienter som erhåller 

behandlingen. Personer som har en ICD har behandlingen för att den skall ge en ökad 

trygghet, samtidigt lever de med vetskapen om att de har en ökad risk för plötslig död. 

Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om hur en person kan uppleva det att leva 

med en livräddande behandling för att vi skall kunna erbjuda bästa möjliga stöd. 

 

Från år 2007 infördes behandling med ICD vid hjärtsjukdomar på Södra Älvsborgs 

Sjukhus (SÄS), Borås. Dödligheten förväntades minska med 30 %, vilket innebär att två 

till tre patienter om året, i SÄS upptagningsområdet, räddas till livet genom ICD-

behandling (Holm, 2007). 

 

BAKGRUND 

Funktion och teknik 

En ICD övervakar hjärtats aktivitet och kan identifiera och behandla allvarliga 

hjärtrytmrubbningar som kammartakykardi och kammarflimmer Dessa allvarliga 

rytmrubbningar är direkt livshotande och kan leda till att hjärtats pumpförmåga blir 

kraftigt försämrad eller helt upphör. När pumpförmågan helt upphör inträffar ett 

hjärtstillestånd. Obehandlat leder detta till döden inom 5-8 min, så kallad plötslig död. 

Det är den vanligaste dödsorsaken vid allvarlig hjärtsjukdom. Ett hjärtstillestånd orsakat 

av ett kammarflimmer kan hävas med en defibrillering från en defibrillator som 

antingen är extern eller implanterbar (SBU, 2009). 

 

Kammartakykardi är en snabb regelbunden hjärtrytm där impulsspridningen startar i 

hjärtats kammare. Detta kan leda till allvarlig påverkan på cirkulationen eller övergå i 

ett kammarflimmer. Vid kammarflimmer uppstår ett elektriskt kaos som gör att hjärtats 

pumpförmåga upphör. Vid en defibrillering skickas en strömstöt genom hjärtat vars 

syfte är att bryta det elektriska kaoset och ge sinusknutan en chans att åter ta över 

impulsspridningen (Persson & Stagmo, 2008).  

 

Vid en kammartakykardi är ICD:n programmerad till att försöka stimulera hjärtat 

fortare än takykardin, så kallad antitakykardipacing och på så sätt få hjärtat att återgå till 

normal rytm, denna stimulering är smärtfri (Persson & Stagmo, 2008). Återgår hjärtat 

till normal rytm till följd av antitakykardipacing behöver ICD:n inte ge någon 
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defibrillering. Om behandlingen är ineffektiv eller kammartakykardin övergår i ett 

kammarflimmer så kommer ICD:n att gå över till defibrilleringsbehandling i stället. 

Även om antitakykardipacing är smärtfri så kan patienten känna av symtom av den 

snabba hjärtrytmen (Holmstrand, 2007). 

 

En ICD som känner av ett kammarflimmer är programmerad till att bryta detta genom 

defibrillering. Om det sker i medvetet tillstånd är det en obehaglig och smärtsam 

upplevelse, vilket kan innebära både ett psykiskt och fysiskt lidande för patienten 

(Persson & Stagmo, 2008). Psykiskt lidande i form av ett livslidande. Livslidandet kan 

förorsakas av ovissheten, att känna att man skall dö men inte veta när. Det fysiska 

lidandet i form av ett sjukdomslidande kan vara den rent kroppsliga smärta som uppstår 

i samband med vård och behandling (Eriksson, 1994). 

 

ICD-enheten implanteras under huden på vänster sida nedanför nyckelbenet. Enheten 

består av en dosa som väger 50-60g och mäter 50-60 x 15 mm och tillhörande 

elektroder. Från dosan löper en eller flera elektroder via en ven till hjärtats kammare 

och i vissa fall även till förmaket (SBU, 2009). Att leva med ett implantat (inopererade 

främmande föremål) kan göra att synen på den egna kroppen förändras och aktualiserar 

existentiella frågor om liv och död (Socialstyrelsen, 2009). Vi förhåller oss till världen 

genom vår kropp, således är kroppen viktig för vår identitet. En förändrad kropp innebär 

att vi upplever oss själva på ett nytt sätt och vårt förhållande till omvärlden är förändrat 

(Wiklund, 2003). 

 

Dosans funktioner och behandlingsstrategier programmeras med hjälp av en 

dator/programmerare. Kommunikationen mellan dosan och programmeraren sker 

trådlöst. Vid återbesök och kontroller av ICD:n analyseras information som lagrats i 

dosan såsom arytmier, hur de behandlades och batteriets laddning. Efter ca 5-6 år 

behöver dosan bytas på grund av batteriets begränsade hållbarhet. Genom 

programmeraren kan även behandlingarna justeras (Holmstrand, 2007).  

 

Patientgrupper som erbjuds ICD–behandling 

Personer som erbjuds behandling med ICD kan indelas i två grupper. I den ena gruppen 

är det personer som överlevt ett hjärtstillestånd eller annan allvarlig rytmrubbning. 

Dessa personer har blivit räddade till livet med hjälp av en extern defibrillator. Denna 

grupp får ICD i sekundärprofylaktiskt syfte i den meningen att ICD:n kan behandla ett 

eventuellt återfall. Enligt SBU beräknas patientgruppen i Sverige till ca 400-500 

patienter per år. Det statistiska underlaget för sekundärprevention består av tre 

randomiserade studier som ligger till grund för socialstyrelsens nationella riktlinjer 

(Jensen & Kesek, 2009).  

 

Den andra gruppen innefattar personer som har en ökad risk för livshotande 

rytmrubbning relaterat till sin hjärtsjukdom. Dessa personer har en lätt till måttlig 

hjärtsvikt i kombination med kraftigt nedsatt vänsterkammarfunktion. De har alltså ännu 

inte drabbats av någon allvarlig rytmrubbning och får en ICD i primärprofylaktiskt 

syfte. ICD-behandlingen påverkar inte sjukdomsprocessen men kan rädda livet om en 

allvarlig rytmrubbning uppstår. Enligt SBU är det svårt att beräkna storleken på denna 

patientgrupp men uppskattningsvis rör det sig om 1000-1500 patienter per år (SBU, 
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2006). Tio randomiserade kontrollerade studier är sammanställda i en rapport som visar 

att ICD i primärprofylaktiskt syfte minskar dödligheten hos patienter med ökad risk för 

livshotande rytmrubbning (SBU, 2009).  

 

Risker och konsekvenser 

I samband med att ICD:n opereras in finns risk för att lungsäcken punkteras och en 

pneumothorax orsakas. Det finns även en liten risk för att orsaka en blödning i hjärtat. 

Efter operationen kan det uppstå komplikationer i form av blödning och infektion där 

ICD-dosan är placerad. Den huvudsakliga risken med att ha en ICD är dock att den på 

felaktiga indikationer avger en defibrillering. Det kan bero på ett mekaniskt fel på 

elektroderna eller att ICD:n gör en felaktig tolkning av hjärtrytmen. Vanligen beror det 

på att ett snabbt förmaksflimmer tolkas som en livshotande rytmrubbning. ICD:n kan 

behandla en allvarlig rytmrubbning men inte förhindra att den uppstår. Det innebär att 

det kan uppstå en situation där ICD:n identifierar exempelvis ett kammarflimmer och 

behandlar det med en defibrillering men att hjärtat ej svarar på behandlingen utan direkt 

återgår till kammarflimmer. ICD:n kommer då att fortsätta att ge upprepade 

defibrilleringar. Dosan är dock programmerad till ett begränsat antal 

defibrilleringsförsök. Om ICD:n ger upprepade felaktiga defibrilleringar kan den 

tillfälligt stängas av med hjälp av en speciell magnet som placeras över ICD-dosan. En 

sådan magnet finns på akutmottagningar och enheter som behandlar ICD-patienter 

(Sandgren & Tygesen, 2009).  

 

Efter en kammararytmi råder förbud mot bilkörning i 6 månader. Om ingen ny allvarlig 

arytmi uppstår under dessa månader får mottagaren lov att köra bil igen för privat bruk. 

Yrkesmässig bilkörning och lastbilskörning är aldrig tillåtet. Orsaken till körförbudet 

beror på hjärtsjukdomen i sig, inte på själva ICD:n (Jensen & Kesek, 2009). Det finns 

även andra situationer där en plötslig medvetslöshet relaterat till allvarlig rytmrubbning 

kan bli mycket farlig dels för personen själv men även för andra. Det finns vissa miljöer 

och viss apparatur som kan störa ICD:n. Det kan vara maskiner och apparater som 

omges av mycket starka elektromagnetiska fält eller en kraftig radiosändare. Exempel 

på sådan apparatur är elsvetsar, elkraftstationer och amatörradiosändare. I sjukhusmiljö 

kan det också finnas apparatur som ger störningar. En ICD-bärare kan inte undersökas 

med en MR-kamera då denna utsänder ett mycket starkt magnetfält. I vardaglig miljö så 

kan stöldskyddsanordningar ge vissa störningar därför bör ICD-bärare undvika att stå 

still inom affärernas larmbågar. I vissa fall kan mobiltelefoner påverka om de hålls 

mycket nära ICD-dosan därför bör det vara ett säkerhetsavstånd på 20 cm mellan dosan 

och mobiltelefonen (Holmstrand, 2007).  

 

Etiska aspekter 

Inför behandling med ICD finns många faktorer att ta hänsyn till. Det är viktigt att gå 

igenom indikation till behandlingen, sjukdomens förlopp, förväntad behandlingstid, 

risker och hur behandlingen kan påverka patientens livskvalitet (Socialstyrelsen, 2009). 

Att vara hjärtsjuk och få en ICD innebär stora förändringar i patientens livsvärld. 

Behandlingen medför fysiska, sociala och psykiska anpassningar som berör patienten, 

dennes familj och närstående (Albarran, Tagney & James, 2004). Människans livsvärld 

är den verklighet hon upplever genom sin kropp, vilket innebär att människan måste ses 
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i det sammanhang hon lever i, det vi möter påverkar oss på olika sätt beroende på vem 

vi är (Wiklund, 2003). 

 

Eftersom behandlingen inte kan avbrytas av patienten själv är det viktig att han/hon är 

delaktig i beslutet om behandlingen. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård står det att information om ICD-behandlingen kräver god 

kommunikationsförmåga mellan patient och vårdgivare (Socialstyrelsen, 2009). Den 

vårdande relationen bygger på ömsesidig tillit och respekt och på vilket sätt vårdaren 

bemöter patienten. Vårdaren bör ta ett yttre ansvar för vårdrelationen som helhet och ett 

inre ansvar för patientens möjlighet att växa och utvecklas utifrån sin egen situation 

(Wiklund, 2003). 

 

Patienter som överlevt en livshotande arytmi erbjuds i allmänhet behandling med ICD 

under deras sjukhusvistelse i samband med händelsen. Vid tidpunkten för beslutet att 

erhålla en ICD, kan patienten vara i ett tillstånd av psykisk och/ eller existentiell kris, 

relaterat till att ha varit så nära döden. I ett sådant tillstånd kan det vara svårt att ta 

beslut och därför krävs upprepad och tydlig information. I vissa fall kan den mentala 

kapaciteten vara nedsatt på grund av cerebral syrebrist som uppstått till följd av 

hjärtstilleståndet, vilket i sin tur kan påverka patientens förmåga till beslut (Ågård, 

Löfmark & Edvardsson, 2006). 

 

Det är viktigt att informera patienten om möjligheten att avbryta ICD-behandlingen 

genom att programmera om dosan. Det är även viktigt att informera om att ICD:n har en 

begränsad funktionstid relaterat till batteriets hållbarhet och när funktionstiden närmar 

sig sitt slut tas ett nytt ställningstagande till nyttan med behandlingen. 

Sjukdomsförloppet kan ha utvecklat sig så att det inte är meningsfullt med fortsatt ICD-

behandling. Det är viktigt att redan innan ICD:n opereras in att ta upp frågor som rör 

vård i livets slutskede och livskvalitet i förhållande till förlängt liv. Risken att dö av 

utdragen hjärtsvikt jämfört med att dö snabbt av ett hjärtstillestånd bör därför diskuteras 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Djupa existentiella tankegångar väcks då patienten lever i kampen mellan liv och död. 

Människan befinner sig i ett spänningsförhållande orsakat av dessa livsfrågor och det är 

av stor betydelse att den lidande människan har förmåga att lösa detta 

spänningsförhållande för att inte successivt brytas ned (Wiklund, 2003). För personer 

med ICD-behandling aktualiseras detta eftersom den syftar till att rädda från plötslig 

död och ges först då döden kan vara påtagligt nära i form av livshotande arytmi. 

 

PROBLEMFORMULERING 

En implanterbar defibrillator (ICD) är en inopererad dosa som kontinuerlig övervakar 

hjärtats aktivitet. Om en allvarlig rytmrubbning uppstår såsom kammartakykardi eller 

kammarflimmer kan den automatiskt försöka att bryta den. Det kan ske genom 

antitakykardipacing eller genom en defibrillering. Personer som erbjuds ICD har en 

ökad risk för att drabbas av livshotande rytmrubbning som kan leda till ett 

hjärtstillestånd. Behandlingen erbjuds till personer som överlevt hjärtstopp eller annan 

livshotande rytmrubbning och till personer som har en ökad risk att drabbas av en 

livshotande rytmrubbning till exempel vid hjärtsvikt med nedsatt 
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vänsterkammarfunktion. Gemensamt för de två grupperna är att personerna har ökad 

risk för plötslig död. Antalet personer som erbjuds ICD-behandling ökar.  

 

En implanterbar defibrillators uppgift är att skydda från en plötslig död orsakad av 

allvarlig rytmrubbning. Ställningstagande kring behandlingen väcker existentiella frågor 

om liv och död. För att sjuksköterskor ska kunna ge ett bra stöd till personer med ICD 

är det viktigt att de har kunskap om upplevelsen av att leva med ICD.  

 

SYFTE 

Syfte är att beskriva upplevelsen av att leva med en implanterbar defibrillator (ICD). 

 

METOD 

Design 

Vi har valt att göra en litteraturstudie och analysera kvalitativa studier. Genomförandet 

följer analysprocessen som Friberg (2006) inspirerad av Evans (2003) beskriver i sin 

metodbok. Första steget är att studierna läses igenom flera gånger för att erhålla en 

känsla för innehållet. Därefter identifieras nyckelfynd i varje studies resultat och en 

sammanställning av varje studies resultat görs. Analysen görs i flera steg. De olika 

studiernas resultat relateras till varandra och en beskrivning med grund i de nya temana 

formuleras. 

 

Artiklar med kvalitativ metod valdes för att denna forskning gör det enklare att förstå 

hur livet ter sig i förhållande till hälsa och ohälsa och de processer detta för med sig. En 

kvalitativ forskningsansats ger ökad kunskap och förståelse om vad lidande innebär för 

patienten och bidrar till att kunna möta de behov som följer av deras upplevelser och 

erfarenheter. Genom att sammanställa och analysera flera kvalitativa studier skapas ett 

större kunskapsvärde av forskningsresultaten som beskriver samma specifika fenomen 

(Friberg, 2006). Genom att sammanställa kvalitativ forskning som behandlar 

livssituation i samband med ICD-behanling bidrar vi till att tydliggöra 

forskningsresultaten och underlätta omsättningen av dessa till det praktiska 

omvårdnadsarbetet. Metoden är således lämplig att använda för att sammanställa aktuell 

forskning som beskriver upplevelsen att leva med en ICD. 

 

Datainsamling och urval 

Artiklar till studien söktes via databaserna Cinahl och PubMed som innefattar 

omvårdnadsforskning. Sökorden som användes var implantable cardioverter 

defibrillator, ICD, quality of life, patients experiences, qualitative research, qualitative 

och life situation. Sökorden användes i olika kombinationer. De mest framgångsrika 

kombinationerna är redovisade i tabell (se bilaga 1). Urvalet gjordes genom att läsa 

abstract på respektive träfflista. Inklusionskriterier var; originalartikel publicerad i 

vetenskaplig tidskrift från 2000-01 fram till 2010-03, empirisk studie med kvalitativ 

metod, patientperspektiv, vuxna ICD-bärare från 18 år och uppåt, skrivna på engelska, 

tillgängligt abstract. Ingen geografisk begränsning gjordes. Vid granskning av 
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artiklarnas kvalitet användes den frågemall som redogörs för i analysmetod av kvalitativ 

forskning (Friberg, 2006). 

 

Analys 

Analysarbetet är gjort enligt det genomförande för analys av kvalitativ forskning som 

Friberg beskiver i sin metodbok (Friberg, 2006). Genomförandet grundar sig på Evans 

analysprocess (Evans, 2003). Sammanlagt analyserades 8 artiklar. Artiklarna lästes 

separat av författarna i sin helhet för att få en helhetsförståelse för texten. Fortsatt analys 

gjordes med fokus på resultatdelen av artiklarna. Därefter identifierade författarna var 

för sig nyckelfynd som svarade mot syftet. Likheter och skillnader mellan studierna 

jämfördes. Nyckelfynden markerades med penna och sammanställdes på eget 

pappersark. Nya teman och subteman skapades utifrån båda författarnas 

sammanställningar av nyckelfynd. Detta blev till en ny helhet som presenteras i 

resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet består av fyra teman och inom varje tema ingår subteman, (Tabell 1). 

Subteman har förstärkts med citat från de analyserade artiklarna. De teman som 

framkom var; Att förlora kontrollen, Att anpassa sin livssituation, Att uppnå trygghet 

och säkerhet och Att få ny syn på livet. 

 
Att förlora kontrollen Att anpassa sin 

livssituation 

Att uppnå trygghet 

och säkerhet 

Att få ny syn på livet 

Oro Begränsningar och 

beroende 

Tillit till behandlingen Medvetenhet om döden 

Rädsla och ilska Förändrad 

kroppsuppfattning 

Stöd av familj och 

vårdpersonal 

Att känna tacksamhet 

Otrygghet och 

ensamhet 

   

Brist på information    

 

Tabell 1 

 

Att förlora kontrollen 

Att stå inför en osäker framtid tog sig uttryck i en känsla av förlorad kontroll över livet. 

Osäkerheten skapade oro, rädsla, ilska och otrygghet. Dessa känslor förstärktes vid 

otillräcklig information. 

 

Oro  

Oro var en del av upplevelsen av att leva med en ICD. Oron var mest påtaglig den 

närmaste tiden efter erhållandet av ICD:n (McDonough, 2009). Patienterna upplevde 

oro för att få en defibrillering och ovissheten om när det kunde ske skapade en känsla av 

förlorad kontroll. De som upplevt ett tillslag beskrev att det kom utan förvarning och att 

de inte hade kontroll över händelsen (Eckert & Jones, 2002; Morken, Severinsson & 

Karlsen, 2009). Första tiden hemma efter implantationen upplevdes oro för om ICD 

skulle fungera (Bolse et al, 2005). Oro fanns även för de ekonomiska förutsättningarna 
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att fortsätta sin ICD-behandling. Oron var relaterad till hur de skulle klara sin 

försörjning eftersom stora delar av ICD-behandlingen fick bekostas av patienten själv 

(McDonough, 2009). Även oro för att förlora körkortet framkom (Morken et al, 2009). 

 

De yngre ICD-bärarna upplevde oro för att deras barn kunde drabbas av samma 

sjukdom, om de skulle klara av att ta hand om sina barn och för hur barnen skulle 

hantera en situation där föräldern drabbades av tillslag från ICD:n (McDonough, 2009). 

En mamma beskriver oro för att barnen ska hitta henne livlös.”When my husband goes 

on a business trip I go over how to call 911 with the kids” (McDonough, 2009, s.277). 

 

Behovet av att prata om sina känslor var stort och ibland överväldigande. Många 

använde sin familj eller sina närstående för samtal och kände då oro för att trötta ut dem 

med sitt behov av samtal. I relation till den oro som upplevdes uttrycktes ett behov av 

professionellt samtalsstöd (Morken et al, 2009).  

 

Rädsla och ilska 

ICD-bärare upplevde rädsla inför att få en defibrillering. De kände rädsla oavsett om de 

upplevt någon defibrillering tidigare eller inte. Om de hade fått en defibrillering var de 

rädda för att få en på nytt. Om de inte erhållit något tillslag var de rädda inför det 

okända, för vad som skulle hända. Ovissheten gav en känsla av förlorad kontroll över 

sin situation (Fridlund et al, 2000; Kamphuis et al, 2004; McDonough, 2009). ”I’m 

anxious and fearfull that it may fire…I don’t know what will happen” (McDonough, 

2009, s.277).  

 

Rädsla för att utlösa en defibrillering genom särskilda aktiviteter ledde till ett 

undvikande av sådant som uppfattades kunna associeras med en defibrillering. Detta 

resulterade i att de utförde sina dagliga aktiviteter i långsammare takt (Eckert & Jones, 

2002). 

 

En mottagare beskrev upplevelsen av flera defibrilleringar som en fruktansvärd känsla 

vilket gav ångest inför döden. Rädsla för ny defibrillering efter att just ha fått en gav 

upphov till ilska, tårar och svårigheter att kontrollera sina känslor. Efter varje 

defibrillering väcktes tanken om detta var den sista tiden i livet (Morken et al, 

2009).”The 3-4 seconds before you feel the shock is the worst part. You don’t know if 

they are the last three seconds of your life”(Morken et al, 2009, s.540). 

  

ICD-bärarna upplevde en ilska över de kroppsliga begränsningar behandlingen 

medförde. De kände det som att kroppen svek dem (Kamphuis et al, 2004). ”The feeling 

that my body let me down. Because my head keeps saying, let´s just this to, and then 

we´ll do that. But now your body says, No. Time for break!” (Kamphuis et al, 2004, 

s.1012).  

 

Vissa kände ilska över att livet tog en tvär vändning som medförde stora förändringar i 

livet (Bolse et al, 2005).”At first I was very angry because my life did an abrupt change 

from working two jobs that I loved to doing nothing. I was very angry that it had 

happen to me” (Bolse, 2005, s.7).  
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Otrygghet och ensamhet 

Oro beskrevs i en del fall som otrygghet och var mest påtaglig den första tiden efter 

insättandet av ICD:n. Upplevelsen av otrygghet beskrevs som en känsla av förlorad 

kontroll (Williams et al, 2007). 

 

And perhaps that has been the hardest thing to know that you can plan and you 

can study and you can get promoted and all that kind of thing, but in a minute it 

can all go becuase you can’t actually control life and the greater aspect of it…. 

(Williams, 2007, s.168). 

 

Att vara ensam vid ett eventuellt tillslag upplevdes som en otrygghet och ledde till att de 

kände ett behov att vara tillsammans med någon (Morken et al, 2009). Upplevelsen av 

ensamhet var ofta mer påtaglig då socialt stöd saknades (Fridlund et al, 2000). Vissa 

mottagare upplevde en stor osäkerhet till följd av ICD:n. Osäkerheten ledde till en ovilja 

att lämnas ensamma eller att resa för långt bort från sjukhuset. Det fanns också en ovilja 

till normala dagliga aktiviteter (Willliams et al, 2007). 

 

Brist på information 

Det var inte lätt för mottagarna att prata med läkaren om sin oro och osäkerhet. 

Läkarkontakten var ofta begränsad och det fanns inte tid att tala om annat än de 

nödvändiga fysiska kontrollerna. Mottagarna upplevde att knappt någon 

uppmärksamhet ägnades åt frågor som rörde sexualitet, dödlighet, medicinering eller 

trötthet och känslor av nedstämdhet. Att inte ha någon prata med medförde att 

upplevelsen av kontroll sviktade (Kamphuis et al, 2004). 

 

En del av mottagarna uppgav att informationen de fått av vårdpersonal om hur sannolikt 

det var att få en defibrillering och konsekvenser av hur ICD-behandlingen skulle 

påverka deras liv, var otillräcklig vilket innebar att de hade svårt att uppnå trygghet och 

kontroll (Bolse et al, 2005; Morken et al, 2009). ”A little more information about what 

you can do when you leave the hospital (would be helpfull)” (Bolse et al, 2005, s.8). 

 

Mottagarna uppgav att informationen som gavs före och efter insättandet av ICD:n 

fokuserade på tekniska aspekter av att leva med enheten. Information om att undvika 

faror som kunde kollidera med ICD:n funktioner såsom larmbågar, flygplatskontroller, 

mobiltelefoner, och bilkörning gavs både muntligt och skriftligt. Den information som 

gavs i syfte att förbereda för livet hemma var däremot knapphändig (Tagney, James & 

Albarran, 2003).  

 

Att anpassa sin livssituation 

En anpassning till livet med en ICD bestod av fysiska, psykiska och sociala aspekter 

och innebar begränsningar och beroende i livet. Implantatet medförde även förändrad 

kroppsuppfattning vilket måste accepteras i den nya livssituationen. 
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Begränsningar och beroende 

Begränsningar upplevdes i förhållande till jobbet, genom att inte få lov att köra bil och 

att inte kunna eller våga utföra vissa aktiviteter som de gjort före implantationen (Bolse 

et al, 2005). Många upplevde att behandlingen medförde att familjemedlemmarna blivit 

mer överbeskyddande. Detta i sin tur ledde till att ICD-bärarna kände sig mer beroende 

och begränsade i sitt liv. För mycket uppmärksamhet upplevdes som krävande och 

blockerade vägen till självständighet (Kamphuis et al, 2004; Tagney et al, 2003). ”I 

always tell her (wife) where I´m going because she always wants to know. I won´t her to 

keep tabs on me all the time in case somethings happens”(Tagney et al, 2003, s.199). 

 

För att undvika defibrillering minskade majoriteten av mottagarna sin nivå av fysisk 

aktivitet. Snabb hjärtrytm förknippades med defibrillering. Aktiviteten var extremt låg 

efter en defibrillering och ökade något eftersom tiden gick, men var fortfarande lägre än 

före implantationen (Morken et al, 2009). De valde att avstå från aktiviteter som de 

tyckte om på grund av rädsla för en eventuell defibrillering eller för att undvika symtom 

som andfåddhet, hjärtklappning och yrsel (McDonough, 2009).”My activity has 

decresed because I am being cautious, so it won´t go off (the ICD)” (McDonough, 

2009, s.277) 

 

Körförbudet inverkade på självständighet och socialt liv (Eckert & Jones, 2002; Morken 

et al, 2009).”My quality of life has deteriorated because they have taken my driving 

licence away and my wife dosen’t drive.” (Morken et al, 2009, s.541). Att inte få köra 

bil påverkade det dagliga livet inte bara för mottagaren utan även för dennes familj och 

vänner, vilket ledde till att mottagarna kände sig begränsade (Tagney et al, 2003). ”The 

biggest difference has been not being able to drive for six months. I’ve found myself 

really tied” (Tagney et al, 2003, s.199). Några förnekade sitt tillstånd, upplevde att 

deras liv var begränsat och kände ångest över att den bästa tiden av livet var förbi 

(Fridlund et al, 2000). 

 

Förändrad kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattningen utgjorde en begränsning för både manliga och kvinnliga mottagare 

genom att de kände sig obekväma på grund av ärret, särskilt i situationer som att bada 

offentligt. En del bar kläder som dolde implantationsstället (McDonough, 2009). En 

intervjuperson berättade: 

 

The scar is huge and I don’t wear tank tops or roll up my sleeves at all unless I’m 

infront of my close frindes who know exactly what happened, my boyfriend or my 

family, och I pick clothing that doesn’t show the scars (McDonough, 2009, 

s.277). 

 

Känslan av att ha ett främmande föremål inopererat påverkade kroppsuppfattningen 

(Fridlund et al, 2000).”An alien thing has entered my body…It’s the fact that it’s 

something alien that disturbes me sometimes, but I forget about it when I’m together 

with other people” (Fridlund et al, 2000, s.41). 
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Att uppnå trygghet och säkerhet 

Mottagarna upplevde trygghet genom organisationen runt dem och var övertygande om 

att ICD:n skulle fungera ordentligt i händelse av en hjärtarytmi. De upplevde att de hade 

fått en inre känsla av trygghet och kunde planera och se framtiden an med tillförsikt. 

 

Tillit till behandlingen 

Under första året skedde en positiv utveckling för mottagarna, de kände sig säkrare och 

trodde mer på sig själva och förlitade sig på ICD:n (Kamphuis et al, 2004). Förtroende 

för ICD:n som en livräddare var något som kom med tiden och majoriteten uttryckte en 

ökad känsla av säkerhet. Genom en defibrillering blev mottagarna påminda om döden 

men det visade också att ICD:n fungerade korrekt (Morken et al, 2009; Fridlund et al, 

2006). ”I feel safer now. In the beginning I was so down, at least my body was and I 

didn’t reflekt upon it, but now I really feel safer with the defibrillator” (Morken et al, 

2009, s.541). Mottagarna kände sig övertygade om att ICD:n skulle svara på alla 

livshotande arytmier som de kunde tänkas få och tack vare ICD:n hade de fått en ny 

chans i livet (Eckert & Jones, 2002). 

 

Stöd av familj och vårdpersonal 

Det visade sig att mottagarna hade ett stort behov av att tala om sina känslor och 

upplevelser. Att få stöd innebar en ökad känsla av trygghet och säkerhet. Flera 

mottagare fick stöd av familj och vänner genom visad empati och de lyssnade när 

mottagarna hade behov av att uttrycka sina känslor och upplevelser. Hemmet och 

familjen sågs som en fristad och stödet upplevdes som väldigt betydelsefullt framförallt 

första tiden efter implantationen (Eckert & Jones, 2002; Kamphuis et al, 2004; Morken 

et al, 2009). Mottagarna uttryckte att de fått stöd från så väl familj och vänner som från 

sjukvården, för att kunna genomföra nödvändiga livsförändringar (Bolse et al, 2005). 

En person som intervjuades beskrev stödet så här: 

 

When I was in the hospital, my wife was so strong, I can’t understand that she 

could be so strong. She managed it splendidly, I’ve never seen her sad. I’ve got 

many friends too, we travel together to different places, and in the summer we 

walk in the woods picking berries and mushrooms… Well, I’ve defenetly got many 

people who support me (Fridlund et al, 2000, s.42). 

 

Vissa patienter var nöjda med den uppföljande vården och hade blivit behandlade 

med stor respekt, förståelse och empati. De kände sig lugna och trygga av 

sjuksköterskornas kunskap om deras situation (Bolse et al, 2005), vilket beskrevs 

på följande sätt: 

 

 

When I had the ICD implanted, they sent me home with a lot papers to read about 

implanting and the treatment and so on. Even now I can refresh my memory. 

When I see the nurse (when the device is interrogated) every 3 months, I ask her 

questions, and she is very helpfull (Bolse et al, 2005, s.7). 
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Att få ny syn på livet 

Genom att acceptera ICD:n och den livslånga behandlingen kunde mottagarna komma 

vidare i livet. De hade fått en ny syn på livet. De upplevde tacksamhet över att ha fått en 

andra chans och accepterade att leva med den osäkerhet och oförutsägbarhet deras 

livssituation medförde. Medvetenhet om döden gjorde att de uppskattade livet mer än 

förut och försökte att ta bättre vara på det. Att återfå ett normalt liv innebar för många 

att få en känsla av kontroll tillbaka. 

 

Medvetenhet om döden 

Mötet med döden var något som berörde mottagarna och det hade en framträdande plats 

i deras liv. Konfrontationen med döden fick dem att inse att de hade tur som överlevt 

och att livet inte var självklart (Kamphuis et al, 2004).  

 

Mottagarna uttryckte en tacksamhet över att ha fått en ny chans i livet. De fick ett 

meningsfullare liv efter att ha haft en nära döden upplevelse och tog mer vara på varje 

dag (Morken et al, 2009; Williams et al, 2007).”…I feel that I’ve received the gift to life 

and that I have to make the most of every day and be positive and optimistic. I think I’ve 

managed that" (Morken et al, 2009, s.541). 

 

Det framkom att en stor del av den psykiska anpassningen i samband med ICD-

behandlingen var att stå inför det faktum att de hade en livshotande sjukdom och kunna 

hantera osäkerhet och otrygghet inför det i framtiden (Williams et al, 2007). 

 

Att känna tacksamhet 

Många kände tacksamhet och glädje över att vara vid liv och kände tro och tillit inför 

framtiden (Fridlund et al, 2000). Implantationen av ICD:n försäkrade mottagarna om att 

det fanns hopp för framtiden (Eckert & Jones, 2002). 

 

Trots att de var säkra på ICD:ns förmåga att upptäcka och behandla en hjärtarytmi, 

insåg de att de var tvungna att anpassa sig till rädslan och osäkerheten som var 

associerad till känslor av att känna sig obekväm i offentliga sammanhang och vara 

rädda för att något oförutsatt kunde hända (Eckert & Jones, 2002). En patient beskrev 

detta så här: ”My advice to any person having the machine ICD is to try and forget the 

thing is there. It’s going to work if it’s nececssery; it works well and you can have 

complete confidence in it” (Eckert & Jones, 2002, s.155). 

 

Det framkom att vissa mottagare omvärderade sin livsstil och genomförde förändringar 

för att optimera de liv de hade framför sig genom till exempel att sluta röka och äta 

sundare. Det tog olika lång tid för mottagarna att anpassa sig till livet med en ICD och 

att acceptera att dess närvaro alltifrån några dagar till månader. Det fanns indikationer 

på att mottagare som haft mycket komplikationer eller upplevt en defibrillering under 

den första tiden krävde en längre period för psykisk anpassning. Att kunna gå vidare 

med livet innebar att acceptera behovet av en ICD och att det var en permanent 

behandling, för att sedan lägga tankarna på den åt sidan medan livet fortsatte (Williams 

et al, 2007; Fridlund et al, 2000). ”I don’t want to dwell on the fact that I have got it, I 

want to be able to put it aside and gett on with my life…”(Williams et al, 2007, s.169). 
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DISKUSSION 

Metod diskussion 

Vi har gjort en analys av kvalitativ forskning. Metoden var lämplig då vårt syfte var att 

beskriva en upplevelse. En sammanställning av kvalitativ forskning som beskriver 

samma fenomen bidrar till att tydliggöra forskningsresultat och gör de mer tillgängliga 

för det praktiska omvårdnadsarbetet. Dessutom omvandlas det analyserade materialet 

till en högre abstraktionsnivå. Kvalitativ forskning går inte att generalisera då den 

bygger på subjektiva upplevelser men kan ge en god vägledning och ge en djupare 

förståelse för upplevelsen av ett visst fenomen.  

 

Sökorden var relevanta eftersom vi med relativt få sökningar fångade den forskning som 

svarade mot vårt syfte. Vi anser att vi fått med den kvalitativa forskning som beskriver 

upplevelsen av att leva med ICD som uppfyllde våra inklusionskriterier. De artiklar som 

vi granskade beskrev att det fanns sparsamt med forskning med kvalitativ ansats som 

belyser vårt problemområde. Vid tillfällen då det finns redogjort för vilken tidigare 

forskning som finns har vi kontrollerat att vi har med de studierna i vår analys. En 

svaghet kan vara att de analyserade studierna inte gjorde skillnad på om ICD var 

erhållen i primärprofylaktiskt eller sekundärprofylaktiskt syfte.  

 

Studiernas kvalitet granskades utifrån syfte, metod och resultat. Vi fann att resultaten 

svarade bra mot respektive studies syfte. Detta tydliggjordes genom att resultaten 

stärktes med citat. Vi konstaterade att de artiklar vi valde grundar sig på olika 

kvalitativa metoder men det gemensamma är att de alla beskriver upplevelsen av att 

leva med ICD. Artiklarna är sammanställda i en översikt (bilaga 2) för att ge en inblick i 

vad som ligger till grund för resultatet.  

 

Analysen av de åtta artiklar som utgör resultatet var tidskrävande och ibland svår att 

överblicka. Det gick dock bättre efter att tydliga grupperingar av nyckelfynden gjordes. 

Analysen fortsatte av de grupperade nyckelfynden som sedan mynnade ut i våra teman. 

Under analysens gång har teman och subteman flyttats och ändrat position för att tillslut 

beskrivas enligt den indelning som vi presenterar i vårt resultat. Det är en styrka att vi är 

två författare som har analyserat studierna och oberoende av varandra identifierat 

nyckelfynd. Under processen att skapa nya teman har vi tillsammans funderat och 

reflekterat över alternativa beskrivningar av innehållet. Att studierna var skrivna på 

engelska och att vi har presenterat vårt resultat på svenska kan ha inneburit en risk för 

tolkningsfel relaterat till översättningen och att vi därmed gått miste om nyansskillnader 

mellan språken.  

 

Resultat diskussion 

Vårt resultat ger ökad kunskap om upplevelsen att leva med ICD. Detta gör att vi som 

sjuksköterskor kan informera patienten om att ICD-behandlingen påverkar tillvaron på 

olika sätt både fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Efterhand som vårt resultat har växt fram har vi mer och mer kunnat se att upplevelsen 

av att leva med ICD är en form av krisbearbetning. Det var inget som vi hade kunskap 

om sedan tidigare utan det visade sig för oss under arbetets gång. Upplevelsen av att 
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leva med ICD kan ses i form av olika stadier. Ett krisförlopp består av olika faser som 

kan associeras till de teman som framkom i vårt resultat. Genom att ha ett 

helhetsperspektiv kan vi som sjuksköterskor identifiera och uppmärksamma de behov 

som uppstår i samband med den krisreaktion det innebär att konfronteras med döden.  

 

Vi ser likheter med Cullbergs (1993) beskrivning av krisförloppets olika faser. Den 

akuta fasen innebär en upplevelse av totalt kaos. Inget av det som händer kan förstås 

eller ges någon mening. Den akuta fasen övergår i en reaktionsfas, som innefattar ångest 

och förtvivlan samtidigt som en bearbetningsprocess startar. Bearbetningsfasen innebär 

att upplevelsen av förlorad kontroll kan hållas borta längre eller kortare perioder och 

lämna plats för ett konstruktivt tänkande. Denna fas kan pågå olika lång tid, kanske ett 

halvt till ett år. Efterhand övergår bearbetningsfasen i nyorienteringsfasen. I 

nyorienteringsfasen återfås en viss kontroll och upplevelsen av kaos är borta eller helt 

kontrollerad. Förmåga att lösa och bearbeta en kris beror mycket på den yttre 

livssituationen. Att få praktiskt stöd och hjälp av vänner och närstående avgör om den 

drabbade skall få möjlighet att bearbeta krisen. En genomarbetad kris utgör en god 

chans för människan att nå ökad mognad och styrka. Det skapar en ökad förståelse och 

fördjupning kring livets villkor (Cullberg, 1993). 

 

Att förlora kontrollen, kan likställas med den akuta fasen i krisreaktionen. Mottagarna 

upplevde känslor av oro, rädsla och ilska som var svåra för dem att kontrollera. 

Reaktionsfasen som leder bearbetningsfasen kan jämföras med Att anpassa sin 

livssituation, där mottagarna anpassar sig till de begränsningar de erfor. 

Nyorienteringsfasen för mottagarna innebar Att uppnå trygghet och säkerhet, de 

förlitade sig på ICD:n som livräddare. I och med att mottagarna haft en nära döden 

upplevelse blev de påminda om att livet kan ta slut, att livet inte är självklart och 

upplevde tacksamhet över att ha fått en andra chans. De fick en ny syn på livet. 

 

Människan söker hälsa i relation till sig själv och inte bara genom omvärldens 

värderingar. Det vill säga att hon förstår hur kropp och själ samverkar och att det är 

möjligt att balansera inre och yttre faktorer för att uppnå harmoni och balans i sin 

livssituation. Genom att använda sig av sina resurser och ta vara på dessa kan 

människan främja en upplevelse av hälsa och helhet (Wiklund, 2003). I vårt resultat 

framkom att när mottagarna så påtagligt blev konfronterade med sin egen dödlighet 

väcktes hos många en vilja av att leva i nuet. De kom till insikt om att ta vara på varje 

dag och att livet var värdefullt. För att komma till den insikten krävdes att de genomgått 

de olika faserna som accepterandet av ICD:n innebar och de begränsningar som följde 

med behandlingen. Anpassningen innebar för vissa en livsstilsförändring i fråga om 

exempelvis matvanor eller rökning, men som gärna antogs då de kände tacksamhet över 

att vara vid liv. Konfrontationen med döden kan ha sin grund i att behandlingen är av 

sådan art att den i egentlig mening först sätts in då patienten drabbas av en potentiellt 

livshotande situation. Antingen kan det vara så att patienten överlevt ett hjärtstopp och 

på det viset varit nära döden eller att patienten utifrån sin hjärtsjukdom har en ökad risk 

att drabbas av ett hjärtstillestånd. Att bli medveten om sin egen dödlighet väcker 

existentiella frågor. En av de få saker vi som människor med säkerhet vet är att vi alla 

en gång ska dö. Vi ser att dessa tankar framträder tydligt för de som har en ICD. 
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Då människan enligt ett vårdvetenskapligt synsätt är en mångdimensionell enhet av 

kropp, själ och ande bör hänsyn tas till samtliga dimensioner av hur hälsa och ohälsa 

upplevs av patienten. Syftet med vården är att lindra det lidande patienten upplever och 

ge det stöd och den hjälp han eller hon behöver för att komma vidare och för att kunna 

uppleva hälsa (Wiklund, 2003). I vårt resultat visade det sig att mottagarna av ICD, med 

tiden lärde sig att lita till behandlingen. Detta tolkar vi ledde till att lidandet minskade 

och upplevelsen av hälsa ökade. Det tog kortare tid att känna tillit för dem som inte 

upplevt komplikationer i början av behandlingen och för de som upplevt längre perioder 

utan att ha fått någon defibrillering. De mottagare som haft komplikationer eller flera 

defibrilleringar behövde mer tid för att känna trygghet med behandlingen. Upplevelsen 

av trygghet var även beroende av hur stödet från sjukvården och närstående varit. De 

mottagare som upplevt att de inte fått stöd av närstående i tillräcklig utsträckning hade 

svårare att komma vidare med livet. I vårt resultat framkom att kontakterna med 

sjukvården var begränsade och att det fanns lite utrymme för att ta upp psykiska 

upplevelser av behandlingen. Det visar på en brist i uppföljningen av patienter med 

ICD-behandling. Vi ställer oss frågan vad som är grunden i den bristande 

uppföljningen?  

 

En intressant iakttagelse vi gjorde var att majoriteten av mottagarna uppgav en 

minskning av fysisk aktivitet som en del av upplevelsen att leva med ICD:n. 

Minskningen var relaterad till rädsla för snabb puls som kopplades samman med risk för 

defibrillering. Generellt sett tror vi fysisk aktivitet kan vara en viktig del i upplevelsen 

av välbefinnande. Det är viktigt att systemet är programmerat så att risken för felaktiga 

behandlingar minimeras, vilket innebär att en person med ICD skall få 

programmeringen av dosan anpassad till sin livsstil. När dosan är rätt programmerad 

fungerar det som regel väl och ICD-bärare kan återuppta sina tidigare aktiviteter. De ska 

kunna återgå till sina vardagliga aktiviteter efter erhållandet av ICD, dock med vissa 

undantag (Ståhle, Bergfeldt, Englund & Gjesdal, 2008). För att undvika att 

aktivitetsnivån minskar i samband med ICD-behandling rekommenderas rehabiliterande 

träning under trygga former, övervakad av kvalificerad personal (Vanhees et al, 2004). 

 

Mottagarna i vårt resultat upplevde brister i den information som gavs då den i 

huvudsak var inriktad på tekniska detaljer och dåligt förberedde mottagarna på vanliga 

känslomässiga reaktioner och förändringar i vardagen. Det gav mottagarna en känsla av 

förlorad kontroll då de inte visste vad som väntade. Det visade sig även i en kvantitativ 

studie där det framkommer att mer information om förändringar i livssituationen 

efterfrågades (Flemme et al, 2001). Det är i enlighet med Hälso- och Sjukvårdlagen där 

det framgår att patienter ska ges en individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns (SFS 

1998:531). I en metaanalys som granskats av SBU framgår att information och 

delaktighet är viktigt i samband med ICD-behandling (Ho et al, 2007). 

 

Vi gjorde ingen geografisk begränsning vid sökning av artiklar. Upplevelsen av att leva 

med ICD var likartad mellan de olika länderna, men vissa skillnader kunde identifieras. 

Att förlora kontrollen visade sig för mottagarna innebära oro för sig själva, oro för sina 

närmaste och i en del fall även oro för de ekonomiska förutsättningarna. Oron för 

ekonomin framkom främst i studier gjorda i USA Det torde ha sin grund i att 
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sjukförsäkringssystemen skiljer sig åt. Oro för sina barns framtid var mest framträdande 

bland de yngre mottagarna. 

 

Vårt resultat styrks av Flemme (2009), som publicerat en doktorsavhandling med titeln: 

Living with life-saving technology. Long-term follow up of recipients with implantable 

cardioverter defibrillator. I samband med disputationen beskriver hon i en intervju vad 

vad hennes resultat visar om upplevelsen av att leva med en ICD. I intervjun påvisar 

hon att många mottagare av ICD upplever relativt god livskvalitet efter implantationen 

och känner sig mindre otrygga allteftersom tiden går. De strävar efter att återta 

kontrollen i sitt liv och de mottagare som upplever mest kontroll är också de som är 

mest tillfredsställda med sin livskvalitet. Ju mer symtom av ångest, depression och 

otrygghet de upplever, desto mindre tillfredsställda är de med sin livskvalitet. Flemme 

poängterar att livskvalitet handlar om hela människan, inte bara det fysiska 

välbefinnandet. Vidare menar Flemme att existentiella tankar om framtiden, familjen 

och döden påverkar patientens livskvalitet. Det är viktigt att sjuksköterskor får 

förståelse för patientens hela livssituation och ser till hela människan, inte bara hjärtat 

och sjukdomen. På så vis kan förutsättningarna öka för att patienterna ska känna att de 

har kontroll och därmed uppleva bättre livskvalitet (Lundén, 2009). 

 

Konklusion och implikation 

Genom vårt arbete har vi fått djupare kunskap och förståelse om upplevelsen av att leva 

med en ICD och det kommer att vara till stor nytta för oss i mötet med patienter som 

erhållit en ICD. Genom vår kunskap om att behandlingen för många innebär ett 

krisförlopp kan vi ge ett bättre stöd under de olika faserna som patienten går igenom. Vi 

kan förbereda och vägleda patienten i vad det kan innebära att leva med en ICD. Genom 

vår yrkeserfarenhet som sjuksköterskor kan vi se att kunskapen är värdefull även i andra 

sammanhang där patienter på grund av sjukdom upplever förlorad kontroll över sin 

livssituation. Vi tror också att vårt arbete kan vara intressant läsning för patienterna och 

deras familj och närstående. 

 

Områden som vi tycker skulle vara intressanta att arbeta vidare med är förbättra och 

individanpassa informationen, möjlighet till samtalsstöd för de som har behov av det. 

För att kunna upprätthålla aktivitetsnivån kan tillgång till fysisk träning under trygga 

former med kvalificerad personal erbjudas. 
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Informationssökningsöversikt 
 

DATABAS SÖKORD  TRÄFFAR  UTVALDA 

PubMed Implantable 

cardioverter 

defibrillator and 

qualitative research 

28 6 

Cinahl Implantable 

cardioverter 

defibrillator and 

qualitative research 

17  1  

PubMed Implantable 

cardioverter 

defibrillator and 

qualitative  

37 1  

Cinahl Implantable 

cardioverter 

defibrillator and 

qualitative  

28 Inga nya artiklar 

tillkom 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 

 

Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Bolse, K., 

Hamilton, G., 

Flanagan, J., 

Caroll, D L., & 

Fridlund, B 

2005 

USA 

 

Ways of 

Experiencing 

the Life 

Situation 

Among United 

States Patients 

With an 

Implantable 

Cardioverter-

Defibrillator: A 

Qualitative 

Study. 

 

Att beskriva 

hur en utvald 

grupp 

amerikanska 

patienter med 

ICD upplever 

sin 

livssituation. 

 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk 

ansats. 

 n=14 

 

Tre kategorier framkom: 

tillit, anpassningsförmåga 

och empowerment. 

Kategorierna beskriver hur 

patienterna förlitar sig på 

organisationen runt dem, 

hur de anpassar sig till att 

leva med ICD och hur de 

fått stöd från familj och 

vänner såväl som från 

sjukvården. 

 

 

 

Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Eckert, M., & 

Jones, T 

2002  

Australien 

 

How does an 

implantable 

cardioverter 

defibrillator 

(ICD) affect the 

lives of patients 

and their 

families? 

 

Att identifiera 

erfarenheterna 

av att leva 

med en ICD 

för patienterna  

och deras 

familjer. 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk 

tolkning. 

 n=6 

 

Teman som framkom var: 

beroende, som inbegriper 

deras uppfattning om ICD 

som en livräddande enhet; 

minnet av sin första 

defibrillering, 

livsstilsförändringar som 

införts; brist på kontroll, 

som visade känslor som 

rädsla, oro och maktlöshet; 

tanke lekar, som 

illustrerade psykiska 

utmaningar och frågan om 

säkerhet, i meningen hur att 

"vara där" och inte "vara 
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där" påverkat deras vardag. 

Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Fridlund, B., 

Lindgren, E-C., 

Ivarsson, A., 

Jinhage, B-M., 

Bolse, K., 

Flemme, I., 

Sandstedt, B., & 

Mårtensson, J., 

2000 

Sverige 

 

Patients with 

implantable 

cardioverter-

defibrillators 

and their 

conceptions of 

the life 

situation: a 

qualitative 

analysis. 

 

Att beskriva 

hur patienter 

med ICD 

upplever sin 

livssituation ur 

ett holistiskt 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie   

Fenomenografisk 

analys.            

n=15 

 

Sex kategorier framkom: 

känsla av säkerhet, känsla 

av tacksamhet, känsla av att 

vara, nätverk, framtidstro, 

medvetenhet. Resultaten 

kan inte generaliseras på 

grund av den beskrivande 

forskningsdesignen, men 

belyser de positiva såväl 

som de negativa effekterna 

av en ICD. Resultatet 

betonar behovet av 

stödgrupper för patienter 

och familjer samt 

ytterligare utbildning för 

personal på sjukhus och i 

primärvården. 

Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Kamphuis, 

HCM., 

Verhoeven, 

NWJM.,           

de Leeuw, R., 

Derksen, R., 

Hauer, RNW., 

& Winnubst, 

JAM 

2004 

Nederländerna 

 

ICD: a 

qualitative 

study of patient 

of experience 

the first year 

after 

implantation. 

 

Att undersöka 

hur ICD 

mottagare 

upplever sina 

liv under det 

första året 

efter 

implantationen 

av enheten. 

 

Kvalitativ studie. 

Kvalitativ 

innehålls analys.   

n=21 

 

Mottagarna av ICD har ett 

komplicerat första år, 

särskilt de första 6 

månaderna. Ångest, 

osäkerhet, besvikelse, 

frustration, oväntade 

hinder, godkännandet av 

och beroendet av en ICD, 

spelade en viktig roll i livet 

för mottagarna. 

Välbefinnandet förbättrades 

under året. 
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Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

McDonough, A. 

2009 

USA 

 

The experiences 

and concerns of 

young adults 

(18-40 years) 

living with an 

implantated 

cardioverter 

defibrillator 

(ICD). 

 

Att beskriva 

erfarenheter 

och problem 

för unga 

vuxna (18-40 

år) som lever 

med en ICD. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Beskrivande 

metod som 

innehåller 

intervjuer och 

skriftliga 

narrativa svar.        

n=20 

 

Fyra beskrivande kategorier 

framkom: psykosociala, 

utveckling, fysiska och 

ekonomiska. Teman i den 

psykosociala kategorin: 

återgå till det normala, 

humör störningar och 

bekymmer kring 

kroppsuppfattningen. 

Teman i utvecklings-

kategorin var unika för unga 

vuxna: barnafödande och 

barnuppfostran. Teman i 

den fysiska kategorin 

handlade om fysisk 

aktivitet, och den 

ekonomiska kategorin, 

frågan om ekonomisk 

säkerhet. Fynden visar att 

utveckling behövs av 

åldersrelaterade lämpliga 

insatser för unga vuxna före 

och efter ICD implantation. 
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Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Morken, IM., 

Severinsson, E., 

& 

Karlsen, B. 

 

2009  

Norge 

Reconstructing 

unpredictability: 

Experiences of 

living with an 

implantable 

cardioverter 

defibrillator 

over time. 

Att undersöka 

hur 

mottagarna av 

en ICD 

upplever det 

att leva med 

en ICD över 

tid. 

Kvalitativ 

studie. 

Grounded 

theory. 

n=16 

 

Att leva med en ICD över 

tid karaktäriserades av 

oförutsägbarhet och 

osäkerhet över när ICD 

skulle aktiveras. Trots flera 

strategier för att klara av 

osäkerheten, kunde 

upplevelsen av ytterligare 

en arytmi förstärka känslan 

av att tappa kontrollen. En 

viktig iakttagelse var den 

lägre aktivitetsnivån. 
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Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Tagney, J., 

James, E.J., & 

Albarran, W.J. 

 

England 

 

2003 

Exploring the 

patient’s 

experiences of 

learning to live 

with an 

implantable 

cardioverter 

defibrillator 

(ICD) from one 

UK centre: a 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

och beskriva 

patientens 

upplevelser 

kring tiden för 

deras 

implantation av 

ICD och efter 

att de återvänt 

till hemmet 

från det 

brittiska 

centret.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

n= 8 

Tre teman framkom; Icke 

individanpassad 

information, anpassningar 

till att leva med enheten och 

framtidsutsikter. Unika 

fynd identifierades; 

döljande av problem och 

symtom; resursfrågor; och 

avsaknad av lämpligt stöd 

och råd under och efter 

tiden på sjukhuset. 

Individanpassad vård och 

stöd till ICD patienterna 

verkade saknas enligt 

uppgiftslämnarna. 

Möjligheter att diskutera 

frågor verkade obefintlig, 

vilket enligt forskarna kan 

tyda på att brittiska 

patienter är missgynnade 

på området för 

psykologiskt stöd i 

förhållande till sina 

europeiska och 

nordamerikanska 

motsvarigheter. 
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Författare 

Publ. År 

Land 

Titel Syfte Metod Resultat/slutsats 

Williams, A.M., 

Young, J., 

Nikoletti, S., & 

McRae, S. 

2007 

Australien 

Getting on with 

life: Accepting 

the permanency 

of an 

Implantable 

Cardioverter 

Defibrillator. 

 

Att undersöka 

erfarenheter, 

problem och 

behov hos 

mottagarna av 

en ICD i 

västra 

Australien, 

med fokus på 

de fysiska och 

psykiska 

anpassningar 

en ICD 

medför. 

 

Kvalitativ 

studie.  

n=22 

 

Ett centralt tema 

identifierades "att gå 

vidare" som användes för 

att hantera faktumet att leva 

med ICD. Detta var ett 

förhållningssätt till livet i 

vilket förekomsten av 

enheten godkändes och 

sedan lades åt sidan medan 

livet fortsatte och 

optimerades. 
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