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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Sjukvården är skyldig att följa patientsäkerhetslagen och bär ansvaret för att 
vård planeras, implementeras och följs upp med högsta möjliga kvalitet. Modern vård 
strävar efter att vara personcentrerad och att kunna planeras utifrån individens unika 
behov. Trots detta utsätts ICD-patienter för onödiga defibrillerings-chocker när 
behandlingen inte längre gör någon nytta. Detta  kan leda till onödigt lidande för 
patienter i livets slutskede när behandlingen inte längre är relevant. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka brister i vården som leder till att personer 
med ICD-behandling utsätts för onödiga defibrillerings-chocker i livets slutskede. 

Metod: En litteraturstudie grundad på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Artiklarna analyserades genom en integrerad analys. 

Resultat: Resultatet av litteraturstudien visade på tre faktorer vilka kunde orsaka att 
personer som ICD-behandas utsattes för onödiga defibrillerings-chocker i livets 
slutskede. Tre faktorer som kan hänföras till brister i vården nämligen: otillräklig 
kommunikation mellan personen som påbörjar en ICD-behandling och ansvarig läkare, 
ofullständig information till personen om behandlingen samt brist på viktig 
dokumentation i patientens journal.  
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Slutsats: Förbättrade vårdrutiner för patienter som ICD-behandlas bör implementeras 
där vården är personcentrerad och personen som ICD-behandlas samt hens anhöriga får 
en bättre kunskap om behandlingen. Ökad kunskap bland allmänsjuksköterskor om 
ICD-behandling bör eftersträvas. Det är av vikt att information om eventuell 
inaktivering av implantatets defibrilleringsfunktion sker innan patientens sjukdomsbild 
förvärras. Detta skulle bidraga till att färre patienter utsätts för onödig smärta och 
lidande och på så sätt förhindra en vårdskada.  
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1 Bakgrund 
Hjärt-kärlsjukdomar leder i de flesta fall till en förtida död. Att drabbas av hjärt-
kärlsjukdom innebär ofta ett kroniskt hälsoproblem och en livsförändring för den 
drabbade personen (Johansson & Schylter, 2012). En implanterbar defibrillator, 
benämns på engelska implantable cardioverter defibrillator och förkortas ICD, erbjuds 
främst till hjärtsjuka personer som har överlevt ett hjärtstopp men även till personer som 
har en ökad risk att drabbas av en livshotande arytmi (Socialstyrelsen, 2018; Thylén, 
2012). År 2018 fanns 11 680 personer registrerade med en ICD i Sverige (Svenska ICD- 
och pacemakerregistret, 2018). Ett viktigt ansvarsområde för sjuksköterskan är att 
informera, utbilda och få patienten att förstå ICD-behandlingen så att de själva kan ta 
ansvar för behandlingen och sin hälsa så långt deras allmäntillstånd tillåter (Tingström, 
2012). Enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2018) ska 
möjligheten till inaktivering, avstängning av defibrillerings-funktionen, förklaras och 
diskuteras med patienten som påbörjar behandlingen så tidigt som möjligt i 
sjukdomsförloppet. Detta är för att undvika att personen utsätts för obefogade 
defibrillerings-chocker som kan bidra till onödigt lidande då chock-funktionen inte 
längre är till nytta för patienten (Thylén, 2012). Trots detta direktiv från Socialstyrelsen 
fortsätter personer med ICD-behandling att utsättas för obefogade defibrillerings-
chocker i livets slutskede (Kinch-Westerdahl, Sutton, & Frykman, 2015). 
 
 

1.1 Arytmi 
Hjärtat består av höger och vänster förmak och höger och vänster kammare. Inuti hjärtat 
finns en sinusknuta som utlöser en signal till AV-knutan. Signalen samlas upp och leds 
vidare till kammarmuskulaturen som regelbundet drar ihop sig. Detta bidrar till en 
regelbunden hjärtrytm. En arytmi är en avvikelse i hjärtats rytm. Det är inte ovanligt för 
en person att uppleva en så kallad hjärtrusning eller extraslag i samband med fysisk 
aktivitet. Hos en frisk person passerar dessa symptom obemärkt förbi men hos personer 
som har ett medfött hjärtfel eller en hjärtsjukdom finns det risk att detta kan övergå till 
en kammartakykardi (Rosenqvist, 2012). Risken att drabbas av en livshotande 
kammartakykardi ökar med åldern och för personer som har tidigare råkat ut för en 
hjärtinfarkt (Persson & Stagmo, 2008). En av de vanligaste förekommande arytmierna 
är förmaksflimmer som kan förklaras som en elektrisk rubbning i förmaket och 
försämrad samordning med kammaren som i sin tur leder till en sämre pumpförmåga 
(Hjärt-och lungfonden, 2019).  I samband med en hjärtinfarkt, då hjärtat inte får 
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tillräckligt med syre, övergår hjärtats normala rytm till ett kammarflimmer eller en 
kammartakykardi. Denna typ av arytmi leder till ett hjärtstopp om flimret inte stoppas 
med hjälp av en defibrillerings-chock (Rosenqvist, 2012). I Sverige drabbas årligen över 
10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp (Hjärt-och lungfonden, 2019). En långsam 
arytmi, då hjärtat slår under 50 slag per minuten, betecknas bradykardi, och kan i vissa 
fall leda till att man synkoperar, det vill säga svimmar. Detta symptom kan inte 
behandlas medicinskt utan kräver en pacemaker, en liten dosa som läggs in under huden 
med hjälp av ett kirurgiskt ingrepp.  Dosan innehåller ett batteri som vid bradykardi 
stimulerar hjärtatrytmen med små elektriska stötar. En pacemaker kan även ha en 
funktion som kan utlösa en defibrillering-chock, en så kallad implanterbar hjärtstartare 
(ICD), för att avbryta en livshotande kammartakykardi (Rosenqvist, 2012).  

 

 

1.2 ICD 
Antalet personer som ICD-behandlas har ökat sedan Socialstyrelsen ändrade sina 
riktlinjer. Numera erbjuds även hjärtsjuka personer med ökad risk för livshotande 
arytmi en ICD i förebyggande syfte (Kinch-Westerdahl, 2019; Socialstyrelsen, 2018). 
En ICD upptäcker och avbryter en livshotande arytmi genom att skicka snabba 
sekvenser med mindre kraftiga stötar, så kallade pacemaker-stimuleringar, för att 
reglera rytmen, eller med en eller flera kraftiga defibrillerings-chocker för att avbryta en 
kammartakykardi (Kinch-Westerdahl, 2019; Thylén, 2012).  

 

 

1.3  Inaktivering av chock-funktionen 
Att påbörja en ICD-behandling kan komma att påverka patientens vardagliga situation 
och även väcka en mängd andra frågor kopplade till livets slutskede. Eftersom personen 
inte själv kan avbryta behandlingen är det nödvändigt att personen har tillräcklig  
kunskap om behandlingsformen och hur implantatet fungerar. Det ligger även ett stort 
ansvar på sjuksköterskan och läkaren att förvissa sig om att personen förstår innebörden 
av behandlingen då det inte alltid finns tillgång till engagerade anhöriga och personen 
på grund av hög ålder har svårt att kunna ta in viktig information (Thylén, 2012). 
Risken att utsättas för en defibrillering-chock ökar när personens medicinska tillstånd 
försämras så det är viktigt att så tidigt som möjligt i behandlingen ta ställning till 
inaktivering, avstängning, av implantatets defibrillerings-funktion (Thylén, 2012). Att 
ha ett aktivt implantat i livets slutskede, det vill säga att implantatets defibrillerings-
funktion är programmerat att sända chocker för att förhindra ett hjärtstopp, förhindrar 
personen från att dö på ett lugnt och fridfullt sätt (Chamsi H, Chamsi, M & Ali Albar, 
2014). Carlsson, Månsson, & Olsson (2011) och Stoevelaar et.al., (2018) menar att, 
förutom att det utsätter patienter med ICD-behandlingen för onödig smärta, är det 
obehagligt och frustrerande för anhöriga att bevittna när en person utsätts för en 
defibrillerings-chock och även för vårdpersonal som har skyldighet att förhindra en 
vårdskada. I en svensk studie gjord av Kinch-Westerdahl, Sutton & Frykman (2015) 
utförd på personer med ett ICD-implantat avlidna mellan år 2003 och 2010, var 
implantatets defibrillerings-chock fortfarande aktivt vid livets slutskede på hälften av 
deltagarna. Detta trots att det hade beslutats om att ingen återupplivnings hjälp (HLR) 
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skulle utföras på patienten. Resultatet visade också att det kunde för vissa patienter ha 
gått 48 timmar eller mer mellan beslutet om att ingen HLR skulle utföras på personen 
och tills inaktivering av ICD-implantatets defibrillerings-funktion utfördes trots att 
personen befann sig på ett sjukhus. Detta medförde att personen utsattes för onödiga 
defibrillerings-chocker och ett ökat lidande i livets slutskede (Kinch-Westerdahl, 
Sutton, & Frykman, 2015). I en studie utförd av Javaid, Squirell & Farooqi (2018) var 
hälften av alla allmänsjuksköterskor omedvetna om konsekvenserna för en person som 
har en ICD med en aktiv chockfunktion när sjukdomsbilden försämras. Brady (2016) 
menar att det är viktigt att det finns klara riktlinjer för hälso-och sjukvårdspersonal när 
det gäller att avbryta behandlingen när den kan medföra onödigt lidande i stället för att 
tillföra personen livskvalité.  

  
Trots riktlinjer från Socialstyrelsen angående inaktivering av defibrillerings-funktionen 
har en person full rätt att behålla defibrillerings-funktionen aktiv vid livets slutskede 
(Javaid, Squirell & Farooqi, 2018; Thylén, 2012; Carlsson, Månsson & Olsson, 2011). 
Det finns personer som anser att inaktivering av defibrillerings-funktionen har ett 
samband med aktiv dödshjälp (Pitcher et.al, 2016).  Juridiskt så stämmer inte detta 
påstående då aktiv dödshjälp är ett aktivt ingripande som orsakar en persons död. 
Inaktivering av en ICD är ett tillbakadragande av behandlingen och då anses den 
underliggande sjukdomen vara orsaken till personens död (Pitcher et.al, 2016).  
 
 
 
1.4 Palliativ vård i livets slutskede 
Med palliativ vård menas ”att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 
progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående” 
(Socialstyrelsens, 2018). Detta är baserat på World Health Organisation riktlinjer för 
palliativ vård (World Health Organisation, 2018).  Brytpunktssamtal med personen som 
har drabbats av en obotlig sjukdom blir allt vanligare inom svensk hälso- och sjukvård. 
Samtalet sker för att diskutera den aktuella situationen, den kommande omvårdnaden 
och vilket individuellt stöd personen behöver för att bibehålla bästa möjliga livskvalitet 
(Brännström & Berg, 2012).  

 
Personer med en terminal sjukdom, det vill säga när den kurativa behandlingen har 
avslutats, har en ökad risk att drabbas av hypoxi (syrebrist), sepsis (blodförgiftning), 
smärta, hjärtsvikt och rubbningar i elektrolytbalansen, vilket allt kan leda till arytmi 
(Padeletti et.al., 2010)a. Detta leder i sin tur till att en person som ICD-behandlas har en 
ökad risk att utsättas för en defibrillerings-chock som kan vara fysiskt smärtsam och 
psykiskt stressande för personen (Padeletti et.al., 2010). Syftet med ICD-behandlingen 
är att ge personen en bättre livskvalitet och förhindra ett hjärtstopp (Socialstyrelsen, 
2018). Vid livets slutskede fyller inte längre ICD-behandlingen någon funktion och att 
ha ett aktivt implantat i livets slutskede förhindrar personen att få dö på ett fridfullt sätt 
då implantatet är programmerat att leverera defibrillerings-chocker för att förhindra ett 
hjärtstopp. De är dessa defibrillerings-chocker som anses som obefogade om inte 
patienten själv har valt att defibrillerings-funktionen ska vara påslagen (Padeletti et.al., 
2010). Ett beslutfattande om inaktivering av ICD-implantatets defibrilleringsfunktion 
bör ske så snart som möjligt i behandlingen innan sjukdomen försämras (Padeletti et.al., 
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2010). Sjukvården är skyldig att följa patientsäkerhetslagen och bär ansvaret för att vård 
planeras, implementeras och följs upp med högsta möjliga kvalite. ”Med vårdskada 
menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid personens kontakt med hälso- 
och sjukvården”. Att utsättas för obefogade defibrillerings-chocker är en vårdskada och 
åtgärder ska vidtas inom vården för att detta ska undvikas (Vårdhandboken, 2019). 
Norekvål et.al., (2015) menar att otillräcklig kunskap bland allmänsjuksköterskor 
angående ICD-behandling och implantatets defibrillerings-funktion leder till en 
försämrad kvalité på vården. 

 

 
2 Teoretisk referensram 
Denna litteraturstudie utgår från ett vårdvetenskapligt patientperspektiv. De teoretiska 
referensramarna som ansågs aktuella för studien var personcentrerad vård och 
förbättringskunskap. Förståelse om dessa begrepp anses som väsentliga för att förstå 
problemet med att personer med ICD-behandling utsätts för obefogade defibrillerings-
chocker i livets slutskede då behandlingen inte tillför personen ökad livskvalitet. 
Studiens resultat kommer att diskuteras utifrån dessa begrepp.  

 
 
2.1 Personcentrerad vård 
Modern vård strävar efter att vården ska vara personcentrerad och att vård ska planeras 
för varje individuell person utifrån hens unika behov, erfarenheter, och materiella och 
personella resurser. Personcentrerad vård är en övergång från det tidigare modellen där 
patientens vård planerades efter sjukvårdens direktiv och resurser (Lepp & Leksell, 
2017). Att som patient få vara i centrum och känna sig involverad i de beslut som tas 
angående vården har visat sig bidra till fördjupad egenvård och ökat samarbete mellan 
patient och vårdare (Vårdhandboken, 2019). Trots att begreppet personcentrerad vård 
sprider sig nationellt såväl som internationellt är det inte alltid att patienten själv förstår 
vad personcentrerad vård innebär. Vårdpersonal ska ta initiativ till att förklara för 
personen fördelarna med att hen involverar sig i sin egen vård. Utan en inbjudan eller 
uppmuntran om att diskutera vården eller behandlingen kan det finnas risk att personen 
tolkar det som att deras deltagande inte är önskvärt (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008).  

 
Att påbörja en ICD-behandling är en stor omställning i livet för en person och hens 
anhöriga. Personen har nyligen upplevt trauma, såsom ett hjärtstopp eller en livshotande 
arytmi och behöver tid att acceptera att behandlingen är nödvändig för att bibehålla hens 
livskvalité. (Tingström, 2012).  Det är viktigt att personen informeras om behandlingens 
fördelar och nackdelar samt att behandlingen kan när som helst avbrytas om personen 
skulle vilja detta av något skäl.  En aktiv defibrillerings-funktion vid livets slutskede 
kan medföra förlängt lidande då inte hjärtat ”tillåts” stanna som vid ett naturligt 
hjärtstopp (Thylén, 2012).  Då det är ytterst viktigt att inaktivering av defibrillerings-
funktionen diskuteras med personen, för att förhindra onödigt lidande och förebygga en 
vårdskada, är det väsentligt att personen känner sig involverad i sin vård och 
uppmuntras till en sådan diskussion (Pincher et.al, 2016).  
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2.2 Förbättringskunskap 
Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning har sjuksköterskan ett stort pedagogiskt 
ansvar att utbilda och informera personen samt hens anhöriga om behandlingen. Det 
räcker inte med information om behandlingen vid behandlingens början utan personen 
behöver ett regelbundet stöd och upprepade tillfällen att kunna ställa frågor angående 
behandlingen för att lättare kunna bearbeta sjukdomsförloppet (Tingström, 2012). 
Förbättringskunskap ingår i sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar. Med 
förbättringskunskap menas förmågan att tolka, förstå och implementera ny information 
så att det leder till en förbättring i vården (Wijk, 2017). Thor (2002) menar att det krävs 
förståelse för den verksamhet man vill förbättra. Med en god insikt i verksamheten 
skapas relevanta idéer, som sedan kan användas till att genomföra en förbättring. Detta 
förverkligas genom att skapa ett samarbete inom det multidisciplinära teamet. Personal 
från avdelningen, det palliativa boendet, kardiologen, distriktsläkaren och personal från 
mottagningen sammanför sin kunskap och sina iakttagelser. Därefter krävs det att man 
utforskar de underliggande faktorerna till vad som orsakar problemet. Kontinuerligt 
krävs förbättringar inom vården av rutiner för att öka patientsäkerheten och höja 
kvalitén av vården (Thor, 2002).  

 

 

3 Problemformulering 
En ICD erbjuds främst till hjärtsjuka personer som har överlevt ett hjärtstopp eller 
tidigare drabbats av en livshotande kammartakykardi, men även till personer som har en 
ökad risk för livshotande arytmier.  Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen ska inaktivering 
av defibrillerings-funktionen på en ICD diskuteras vid behandlingens början. Detta är 
för att undvika att personen utsätts för onödiga defibrillerings-chocker som kan bidra till 
förlängt lidande och smärta när behandlingen inte längre fyller någon funktion. Trots 
dessa riktlinjer från Socialstyrelsen är det vanligt förekommande att personer med ICD-
behandling utsätts för onödiga defibrillerings-chocker i livets slutskede. Detta tyder på 
det finns brister i sjukvårdsrutiner när det gäller ICD-behandling och inaktivering av 
implantatets defibrillerings-funktion som leder till ett onödigt lidande. Tidigare studier 
påvisar att ett stort antal personer med ICD-behandling avlider utan att inaktivering av 
implantatet har fattats vilket leder till att implantatets defibrillerings-funktion fortsätter 
att vara aktivt. Detta skedde trots att man beslutat att HLR inte är aktuellt. 
Internationella studier uppmärksammar att allmänsjuksköterskan inte alltid har 
tillräckligt med kunskap för att kunna stötta personen och dess anhöriga när det gäller 
att fatta ett beslut om inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion. Det finns 
studier som påtalar att det finns kunskapsbrist bland sjuksköterskor om ICD-behandling 
och vad konsekvenserna blir för personen om implantatets defibrillerings-funktion är 
aktiv i livets slutskede. Därför anser författaren att det är av vikt att undersöka varför 
personer med ICD-behandling utsätts för obefogade defibrillerings-chocker. 

 
 
 



 

 

 

 - 9 - 

4 Syfte 
Syftet med studien var att identifiera brister i vården som leder till att personer med 
ICD-behandling utsätts för onödiga defibrillerings-chocker vid livets slutskede.  

 

 
5 Metod 
Undersökningen genomfördes som en strukturerad litteraturstudie med en induktiv 
ansats. Kristensson (2014) beskriver en litteraturstudie som ett effektivt 
tillvägagångssätt för att fördjupa sig inom ett forskningsområde. Med induktiv ansats 
menas att man utgår från fakta man finner i en vetenskaplig artikel och från resultatet 
skapar en teori som till exempel kan förbättra arbetsrutiner i vården. I litteraturstudiens 
resultat har kvantitativa artiklar analyserats. 
 
 
 
5.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier   
Inklusionskriterier för litteraturstudiens artiklar var artiklar som handlade om ICD-
behandling och dess betydelse i livets slutskede. Endast artiklar som diskuterade 
inaktivering av defibrillerings-funktionen inkluderades samt att man kunde läsa att 
undersökningen var godkänd av en etisk kommitté och om relevant, samt att det 
framgick att deltagarna i studien hade givit sitt samtycke att deltaga i studie. Personerna 
i studierna var vuxna människor, det vill säga över 18 år. Artiklarna skulle vara skrivna 
på engelska då författaren av denna studie endast behärskar svenska och engelska och 
artiklar skrivna på andra språk kunde ha misstolkats när de översattes. Artiklar som inte 
var peer-reviewed exkluderades från studien. Artiklar som var publicerade innan 2010 
exkluderades för att artiklarna skulle vara aktuella. Avgiftbelagda artiklar valdes bort. 
 
 
 
5.2 Datainsamling 
En inledande sökning av vetenskapliga artiklar på databaserna Cinahl och PubMed 
utfördes för att få en insikt i utbudet av artiklar relevanta för ämnet. Dessa två databaser 
rekommenderas av ämnesguiden att användas för litteratursökningar då de innehåller ett 
brett utbud av vetenskapliga artiklar inom hälso-och vårdvetenskap 
(Linnéuniversitetsbiblioteket, 2019).  Sökord som var relevanta till studiens syfte 
prövades i Medical Subject Headings (MeSH) Pubmed respektive Cinahl Headings i 
Cinahl för att hitta indexord som underlättar vid sökningar i respektive databas. Medical 
Subject Headings (MeSH) respektive Cinahl Headings är effektivt att använda vid en 
databassökning för att hitta artiklar som använder en liknande term för samma koncept 
(Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2014). Även en fritextsökning gjordes då relevanta 
sökord inte fanns att hitta i MeSH och Cinahl headings. Till vissa sökord adderades ett 
asterisk tecken * s.k.  trunkering, för att hitta artiklar med olika böjningar av 
huvudordet. Därefter sammanfördes sökorden med hjälp av booleska operatorer, först 
med OR, och sen med AND. Booleska operatorer kan användas när man vill utöka 
sökningen eller att minska ner antalet aktuella artiklar (Karlsson, 2017; Polit & Beck, 
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2014). I bilaga 1a och 1b presenteras en sökmatris från respektive databas, tillsammans 
med sökord och utvalda artiklar. 

 
 
5.3 Urval 
Resultatet av sökningarna i Cinahl och PubMed blev 132 stycken kvantitativa 
vetenskapliga artiklar.  7 stycken artiklar sorterades bort på grund av artikeln inte 
handlade om inaktivering av defibrillatorns chock-funktion. Därefter lästes abstrakt från 
125 stycken artiklar igenom. De artiklar som hämtades från PubMed granskades i 
Ulrichsweb. Detta gjordes för att försäkra sig om att artikeln var peer-reviewed, 
granskad. Sammanlagt valdes 43 stycken artiklar ut att läsas i fulltext då författaren 
ansåg att de svarade på syftet med studien. Svårtolkade stycken och ord översattes från 
det engelska språket till svenska med hjälp av lexikon för att undvika feltolkningar av 
texten. Efter att ännu en gång läst igenom artiklarna valdes 13 stycken vetenskapliga 
artiklar med kvantitativ ansats ut då de hade hög, eller medelhög kvalitet och deras 
innehåll beskrev tydligt problemet med att personer som har en ICD utsätts för 
obefogade defibrillerings-chocker i livets slutskede. Se bilaga 1a & 1b.  

 
 
 
5.4 Kvalitetsgranskning 
De resterande 13 artiklarna granskades genom att använda Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) som 
är lämplig för en integrerad analys. Se bilaga 2. För att utvärdera kvalitén på artiklarna 
användes tre kriterier som delade upp artiklarna i hög kvalitet, medelhög kvalitet och 
låg kvalitet. Enligt  Polit & Beck (2014) innehåller en  lämplig granskningsmall frågor 
om kriterier som ska vara inkluderade i en vetenskaplig artikel med hög kvalitet. 
Genom att jämföra artikeln med den utvalda granskningsmallens krav på en 
vetenskaplig artikel kunde kvalitén på artikeln fastställas. De artiklar som ej uppfyllde 
kraven på hög kvalitet sorterades sort. Tio artiklar bedömdes ha ett betyg av hög 
akademisk kvalitet. Tre artiklar bedömdes att ej uppnå hög kvalitet, men den 
vetenskapliga kvalitén bedömdes att vara tillräckligt god för att artikeln skulle 
inkluderas i studien.  

 

 
 
5.5 Dataanalys 
De 13 utvalda artiklarna sammanställdes i en artikelmatris. Se bilaga 3.  En integrerad 
analys utifrån Kristensson (2014) valdes som ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
sammanställa resultatet av tidigare forskning. Polit & Beck (2017) hävdar att det inte är 
ovanligt att man använder en integrerad analysmetod när det gäller forskning inom 
vården. Artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att från varje artikels resultat 
identifiera likheter och olikheter som var relevanta till litteraturstudiens syfte vilket var 
att identifiera brister i vården som bidrog till att personer med ICD-behandling utsattes 
för obefogade defibrillerings-chocker i livets slutskede. I steg två i analysmetoden 
strukturerades de utvalda meningsenheterna från artiklarna in i etiketter, vilket därefter i 
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steg tre sammanfattades i en kategori (Kristensson, 2014). Se tabell 1. Efter analysen av 
artiklarna framstod tre kategorier: brist på kommunikation, brist på information och 
brist på dokumentation som redovisas i studiens resultat. 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Exempel på integrerad analys. 

Meningsenhet Översatt meningsenhet Etikett Kategori 

The majority (87%) had 
not discussed with their 
physician about turning 
off the shocks would 
involve if their health 
deteriorates, and just 7% 
had told their family 
stance about 
deactivation when 
nearing end-of-life. 

87% av patienterna hade 
inte diskuterat med sin 
läkare om att stänga av 
chock funktionen om 
deras hälsa försämras, 
och 93% hade aldrig 
diskuterat med sin 
familj hur de ställde sig 
till inaktivering i livets 
slutskede. 

 
Kommunikation 

 
Brist på 
kommunikation 

Most patients (68%) 
were aware that it is 
possible to turn the ICD 
off; however 
remarkably, ⅓ were not 
aware of this option. 

32% av patienterna 
saknade kunskap om att 
ICD implantatet kan 
stängas av. 

 
Information 

 
Brist på 
information 

..showing that 39% of 
patients had 
documentation of 
discussion about ICD 
deactivation after 
implantation. 

..visar på att 61% av 
patienterna saknade 
dokumentation om att 
en diskussion om 
inaktivering av 
implantates 
chockfunktion hade 
skett. 

 
Dokumentation 

 
Brist på 
dokumentation 
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5.6 Etiska överväganden 
I samtliga artiklar som användes till resultatet av studien kunde man läsa att en etisk 
kommitté hade godkänt studien och i de flesta studier krävdes det att även deltagande 
personer hade lämnat sitt godkännande till att deras personliga uppgifter hade använts 
för studien. Vissa artiklar framförde också att deltagarna var fria att lämna studien under 
dess gång om de så önskade. De artiklar som var baserade på data hämtad från journaler 
tillhörande avlidna patienter hade ett godkännande från sjukhusstyrelsen och/eller en 
etisk kommitté. Se bilaga 3. Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller etiska principer 
för medicinsk forskning gällande omsorg om att individen alltid prioriteras före 
vetenskapens och samhällets intressen. De fyra huvudprinciperna är att skydda 
personernas integritet och hälsa,  att alla ska deltaga i en studie av fri vilja, att 
deltagarna ska lämna sitt samtycke om att de önskar att ingå i studien samt att deras 
personuppgifter skall vara skyddade (Kristensson, 2014). Då det är omöjligt eller inte 
lämpligt att erhålla ett involverat samtycke från involverade deltagare ska forskningen 
vara godkänd av en etisk kommitté (Kjellström, 2017).  

 

 

 
6 Resultat 
Resultatet byggs på 13 stycken vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan 2010 
och 2019 och tagits fram med hjälp av en integrerad analys. De artiklar som bedömdes 
vara av hög kvalitet var 10 stycken. Tre stycken bedömdes vara av medelhög kvalitet. 
Utifrån syftet att identifiera brister i vårdsystemet som leder till att personer med ICD-
behandling utsätts för obefogade defibrillerings-chocker vid livets slutskede framkom 
följande tre kategorier: “brist på kommunikation”, ”brist på information” och “brist på 
dokumentation”. Dessa tre identifierade brister bidrog till att personen inte fick 
möjlighet att diskutera ICD-behandlingen till fullo och otillräckligt stöd för att personen 
skulle kunna fatta ett beslut om inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion när 
behandlingen inte längre är av godo (Goldstein et.al, 2019; Stovelaar et.al, 2019; Griva 
et.al., 2018; Harman-Thompson, Thylén, Moser & Strömberg, 2018; McEvedy et.al, 
2018; Pasalic et.al., 2016; Pedersen.et.al, 2016; Kinch-Westerdahl et.al, 2014; 
Kirkpatrick et.al, 2012; Marcus, Chan & Redberg, 2010). 

 
 
 
6.1 Brist på kommunikation 
Resultatet visade på att det var vanligt förekommande bland personer som påbörjat en 
ICD-behandling att de aldrig erbjudits ett tillfälle att diskutera inaktivering av 
defibrillerings-funktionen med sin läkare eller en mottagningssjuksköterska trots 
riktlinjer om att detta ska diskuteras innan eller när personen erhåller ett implantat 
(Goldstein et.al., 2019; Harman-Thompson, Thylén & Moser, 2019; Stovelaar et.al., 
2019; Kinch-Westerdahl et.al, 2014; Thylén et.al., 2013; Kirkpatrick et.al., 2012). Det 
framkom också i resultatet att det var vanligt förekommande att anhöriga till personer 
som erbjudits en ICD-behandling inte hade fått en inbjudan till att vara delaktiga i mötet 
med en läkare eller en mottagningssjuksköterska. De hade därmed otillräklig kunskap 
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om behandlingen för att kunna stötta personen med att fatta ett beslut om inaktivering 
av chock-funktionen (Thylén, Moser & Strömberg, 2018; Pasalic et.al., 2016; Thylén, 
2013; Kirkpatrick et.al., 2012). 

 
Resultatet visade dock på att personer som hade haft en vårdplanering, tillsammans med 
anhöriga och en läkare eller det palliativa teamet när sjukdomsförloppet försämrades, 
löpte mindre risk för en obefogad defibrillerings-chock då inaktivering av 
defibrillerings-funktionen vanligtvis hade diskuterats och ett beslut om inaktivering 
hade fattats (Stovelaar et.al., 2019; Pasalic et.al., 2016).  

 
Däremot visade resultatet på att antalet personer som inte önskade diskutera 
inaktivering av defibrillerings-funktionen med sin läkare eller att bibehålla 
defibrillerings-funktionen aktiv i livets slutskede var högt (Harman-Thompson, Thylén 
& Moser, 2019; Stoevelaar et.al, 2019; Griva et.al., 2018; Thylén, Moser & Strömberg, 
2018; Thylén et.al, 2013). Det var också ett lågt antal personer som hade funderat på att 
be läkaren att inaktivera  defibrillerings-funktionen på implantatet när sjukdomsbilden 
försämrades trots att en diskussion hade skett vid behandlinghens början (Harman-
Thompson, Thylén & Moser, 2019; Stoevelaar et.al., 2019; Pasalic et.al., 2016; Kinch-
Westerdahl et.al., 2014; Kirkpatrick et.al., 2012; Marcus, Chan & Redberg, 2010).  

 

Resultatet visade också på att det var vanligt att implantatets defibrillerings-funktion 
fortsatte att vara aktivt upp till flera dagar fastän man hade tagit ett beslut att inte 
påbörja HLR på personen. Detta medförde att personer med ICD-behandling utsattes för 
obefogade defibrillerings-chocker som kunde ha förhindrats om inaktivering hade skett 
tidigare. (Harman-Thompson, Thylén & Moser, 2019; Stoevelaar et.al., 2019; Pasalic 
et.al., 2016; Kinch-Westerdahl et.al., 2014; Kirkpatrick et.al., 2012; Marcus, Chan & 
Redberg, 2010;).  

 

 
6.2 Brist på information 
Resultatet visade på att majoriteten av personerna som deltog i de olika studierna var 
nöjda med den information de fick av sin läkare när ICD-behandlingen påbörjades 
(Harman-Thompson, Thylén & Moser, 2019; Griva et.al., 2018; Thylén, Moser & 
Strömberg, 2018; Pedersen.et.al., 2016; Pedersen.et.al., 2013; Thylén et.al., 2013). Trots 
detta resultat saknade många personer kunskap om implantatets funktion och vetskapen 
om följderna för personen om defibrillerings-funktionen bibehålls aktiv vid livets 
slutskede (McEvedy et.al., 2018; Thylén, Moser & Strömberg, 2018; Pedersen et.al., 
2013). Det var också vanligt förekommande att på grund av att personen inte hade 
tillräckligt med information om hur implantatet fungerar bidrog till att defibrillerings-
funktionen fortsatte att vara aktivt tills efter personen hade avlidit med chockbehandling 
som följd (Harman-Thompson, Thylén & Moser, 2019; Stoevelaar et.al., 2019; Pasalic 
et.al., 2016; Kinch-Westerdahl et.al., 2014; Kirkpatrick et.al., 2012; Marcus, Chan & 
Redberg, 2010).  
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Bland vissa personer som påbörjat ICD-behandling fanns en missuppfattning om att 
inaktivera defibrillerings-funktionen i livets slutskede hade ett samband med aktiv 
dödshjälp. Denna uppfattning kan ha medfört att personen utsattes för en eller flera 
obefogade defibrillerings-chocker vid livets slutskede på grund av otillräcklig 
information vid behandlingens början och inadekvat stöttning under behandlingens gång 
(Thylén, Moser & Strömberg, 2018; Kirkpatrick, 2012). Kunskapen om ICD-
behandling och om hur implantatet fungerar minskade med personens ålder (McEvedy 
et.al., 2018; Thylén, Moser & Strömberg, 2018).  

 

 

6.3 Brist på dokumentation 
Hos ett högt antal personer som påbörjat ICD-behandling visade resultatet på att 
det saknades dokumentation om att en diskussion angående inaktivering av implantatets 
defibrillerings-funktion med en läkare eller mottagningssjuksköterska hade skett samt 
om ett beslut att defibrillerings-funktionen skulle inaktiveras när behandlingen inte 
längre gör någon nytta för personen. Det var också vanligt förekommande att det 
saknades en anteckning i patientjournalen om att personen behandlades med en ICD. 
Detta medförde att personer med att aktivt implantat utsattes för en obefogad 
defibrillerings-chock då inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion missades i 
livets slutskede (Goldstein et.al., 2019; Stoevelaar et.al., 2019; Kinch-Westerdahl et.al., 
2014). 

 

 
7 Diskussion 
I metoddiskussionen förklaras val av metod för denna litteraturstudie. Författaren 
reflekterar över hur studien kunde ha gjorts annorlunda, samt svagheter och styrkor med 
metoden, och hur detta kunde ha påverkat resultatet. För att resultatet av en 
litteraturstudie ska vara tillförlitligt skall kraven på validitet och reliabilitet vara 
uppfyllda. Ett krav på validitet är kvalitén av den vetenskapliga artikeln när det gäller 
bortfall, urval, datainsamlingsprocessen och hur väl och tillförlitligt detta är utfört 
(Kristensson, 2014). I resultatdiskussionen diskuteras resultatet av litteraturstudien samt 
författarens reflektion över hur det relaterar till tidigare forskning samt sammankopplas 
med den teoretiska referensramarena.  

 

 

7.1 Metoddiskussion 
Författaren valde att göra en litteraturstudie för att identifiera orsaker som kan ha 
bidragit till att personer med ICD-behandling utsattes för onödiga defibrillerings-
chocker vid en tidpunkt när behandlingen inte tillför personen en ökad livskvalite. Då 
studien involverar palliativ vård i slutskedet av livet, samt att vissa artiklar innehöll data 
insamlad från ICD-implantat från avlidna personer hade det varit svårt och oetiskt att 
utföra studien som en intervju- eller enkätstudie. Metoden lämpade sig då en 
litteraturstudie också kan nämnas som en forskningsöversikt av redan tidigare 
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publicerade vetenskapliga artiklar som har genomförts i ett visst område (Kristensson, 
2014).  

 
 
7.2 Inklusions och exklusionskriterier 
De artiklar som valdes ut handlade om ICD-behandling och inaktivering av 
defibrillerings-funktionen. Artiklar rörande andra problem med ICD-behandling 
sållades bort. De artiklar som sparades till resultatet var kvantitativa. Detta val gjordes 
på grund av att ett stort urval av artiklarna som hade publicerats relaterat till ICD-
behandling och inaktivering av defibrillerings-funktionen var kvantitativa. Tre av 
artiklarnas studier var utförda retroperspektivt, det vill säga studierna inkluderade 
statistik insamlad från avlidna personer. Då personerna i dessa studier hade behandlats 
med en ICD, och avlidit med en aktiv defibrillerings-funktion, ansåg författaren att 
dessa artiklar svarade på syftet till studien. Hade studiens resultat enbart baserats på 
artiklar med information hämtats från personer med pågående ICD-behandling och inte 
från statistik med information från avlidna personers ICD-implantat kan resultatet av 
studien varit annorlunda. Artiklarna inkluderade vuxna människor, det vill säga 
personer över 18 år. Genom att använda ett brett intervall i åldrarna av personer som 
behandlades med en ICD framkom det i resultatet att kunskapen om ICD-behandlingen 
minskade hos det personer som hade uppnått en hög ålder. Endast studier publicerade 
på engelska var inkluderade i studien. Författare hittade ett fåtal artiklar på ett annat 
språk i de två databaser som användes men valde att inte inkludera dessa då en 
översättning kunde ha lett till att resultatet misstolkades. De artiklar som var 
avgiftbelagda valdes bort. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar missades och på så 
sätt ha påverkat resultatet. Forskning är en färskvara och nya artiklar publiceras 
konstant. Detta gäller speciellt inom vården där utvecklingen strävar efter att förbättra 
kvalitén av vården. Användandet av äldre studier kan medföra att resultatet av studien 
inte längre är aktuellt (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Författaren valde att inkludera 
artiklar som inte var äldre än 10 år. Nackdelen med att välja artiklar som är publicerade 
längre tillbaka i tiden är att de inte är aktuella då utvecklingen inom hjärtsjukvård 
ständigt förändras samt att ICD-behandling blir mer och mer vanligt inom hälso- och 
sjukvården. Genom att välja artiklar mellan 2010–2019 visade resultatet på att 
problemet med personer med en ICD-behandling som utsätts för onödiga 
defibrillerings-chocker vid livets slutskede fanns redan år 2010, och finns fortfarande 
kvar i dagsläget. Alla artiklar som inkluderades var peer-reviewed. En utvald artikel 
publicerad i PubMed fanns inte med i Ulrichsweb. Kontakt togs då med författaren av 
artikeln och författaren av denna studie fick på så sätt bekräftat att artikeln var peer-
reviewed. Att artiklarna är peer-reviewed säkerställer kvaliteten på studien (Karlsson, 
2016). I litteraturstudien inkluderades artiklar från Australien, Danmark, Holland, 
Sverige, Tjeckien och USA. I vissa länder har sjuksköterskan en  delegering på att 
inaktivera defibrillerings-funktionen på ett ICD-implantat för att förhindra att personer 
med ett aktivt implantat utsätts för onödiga defibrillerings-chocker vid livets slutskede. 
Detta kan ha påverkat resultatet då i Sverige det krävs en läkare att inaktivera ett aktivt 
implantat. Litteraturstudiens resultat angående personcentrerad vård och problemet med 
onödiga defibrillerings-chocker då behandlingen inte gör någon nytta längre för 
personen förekom i många andra länder. Med överförbarhet innebär att resultatet av 
studien kan speglas i andra sammanhang (Kristensson, 2014). 
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7.2.1 Datainsamling 
Utbudet av artiklar bedömdes som tillräckligt för att tillgodose studiens syfte efter att 
sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed var genomförda. Författaren valde att 
använda Cinahl och Pubmed eftersom dessa databaser är vårdvetenskapliga och 
medicinvetenskapliga databaser. Styrkan i en litteraturstudie är en väl genomförd 
sökning efter relevanta artiklar (Bettany-Saltikov & McCherry, 2016). Ett stort antal 
sökningar utfördes strukturerat för att kunna finna så många aktuella och relevanta 
artiklar för studien som möjligt. Se bilaga 1a & 1b.  Artiklarna var en blandning av 
retrospektiva studier (tre stycken), kliniskt kontrollerade studier (tre stycken), tvärsnitt 
och korrelationsstudier (tre stycken), samt en slumpmässigt kontrollerad studie och en 
studie som var användarcentrerad av blandad metod.  Detta medförde att studiens 
resultat är baserat på olika perspektiv av personer som behandlas med en ICD. Studiens 
resultat kan ha påverkats av detta och för att öka studiens validitet kunde studier med 
samma design används (Henriksson, 2017). Flera av artiklarna återkom under flera olika 
sökningar och även i de två utvalda databaserna. Detta ökar resultatets trovärdighet 
(Henriksson, 2017). Även fritextsökning och ämnessökning utfördes med indexord för 
att hitta optimalt med artiklar som handlade om ämnet “ICD-behandling” och 
“inaktivering av defibrillerings-funktionen”.  

 
 
 

7.2.2 Urval 
Artiklar som handlade om ICD-behandling och inaktivering av defibrillerings-
funktionen valdes då de svarade på syftet av studien. Artiklar gallrades genom att läsa 
titeln på studien. Detta kan ha medfört att relevanta artiklar med en missvisande titel 
sorterades bort och detta kan ha påverkat resultatet av studien. Då urvalet av 
vetenskapliga artiklar inkluderade studier utförda i olika länder sågs det som en styrka i 
studien då även svensk sjukvård påverkas av en mångfald av kulturer så att även vården 
av en person med en annan etnisk bakrund blir personcentrerad. Genom att använda ett 
stort utbud av evidensbaserade forskningsresultat ger detta studien en tillförlitlighet 
(Bettany-Saltikov & Mc Sherry, 2016).  

 

 
 
7.2.3 Granskningsprocess 
Som granskningsmall användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 
kvalitetsgranskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) som är lämplig för en 
integrerad analys. En förbättring av granskningsprocessen kan vara att använda en 
tydligare granskningsmall då författaren fann det svårt att bedöma var gränsen låg 
mellan en artikel av god kvalitet och en artikel av medelhög kvalitet. Författaren har 
gjort sitt bästa för att bedöma kvaliteten på artikeln. Se bilaga 3. Kvalitén av artiklarna 
bedömdes i tre kategorier; hög kvalitet, medelhög kvalitet och låg kvalitet. De artiklar 
som bedömdes ha hög kvalitet var de med en population över femtio personer och 
bortfallet inte var för stort, metoden av studien var tydligt förklarad och studier där det 
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tydligt framgick att studien var godkänd av en etisk kommitté eller etiska överväganden 
var gjorda. Alla artiklar i studiens resultat, förutom tre stycken, bedömdes ha hög 
kvalitet. De tre artiklar som bedömdes ha medelhög kvalitet på grund av ett stort bortfall 
av deltagare och av att populationen var något lägre bedömdes ändå som att kvaliteten 
på studien var så god att den tillför resultatet något. Att författaren fann det svårt att 
bedöma artiklarnas kvalitet kan ha påverkat studiens resultat. En förbättring av studien 
kan vara att använda en annan granskningsmall. Endast kvantitativa artiklar användes i 
resultatet. De kvantitativa artiklarna innehöll både statistik och meningsenheter om i 
vilken utsträckning ICD-behandling och inaktivering av defibrillerings-funktionen är ett 
problem inom hälso- och sjukvården som styrker problemet. Kvalitativa artiklar med 
studier gjorda på ICD-behandling och inaktivering av defibrillerings-funktionen 
användes i resultatdiskussionen för att kunna jämföra studierna mot varandra.  

 
 
7.2.4 Analysmetod 
De utvalda 13 stycken vetenskapliga artiklarna lästes igenom i sin helhet. Därefter 
identifierades meningsenheter i varje enskild artikel med orsaker som bidrog till att 
personer med ICD-behandling utsattes för onödiga defibrillerings-chocker vid livets 
slutskede då behandlingen inte tillför personen någon livskvalité. Meningsenheterna 
ströks under med olika färger för varje artikel och fördes sen metodiskt in i en 
tabell.  Se Tabell 1. Exempel på integrerad analys. Meningsenheterna översattes till 
svenska och analyserades. Därefter framstod tre kategorier av vårdrelaterade brister som 
kan ha medfört att personer utsatt för obefogade defibrillerings-chocker. Enligt 
Kristensson (2014) är en integrerad analys ett lämpligt tillvägagångssätt att använda sig 
av när man vill strukturera resultatet av studien så varje enskilt resultat kan ställas i 
relation till de andra resultaten. 

 

 
 
7.2.5 Etiskt förhållningssätt 
Alla 13 vetenskapliga artiklars resultat framförde tydligt att en etisk kommitté hade 
godkänt studien. Där det krävdes fanns ett godkännande från de personer som var 
involverade i studien samt att deras identitet skyddades. Att artiklarna har ett etiskt 
godkännande indikerar reliabilitet och validitet vilket tyder på att artiklarna uppnått 
etisk och vetenskaplig standard (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  Polik & Beck 
(2017) menar att en integrerad analys är lämpligt att använda när resultatet av den 
kvantitativa artikeln är komplicerat och svårt att tolka. Det kan då vara en utmaning att 
inte förlora eller förvränga resultatet när man tolkar till skrift. Detta kan ha varit en 
svaghet i studien trots att författaren har strävat efter att inte misstolka och förvränga 
resultatet. Enligt Helsingforsdeklarationen ska syftet av studien generera kunskap som 
är betydelsefull och väl underbyggd (Olsson & Sörensen, 2011). Författaren anser att ett 
betydelsefullt syfte med denna studie är att verka för ökad kunskap bland 
allmänsjuksköterskor om ICD-behandling och vikten av att tidigt i sjukdomsförloppet 
diskutera defibrillerings-funktionen. Detta skulle bidraga till att färre personer med 
ICD-behandling utsattes för onödiga defibrillerings-chocker.  
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7.3 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att identifiera brister i vården som kan leda till att personer med 
ICD-behandling utsätts för obefogade defibrillerings-chocker i livets slutskede när 
behandlingen inte längre gagnar personen. I resultatet framkom att det fanns brister i 
vården gällande kommunikation mellan sjuk- och hälsovården och personen som 
påbörjar en ICD-behandling. Resultatet visade också på att personer som behandlades 
med ICD utsattes för defibrillerings-chocker vid livets slutskede beroende på otillräklig 
information vid behandlingens början och för få tillfällen att diskutera behandlingen 
kontinuerligt. Slutligen visade resultatet brist på dokumentation i personens 
patientjournal huruvida en diskussion mellan personen och en 
läkare/mottagningssjuksköterska gällande inaktivering av defibrillerings-funktionen 
hade ägt rum. Vanligt förekommande var också att det saknades anteckning i 
patientournalen huruvida ett beslut hade fattats om att implantatets defibrillerings-
funktion skulle inaktiveras om eller när sjukdomsbilden förvärrades. Dessa brister 
formade tre kategorier som ligger som grund för rubrikerna “brist på kommunikation”, 
”brist på information” och “brist på dokumentation”. I resultatdiskussionen diskuteras 
fyndet relaterat till annan relevant forskning samt kopplas till de teoretiska 
referensramarna.  
 
 
 
 
7.3.1 Brist på kommunikation  
Resultatet visade på att det fanns brister i vårdsystemet när det gällde kommunikation 
mellan hälso- och sjukvården och personen som ICD-behandlades. Bristfällig 
kommunikation mellan läkaren och personen medförde att risken ökade för att en 
person med utsätts för obefogade defibrillerings-chocker i livets slutskede. Trots att 
behandlingen föreskrivs för att gynna en persons livskvalitet finns det risk för att den 
kan orsaka oro och smärta. När behandlingen påbörjas är det viktigt för personen att 
överväga de relativa riskerna och fördelarna med inaktivering av defibrillerings-
funktionen jämfört med de relativa riskerna och fördelarna med att lämna implantatets 
defibrillerings-funktion aktivt vid livets slutskede (Pincher et.al., 2016). Enligt riktlinjer 
från Socialstyrelsen (2018) skall vid ICD-behandlingens insättande personen och ev. 
anhöriga informeras om behandlingens art och ev. avslutning av behandlingen. 
Resultatet tyder på att det finns en viss oenighet bland personer som påbörjar en ICD-
behandling då vissa ansåg att inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion skall 
diskuteras i början av behandlingen eller vid ett återbesök, medan andra ansåg att det 
var lämpligare att diskutera detta vid en vårdplanering eller vid ett senare tillfälle om 
och när sjukdomsförloppet försämrades. Resultatets fynd styrks av Raphael et.al (2011) 
studie där författarna menar att personer med en ICD-behandling är införstådda med 
fördelarna med behandlingen men saknar kunskap om inaktivering av defibrillerings-
funktionen och vid vilken tidspunkt när det är lämpligt att fatta detta beslut för att 
undvika obefogade defibrillerings-chocker.  Resultatet påvisar att en diskussionen om 
inaktivering av defibrillerings-funktionen är ett känsligt samtalsämne för många 
patienter och att det varierar individuellt när det är lämpligt att diskutera detta med 
personen. Stoevelaar et.al., (2019) menar att det kan även skapa ilska hos en person som 
känner att mer av läkarens tid borde ha givits för att diskutera behandlingen eftersom 
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det handlar om hens liv. Resultatet styrks av en studie utförd av Trussler et.al (2019) 
som efterlyser mera forskning angående brister i vårdsystemet som tillåter att personer 
med ICD-behandling inte har tillräckligt med kunskap om behandlingen för att kunna 
fatta ett beslut. Då personcentrerad vård ska bygga på att personen själv är involverad i 
tyder detta på att sjukvården inte ger personen tillräckligt med möjligheter att diskutera, 
reflektera över och ställa frågor om sin vård vilket skulle gör det möjligt för personen 
att lättare fatta ett beslut om inaktivering av chock-funktionen (Stoevelaar et.al., 2019). 

 
Det framkom också i resultatet att det var vanligt förekommande  att anhöriga till 
personer som erbjudits en ICD-behandling inte hade fått en inbjudan att vara delaktiga i 
sin make/maka/sambo eller  far/mors vård. Detta medförde att anhöriga saknade 
kunskap om ICD-behandling och fann det svårt att stötta sin anhörig i att fatta ett beslut 
om inaktivering av defibrillerings-funktionen. Då personcentrerad vård förespråkar att 
även anhöriga ska vara involverade i vården för att kunna ge bästa möjliga stöd, tyder 
det på att rutinerna för informationen som ska förmedlas i samband med ICD-
behandlingens början inte är tillräckliga och bör ses över så även anhöriga blir 
involverade. En förbättrad vårdrutin, som numera används regelbundet i svensk sjuk- 
och hälsovård, är att en vårdplanering sker i samband med att vårdförloppet försämras. 
Detta kräver dock att personen har en regelbunden kontakt med sjuk- och 
hälsovården. Resultatet visade på att personer, som hade haft en vårdplanering 
tillsammans med anhöriga och en läkare, eller det palliativa teamet, när 
sjukdomsförloppet försämrades, löpte mindre risk för en obefogad defibrillerings-
chock. Inaktivering av defibrillerings-funktionen hade då vanligtvis diskuterats och ett 
beslut om inaktivering fattats. Pincher et.al (2016) menar att målet är att undvika att 
sjukdomsförloppet går så långt innan personens önskan om livets slutskede är 
diskuterat. 

 
Samtidigt tyder resultatet på att antalet personer som inte önskade diskutera inaktivering 
av defibrillerings-funktionen med sin läkare eller att bibehålla defibrillerings-funktionen 
aktiv i livets slutskede var högt.  Om detta beror på brist på information om 
behandlingen eller av en rädsla för att dö kan vara svårt att utvärdera men det ska finnas 
utrymme i vården för att personen ska ha en möjlighet att få diskutera inaktivering av 
chock-funktionen med en läkare eller en mottagningssjuksköterska regelbundet för att 
kunna fatta ett sådant beslut. En persons beslut om att inte behålla defibrillerings-
funktionen aktiv i livets slutsked ska respekteras och dokumenteras tydligt i 
patientjournalen (Pitcher, et.al., 2016; Huddle & Bailey, 2012). Padeletti et.al., (2010) 
studie styrker detta påstående och menar att det är viktigt att etisk och juridisk 
vägledning finns tillgänglig för en person när ett beslut om inaktivering av 
defibrillerings-funktionen ska fattas.  

  

Trots att en diskussion om inaktivering av defibrillerings-funktionen i sent stadium, när 
behandlingen inte längre gynnade patienten, visade resultatet på ett lågt antal personer 
som funderat på att be sin läkare utföra detta. Då det inte känns som en relevant fråga 
när personen precis har påbörjat behandlingen och  “mår bra” tyder det på att personen 
väljer att fundera över detta vid ett senare tillfälle (Fluur et.al., 2012). Andra personer 
tycker att det känns obehagligt att prata om livets slutskede med en anhöriga och 
undviker diskussionen så länge det går (Fluur et.al., 2012). Om diskussionen om 
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inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion sparas till senare i 
sjukdomsförloppet finns det risk att personen inte har adekvat kunskap om implantatets 
funktion vilket gör det svårare att kunna ta ett beslut när det är dags (Chamsi-Pasha, H., 
Chamsi-Pasha M., & Ali Albar, 2014). Att vänta med ett sådant beslut kan också leda 
till att personen som försämras i sin sjukdom inte är kapabel att fatta ett sådant beslut 
och ansvaret läggs då över på en anhörig (Pincher et.al., 2016; Thylén et.al., 2016). 
Resultatet påvisar att det finns ett stort behov bland personer som ICD-behandlas att 
regelbundet få träffa en läkare eller mottagningssjuksköterska för att kunna ställa frågor 
och diskutera sin behandling och få stöd med sitt beslutfattande.  

 
Resultatet visade också på att det var vanligt att implantatets defibrillerings-funktion 
fortsatte att vara aktivt upp till flera dagar fastän man hade tagit ett beslut att inte 
påbörja HLR på personen i fråga. Detta medförde att personer med ICD-behandling 
utsattes för obefogade defibrillerings-chocker som kunde ha förhindrats. Då kroppslig 
och psykisk skada som hade kunnat undvikas är enligt patientsäkerhetslagen en 
vårdskada, och sjukvården är skyldig att följa denna lag (Socialstyrelsen, 2017), tyder 
detta på att vårdrutiner för personer med ICD-behandling i livets slutskede bör ses över. 
På ett sjukhus i Spanien infördes en en ny typ av triagering på personer som blev 
inlagda. I triageringen ingick frågan om personen hade ett ICD-implantat och om 
inaktivering av defibrillerings-funktionen vid livets slutskede var diskuterad med 
personen. Resultatet av studien visade på att triagesystemet förbättrade vården på 
personen i livets slutskede då inaktivering av ICD-implantatet defibrillerings-funktion 
ökade och tiden mellan att beslutet hade fattats och att implantatets defibrillerings-
funktion stängts av minskade (Ruiz-Garcia et.al., 2016). Denna intervention tyder på att 
små förändringar i vårdrutinerna kan medföra en förbättring av vårdkvaliteten och 
förhindra att en vårdskada. 

 
 
 
7.3.2 Brist på information 
Resultatet visade på att majoriteten av personerna som påbörjarde en ICD-behandling 
var belåtna med den information de fick från sin läkare när behandlingen påbörjades, 
men trots detta var det inte ovanligt att de saknade kunskap om inaktivering och dess 
konsekvenser om implantatets defibrillerings-funktion behölls aktivt i livets 
slutskede. Enligt Kramer et.al., (2011) studie ansåg även sjuksköterskorna att läkaren 
informerade personerna på ett akekvat sätt om fördelarna med behandlingen, men var 
eniga om att det inte åsidosattes tillräckligt med tid för att diskutera inaktivering av 
implantatets defibrillerings-funktion. Detta styrks även av  Fluur et. al., (2012) där en 
studie utförd i Europa rapporterade att 85% av läkarna erkände att de endast diskuterat 
inaktivering av chock-funktionen med vissa patienter. Dessa studier påvisar att  
diskussionen om inaktivering av defibrillerings-funktionen även kan vara ett känsligt 
samtalsämne för vissa läkare. 

 
En sämre kunskap om implantatets funktion och syftet med inaktiveringen av 
defibrillerings-funktionen märktes speciellt bland de personer som hade uppnått en 
högre ålder. Detta fynd styrks av Brady (2016) som menar att en person kräver 
upprepade tillfällen att diskutera behandlingen och för att förstå och bearbeta den 
information som fås av läkaren vid behandlingens början. Personcentrerad vård bygger 
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på att en person ska vara delaktig i sin vård och ha tillräcklig kunskap om sin 
behandling och möjlighet att diskutera denna för att kunna fatta ett beslut. Hansson-
Scherman (2018) menar att om information förmedlas till personen utan att hen får en 
möjlighet att diskutera behandlingen och ställa frågor blir kommunikationen 
enkelriktad. En person som förses med information lagrar detta i sitt huvud men inte 
förrän när personen förstår innebörden av informationen och har användning för den är 
den användbar. Denna teori kan knytas samman med delar av resultet där det framgick 
att personer som påbörjar en ICD-behandling behöver regelbundna återbesök hos en 
läkare eller mottagningssjuksköterska för att diskutera och få svar på sina frågor om 
behandlingen. Andra delar av resultatet styrker denna teori då personer som hade haft en 
regelbunden kontakt med en läkare, eller en mottagningssjuksköterska, hade en bättre 
kunskap och förståelse för ICD-behandlingen.  Det gav personen och hens anhöriga fler 
tillfällen att ställa och få svar på frågor de hade. Att personen känner sig involverad i 
vården och kan påverka besluten om sin vård har visat sig bidra till fördjupad egenvård 
och ett ökat samarbete mellan personen och sjukvården (Vårdhandboken, 2019).  

 
I resultatet framkom olika anledningar till varför personer som påbörjade en ICD-
behandling inte önskade diskutera inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion. 
Två övervägande faktorer var i vilket land undersökningen var utförd och vilken 
religion personen förespråkade. Detta stämmer överens med en studie utförd av Brady 
(2016) där personer som ICD-behandlades i USA.  Endast 28% var för inaktivering 
jämfört med personer som ICD-behandlades i Holland där 79% av patienterna var för 
inaktivering. Enligt Brady (2016) studie ansåg 26 % av ICD-behandlade personer i 
USA att inaktivering av defibrillerings-funktionen var det samma som aktiv dödshjälp. 
Andra orsaker till att personer som ICD-behandlades avstod att inaktivera 
defibrillerings-funktionen var att det hade dålig kunskap om implantatet och trodde 
att  hjärtat slutade slå om implantatet stängdes av eller att för att avbryta behandlingen 
var de tvungna att genomgå en ny ”operation” för att plocka ut implantatet ur kroppen. 
Detta ledde till att personen behöll implantatets defibrillerings-funktion aktiv i livets 
slutsked med risk att utsättas för obefogade defibrillerings-chocker. Felaktig eller 
ofullständig information om ICD-behandlingen kunde ha undvikits genom att erbjuda 
aktuella personer regelbundna uppföljning för att diskutera inaktivering av 
defibrillerings-funktionen (Pincher et. al., 2016).  

 
En annan syn på besluttagandet är att äldre personer inte ifrågasätter behandlingen utan 
gör som deras läkare rekommenderar (Kramer, 2011). Brady (2016) menar att det 
viktigt att sjuksköterskan har tillräcklig kunskap om behandlingen för att kunna ge 
personer korrekt information som medför att de i sin tur kan fatta ett beslut om 
inaktivering av defibrillerings-funktionen i livets slutskede. Tidigare utförda studier 
påtalar att allmänsjuksköterskor spelar en viktig roll när det gäller att informera och 
stötta personer som påbörjar en ICD-behandling, men att det generellt saknas kunskap 
bland allmänsjuksköterskor bland annat när det gäller inaktivering av defibrillerings-
funktionen (Javaid, Squirell & Farooqi, 2017; Steffes et.al., 2017). Att erhålla 
information och stöd kan knytas ihop med den teoretiska referensramen om 
personcentrerad vård samt förbättringskunskap, där sjuksköterskan har ett ansvar att 
hålla sig á jour med behandlingen och ha tillräckligt med kunskap för att kunna 
informera personen om behandlingen så att personen själv kan fatta ett individuellt 
beslut (Wijk, 2017). En ökad kunskap bland allmänsjuksköterskor om ICD-behandling 
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och om hur viktigt det är att diskutera inaktivering av implantatets defibrillerings-
funktion innan sjukdomsförloppet har gått så långt att personen är oförmögen att 
diskutera detta skulle kunna leda till att färre personer med ett aktivt implantat utsattes 
för obefogade defibrillerings-chocker (Stoevelaar et.al., 2018; Javaid, Squirell & 
Farooqi, 2017). Med en ökad insikt i behandlingen stärks också kommunikationen och 
samarbetet i det multidisciplinära teamet. Tillsammans kan svagheter i vårdsystemet 
upptäckas och nya idéer om hur vården skulle kunna förbättras skapas och 
implementeras (Thor, 2002). Att hålla sig uppdaterad med den vård som man utför och 
ansvarar för som sjuksköterska ingår i den teoretiska referensramen förbättringskunskap 
och leder till att vården förbättras. 

 
 
 

7.3.3 Brist på dokumentation 
Resultatet visade också på att det fanns allvarliga brister på kontinuerlig och viktig 
dokumentation i patienternas journaler vilket bidrog till att inaktivering av implantatets 
defibrillerings-funktion fördröjdes eller missades helt. Detta medförde att personer blev 
utsatta för onödiga defibrillerings-chocker och onödigt lidande vid livets slutskede.  Ett 
ställningstagande om inaktivering av implantatets defibrillerings-funktion skall tydligt 
dokumenteras i patientjournalen (Pincher et.al., 2016) och berörd sjukvårdspersonal ska 
vara medveten om att beslutet är taget (Riktlinjer för ICD-avstängning, 2018). Varje 
ICD som ”opereras” in bör följas av en detaljerad dokumentation där personen anger sitt 
val angående behandlingen och inaktivering av defibrillerings-funktionen i livets 
slutskede (Padeletti.et.al., 2011). I vårdhandboken om sjuksköterskans ansvar om 
dokumentation står ”för att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en 
lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har 
gjorts avseende patientens vård och behandling”. Från befintlig dokumentation i 
personens journal kan vården utvärderas och följas upp (Vårdhandboken, 2019). Detta 
knyter resultatet till den valda referensramen förbättringskunskap, då förbättrade 
arbetsrutiner bland hälso- och sjukvårdspersonal hade kunnat bidraga till att färre 
personer som behandlads med en ICD utsätts för obefogade defibrillerings-chocker i 
livets slutskede. 

 

 

7.4 Förslag till vidare forskning och kliniska implikationer  

Litteraturstudiens syfte var att identifiera brister i vården som leder till att personer med 
ICD-behandling utsätts för onödiga defibrillerings-chocker vid livets slutskede. 
Författaren fann ett stort antal vetenskapliga artiklar som styrker syftet av denna studie 
och anser att fortsatt forskning är nödvändig för att personer som påbörjar en ICD-
behandling får tillräcklig information om behandlingen kopplad till regelbundna 
återbesök. Detta är viktigt för att kunna fatta beslut om inaktivering av defibrillerings-
funktionen och undvika obefogade chocker i livets slutskede. Det behövs ytterligare 
kunskap om hur vården skulle kunna främjas av en förbättrad kommunikation, ett 
effektivare sätt att förmedla information och ett tydligare och en säkrare dokumentation 
när det gäller ICD-behandling. Detta skulle kunna leda till att vården av personer med 
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ICD-behandling blev mer personcentrerad, det vill säga att vården planeras utefter 
personens önskemål, vilket skulle bidraga till att färre personer utsätts för obefogade 
defibrillerings-chocker. Författaren av denna studie anser att även allmänsjuksköterskor 
bör utbildas till att ha en generell kunskap om ICD-behandling och förstå vikten av att 
så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet diskutera inaktivering av defibrillerings-
funktionen med en person som har ett aktivt implantat. En ökad kunskap skulle leda till 
att sjuksköterskan rutinmässigt kontrollerar om patienten har ett ICD-implantat och om 
ett ställningstagande till inaktivering av defibrillerings-funktionen finns dokumenterat i 
patientens journal. Detta leder till en förbättrad kommunikation mellan hälso- och 
sjukvården och personen som behandlas. Detta i sin tur skulle bidra till att färre 
personer som ICD-behandlas utsätts för obefogade defibrillerings-chocker i livets 
slutskede, minska lidande för personen och höja vårdkvaliteten.  

 
 

7.5 Slutsats 
Litteraturstudiens resultat påvisade att det finns brister i vårdrutinerna som kan leda till 
att en person som behandlas med en ICD utsätts för onödiga defibrillerings-chocker i 
livets slutskede då behandlingen inte längre är relevant. I resultatet framkommer ett 
tydligt samband mellan onödiga defibrillerings-chocker på grund av brist på 
kommunikation mellan hälso- och sjukvården och personen som påbörjar ICD-
behandling. Detta bidrog till att personen inte fick tillfälle med stöd att fatta ett beslut 
om inaktivering av defibrillerings-funktionen när den inte längre gynnar personen. Brist 
på information bidrog till dålig kunskap bland de personer som påbörjade 
behandlingen. Detta kunde leda till att personen hade ofullständig information eller 
ingen alls om följderna att ha ett aktivt implantat i livets slutskede. Bland studierna 
identifierades att brist på dokumentation i personens journal var en orsak till att hen 
utsattes för en eller flera onödiga defibrillerings-chocker i livets slutskede. Det finns 
dock ett element i behandlingen som forskning inte kan påverka. En person har rätt att 
behålla defibrillerings-funktionen aktiv i livets slutskede. Detta är endast försvarbart om 
de har fått tillräcklig information om behandlingen och om hur implantatet fungerar för 
att kunna fatta ett sådant beslut. Personcentrerad vård bygger på att personen själv ska 
få tillräcklig information och stöd för att kunna fatta ett individuellt beslut om sin vård. 
För att allmänsjuksköterskor ska kunna bistå personer som påbörjar en ICD-behandling 
med vård av god kvalitet och förhindra att en vårdskada uppstår krävs det att även de 
har god kunskap om behandlingen.  
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5223 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

End of life 
 

78,970 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable 

15,893 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Palliative Care””(Mesh)” 
OR ”” Hospice and 
Palliative Care Nursing”” 
(MeSH)” OR Palliative Care 
 

52,642 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Attitude to 
Death””(MeSH)” OR 
Patients Attitudes 
 

3786 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Attitude of Health 
Personnel””(MeSH)” OR 
Attitudes nurse* 

38252 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND  

“Attitudes to 
Death””(MeSH)” AND 
Patients Attitudes 

10 5 (3) 1  1 

Thylen 
et.al., 2018. 



 

 

 

 VIII 

PubMed 

2019-11-
20 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND “Attitude 
of Health Personnel 
“”(MeSH)” OR Attitudes 
Nurse* 

 
  

11 8 (2) 3 0 

PubMed 

2019-11-
20 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND 
deactivate* AND End. Of 
life 

20 11 (6) 
 

3 3 

Kelly et.al., 
2009. 

Pedersen., 
2013. 

Pedersen 
et.al., 2016. 

PubMed 

2019-11-
20 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND 
“Palliative Care””(MeSH)” 
OR””Hospice and Palliative 
Nursing””(MeSH)” OR 
Palliative Care 

44 0 0 0 

PubMed 

2019-11-
21 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND 
“Palliative Care””(MeSH)” 
OR””Hospice and Palliative 
Nursing””(MeSH)” OR 
Palliative Care AND 
Deactivate* 

11 2 (8) 
 

2 2 

Mooney 
et.al., 2019. 

Morrison 
et.al., 2010. 

PubMed 

2019-11-
20 

Perspectives AND 
Defibrillator AND 
Implantable Cardioverter 
Defibrillator AND 
Deactivation AND End of 
life 

89 43 (24)  7 2 

McEvedy 
et.ai., 2018. 

Thylén 
et.al., 2013. 



 

 

 

 IX 

PubMed 

2019-11-
21 

“Decision-
Making””(MeSH)” 

  

84,603 

  

0 0 0 

PubMed 

2019-11-
21 

Decision-Making 153,795 
 

0 0 0 

PubMed 

2019-11-
21 

“Decision-
Making””(MeSH)” OR 
Decision-Making 
 

153,795 0 0 0 
 

PubMed 

2019-11-
21 

” Defibrillators, 
Implantable””(MeSH)” 

OR Defibrillator 
implantable AND 
“”(Decision-
Making”(MeSH)” OR 
Decision-Making AND 

End of life 

51 32 (13) 3 3 

Pasalic et 
al., 2016. 

Stoevelaar 
et al., 2019. 
Thompson 
et.al., 
2019.  

Antal dubbletter ( )  

 
 
 
 

Bilaga 2 Bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning 
 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 
samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 
utifrån Berg, Decker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahsevani (2006).  

Medelgod kvalitet. Bedömd som att inte uppnått hög kvalitet men den vetenskapliga 
kvalitén är bedömd att vara bättre än låg kvalitet. 

Klassificering Betyg av akademisk 
kvalitet 

  

 
Hög kvalitet Medelhög 

kvalitet 
Låg kvalitet 



 

 

 

 X 

Slumpmässigt 
kontrollerad ledad 
studie (RCT) är en 
perspektivstudie som 
innebär en jämförelse 
mellan en 
kontrollgrupp och en 
eller flera 
experimentgrupper. 

Stor, välplanerad och 
väl genomförd 
multicenterstudie med. 
En adekvat beskrivning 
av protokoll, material 
och metoder, inklusive 
behandlingstekniker. 
Antalet 
patienter/deltagare är 
tillräckligt stort för att 
besvara 
forskningsfrågan. 
Tillräckliga statistiska 
metoder. 

 
Slumpmässig studie 
med få 
patienter/deltagare 
och/eller för många 
delstudier med 
otillräckligt statistisk 
styrka. Otillräckligt 
antal 
patienter/deltagare, 
otillräckligt beskriven 
metod eller stort 
bortfall av deltagare. 

Klinisk kontrollerad 
studie (CCT) är en 
prospektet studie som 
innebär en jämförelse 
mellan en 
kontrollgrupp och en 
eller flera 
experimentgrupper. 
Inte slumpmässigt. 

Stor, välplanerad och 
väl genomförd studie 
med en adekvat 
beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingstekniker. 
Antalet 
patienter/deltagare är 
tillräckligt stort för att 
besvara 
forskningsfrågan. 
Tillräckliga statistiska 
metoder. 

 
Begränsat antal 
patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt 
beskrivna, fel eller brist 
på protokoll och 
otillräcklig statistisk 
styrka. 

Icke-kontrollerad 
studie (P) är en 
perspektivstudie, men 
utan en 
kontrollgrupp.  

Väl definierade 
forskningsfrågor, 
tillräckligt antal 
patienter/deltagare och 
adekvata statistiska 
metoder 

 
Begränsat antal 
patienter/deltagare, 
metod ej tillräckligt 
beskriven, fel eller brist 
på protokoll och 
otillräckligt statistisk 
styrka. 
 

Retrospektiv studie 
(R)är en analys av ett 
historiskt material 
som hänför sig till 
något som redan har 
hänt, till exempel 
patient diagram. 

Antalet eller 
patienter/deltagare som 
är tillräckliga för att 
besvara 
forskningsfrågan. 
Välplanerad och väl 
genomförd studie med 
en adekvat beskrivning 
av protokoll, material 

 
Begränsat antal 
patienter/deltagare, 
metod ej  tillräckligt 
beskriven fel eller brist 
på protokoll och 
otillräcklig statistisk 
styrka. 



 

 

 

 XI 

och metoder. 

Kvalitativ studie (Q) 
är ofta en 
undersökning där 
syftet är att studera 
fenomen och tolka 
mening, uppfattningar 
och erfarenheter från 
deltagarnas 
perspektiv. Syftet kan 
också vara att 
utveckla koncept, 
teorier och modeller. 

Kontext tydligt 
beskrivet Urval av 
motiverade deltagare. 
Tydligt beskrivna 
urvalskriterier, 
insamling av data, 
transkription process 
och analysmetod. 
Trovärdighet och 
tillförlitlighet beskrivs. 
Relationen mellan data 
och tolkning är 
uppenbar. Kritik av 
metoden. 

 
Dåligt formulerade 
forskningsfrågor. 
Patient/deltagargrupp 
beskrivs otillräckligt. 
Metod och analys är 
inte tillräckligt 
beskrivna. Prestation av 
ofullständiga resultat. 



  
 

I 
 

 

Bilaga	3	Artikelmatris	

	

Författare   

År   

Land                        
          

Titel  Syfte  Metod  Resultat  Deltaga
re  

(Bortfal
l)  

Kvalit
et  

Goldstein, 
N., Mather, 
H., McKendrick, 
K., Gelfman, L., 
Hutchinson, 
M., Lampert, 
R., Lipmann, H., 
Matlock, D., 
Strand, J., Swetz, 
K., Kalman, J.,Knut
ser, J.,Pinney, S., & 
Morrison, S.  
2019  
USA  
 
 

Improving 
communication in 
heart failure 
patient care  

Syftet av studien var att 
fastställa om undervisning av 
personal på kliniken och 
automatiska påminnelser 
ökade diskussionen om 
inaktivering och att det bidrog 
till att fler patienter valde att 
stänga av chock-funktionen i 
god tid innan livets 
slutskede.   

Slumpmässigt 
kontrollerad ledad studie. 
Utvärdering av en 
klinikcentrerad 
kommunikationsutbildnin
g och automatiserat 
elektroniskt 
påminnelsesystem för 
patienter med ICD 
tillhörande 6 sjukhus, som 
sedan jämfördes med 
standardiserad vård. 
Utvärderingen pågick från 
sep-2011 till feb-2016.  
Resultatet av 
undersökningarna 

Patienter som hade 
informerads av en 
person med kunskap 
om ICD-behandling 
hade bättre förståelse 
och satte klarare mål 
med sin ICD- 
behandling jämfört 
med de patienter som 
hade informerats av 
personal utan 
utbildning.  

N= 119
7  
(634)  

  

Hög  



 

 

 

 II 

 
 
 
 
  

analyserades med hjälp av 
SPSS.  
Studien var godkänd av 
alla 6 olika klinikers 
styrelser och patienterna 
var informerade att de 
ingick i en studie.  
Svaghet: Av 
de 1197 inbjudna 
patienter deltog 563 
stycken.  

Griva, M., Stástny´, 
J., Svancara, 
J., Loucka, M., & 
Belanova, V.  
  
2018  
  
Czech Republic  

End of life 
preferences of 
cardiac patients  

Identifiera önskemål och 
referenser hos patienter med 
hjärtsvikt relaterat till livets 
slutskede.  

En tvärsnittsstudie. 
Slumpmässigt utvalda 
hjärtsjuka patienter fick 
möjligheten att fylla i ett 
frågeformulär. 
Undersökningen gjordes 
under 2016.  
Svaren behölls 
konfidentiella och 
undersökningen var 
godkänd av den lokala 
kommittén på Tomas Bata 
Regional Hospital och 
utfördes enligt riktlinjer 
som 
följer Helsinki deklaration
en.  

Endast 25 personerna 
var intresserad 
av inaktivering av sitt 
implantat i livets 
slutskede. Hälften av 
personerna saknade 
information om 
inaktivering. Majoritet
en av deltagarna 
önskade att läkaren var 
mera involverad i 
besluttagningen. 

N=132  
(5)  

Medel
  
hög 



 

 

 

 III 

Svaghet: Endast ett litet 
antal av personerna i 
studien hade ICD-
behandling.  
  

Harman- 
Thompson, 
J., Thylén, I., 
Moser, D.  
2019  
Sweden  

Shared decision-
making about end 
of life care 
scenarios 
compared among 
implantable 
cardioverter 
defibrillator 
patients. A 
national cohort 
study  

Att beskriva erfarenheter, 
attityder och samlad kunskap 
från patienter med ICD-
behandling i livets slutskede, 
och skillnader mellan 
patienter som hade en diagnos 
av hjärtsvikt och en patient 
som avled på grund av en 
annan orsak.  

En tvärsnitts och 
korrelationsstudie. Data 
var insamlad från 
patienter involverade i 
studien och från svenska 
ICD och 
pacemakerregistret. En 
inbjudan att deltaga i 
studien var skickad per 
brev till patienten. 
SPSS användes till att 
analysera data.  
Studien var godkänd av 
den lokala etiska 
kommitten för mänsklig 
forskning, Universitetet i 
Linköping och i riktlinjer 
med 
Helsingforsdeklarationen.  
Begränsningar: Resultatet 
av studien kan inte 
generaliseras då studien är 
utförd i Sverige. 
Diagnosen om 

Fyrtio procent av 
deltagarna önskade 
inte diskutera sin 
sjukdom eller ha en 
diskussion 
angående inaktivering 
av chock-funktionen.  

N=535
5  
(2952)  

Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 IV 

hjärtsjukdom var 
självrapporterad av 
patienten och inte 
fastställd från ett register.  
Högt bortfall av deltagare. 

Kinch- Westerdahl, 
A., Sjöblom, 
J., Mattiasson, A-
C., Rosenqvist, M., 
& Frykman, V.  
2014  
Sweden  
  
  

Implantable 
cardioverter 
defibrillator 
therapy before 
death- High risk 
for painful shocks 
at end of life.  

Att analysera ICD-implantat 
från avlidna personer och 
utvärdera händelsen av 
ventrikelarytmi, förekomsten 
av chocker och eventuella fel 
på enheten.  

Retrospektiv studie. 
Information var hämtad 
från 125 stycken ICD- 
implantat från avlidna 
patienter. 27 sjukhus i 
Sverige var involverade. 5 
implantat gick inte att få 
någon information från. 
Uppgifter om patienterna 
var hämtade från 
patienternas journaler.   
Studien var godkänd av 
regionala etikkommittén.   
I vissa fall var det svårt att 
fastställa den exakta 
tidpunkten för dödsfallet. 
Riktlinjer för ICD som en 
sekundär prevention 
ändrades under studien. 
Detta kan ha påverkat 
resultatet.   

Mer än 1/3 av 
patienterna drabbades 
av ventrikelarytmi i 
livets slutskede. På 
50% av hade beslutet 
om EJ HLR fattats 
men chock-funktionen 
var fortfarande aktiv. 
1/4 av patienterna 
utsattes för minst 1 
elchock vid livets 
slutskede  
  

N= 
130  
(5)  

Hög  

Kirkpatrick, J., 
Gottlieb, M., 

Deactivation of 
Implantable 

Att undersöka patientens 
kunskap och åsikter om 

Klinisk kontrollerad 
studie  

Hos endast tre 
patienter hade en 

N= 
679  

Medel 
hög 



 

 

 

 V 

Sehgal, R., 
& Verdino, R.  
  
2012  
  
USA  

Cardioverter 
Defibrillators in 
Terminal Illness 
and end of life 
care  

möjligheten att inaktivera sin 
ICD i livets slutskede.  

Två personer genomförde 
en telefonundersökning av 
patienter med en ICD 
tillhörande ett akademiskt 
medicinskt center i 
Pennsylvania. Studien 
pågick under tre månader 
2009 och tre månader 
2010. Frågorna i intervjun 
var stängd, ”ja” och ”nej” 
frågor.  
Resultatet av 
undersökningarna 
analyserades med hjälp av 
SPSS.  
Studien var godkänd av 
en lokal institutionella 
granskningsnämnden.  
Inga begränsningar var 
beskrivna i studien.  
  

vårdplan skett. 86 % 
av patienterna hade 
inte funderat 
på inaktivering. 42 
% sa att de berodde på 
omständigheten, 
28 % var 
för inaktivering och 11 
% önskade inte att 
stänga av 
chockfunktionen. 26 % 
ansåg att det var en 
dödshjälp. 22 % såg 
inget sammanband 
mellan EJ HLR och 
inaktivering av ICD. 
46 % menade att det 
inte var en självklarhet 
att ICD skulle stängas 
av på ett palliativt 
boende. 95 % av 
deltagarna var för en 
diskussion 
om inaktivering. 
Majoriteten tyckte att 
det var kardiologen 
som skulle ta upp 
diskussionen.   

(401)  

Marcus, G., Chan, Recollection of Att undersöka patienter med Klinisk kontrollerad Obefogade elchocker N= Medel



 

 

 

 VI 

D., & Redberg, R.   
2010  
USA  

pain due to 
inappropriate 
versus appropriate 
implantable 
cardioverter 
defibrillator 
shocks  

en ICDs erfarenhet av 
chockfunktionen vid ett 
befarat tillslag kontra ett 
obefogat tillslag, och det finns 
någon skillnad i smärta.  

studie. 100 patienter med 
en ICD intervjuades. 24 
standardiserade frågor om 
smärta på en skala till 1–
10. Endast engelsktalande 
personer var 
inkluderade.   
Medelvärde och standard 
divisioner var uträknade 
och jämförda med hjälp 
av t-test 
och Wilcoxon rank sum  
test.  
Studien var godkänd av 
UCSF Committee on 
Human Research och 
deltagarna lämnade 
deras tillåtelse.  
Författarna beskrev att det 
fanns vissa psykiska 
faktorer som kan ha 
påverkat resultatet av 
studien. 
  

från ICD är enligt 
studien mera 
smärtsamma jämfört 
med ett befogat 
tillslag. Patienter som 
har utsatts för 
elchocker under sin 
behandling är oftast 
positiva för 
inaktivering i livets 
slutskede.  

100    
hög 

McEvedy, S., 
Cameron, J., Lugg, 
E., Miller, 
J., Haedtke, 
C., Hammash, 

Implantable 
cardioverter 
defibrillator 
knowledge and 
end of life device 

Att undersöka sambanden 
mellan kunskapen om 
implanterbar cardioverter defi
brillator, patientens 
egenskaper och attityder till 

En tvärsnittsstudie baserat 
på ett standardiserat 
frågeformulär från två 
olika nationer. Data var 
insamlad vid två tillfällen. 

Det finns en begränsad 
kunskap om 
inktivering av ICD. 
Speciellt bland äldre 
patienter som kan ha 

N= 270
  

Hög  



 

 

 

 VII 

M., Biddle, M., 
Lee, K., Mariani, 
J., Ski, C., 
Thompson, D., 
Chung, & 
M., Moser, D  
2018  
Australia & USA  

deactivation: A 
cross-sectional 
survey  

inaktivering.  Studien var godkänd av 
styrelser från sjukhus och 
universitet både i 
Australien och USA.  
Data var analyserad med 
hjälp av SPSS.  
Begränsningar: Antalet 
patienter var från två 
kliniker i varje land och 
man kan inte generalisera 
att resultatet stämmer 
nationellt. 

en kognitiv 
funktionsnedsättning. 
Studien identifierar 
några tänkbara 
tillvägagångssätt 
lämpliga att använda 
när man planerar 
patientens vård.  

Pasalic, 
D., Gazelka, 
H., Topazian, 
R., Buchhalter, 
L., Ottenberg, A., 
Webster, T., Swetz, 
K., & Mueller, P.  
2016  
USA  

Palliative care 
consultation and 
associated end of 
life care after 
pacemaker or 
implantable 
cardioverter 
defibrillator 
deactivation  

Utvärdera effekten av ett 
genomfört möte med 
patienten där tid skapas att 
diskutera inaktivering av 
ICD-implantatet och hur detta 
sen påverkade patienter i 
livets slutskede.  

Retrospektiv studie. 
Insamling av data från 
150 avlidna patienter med 
ICD-implantat mellan 
november -2008 och 
september -2012. JMP 
statistiskt software system 
var använt för att 
analysera data 
och McNemar test för att 
kalkylera p-värden  
Studien var godkänd av 
Mayo Clinic Institutional 
Review board.  
Begränsningar: 
Populationen från 
Minnesota kan inte 

En diskussion 
om inaktivering kan ha 
en betydelse för 
patienter som närmar 
sig livets slutskede. 
Dock visar studien en 
brist på tid att 
diskutera inaktivering 
och brist på personal är 
ett hinder för att införa 
detta som en rutin. 
Med tanke på hur 
antalet implantat ökar 
och behovet av en 
diskussion om 
ställningstagandet till 
chock-funktionen ska 

N=150  Hög  



 

 

 

 VIII 

representera nationen. Att 
studien är retrospektiv 
kan också bidra till att den 
kan vara bias.    

vara påslagen ska 
diskussionen 
övervägas för patienter 
som visar tecken för 
nedsatt förståelse 
för inaktivering eller 
när personens hälsa 
hastigt försämras och 
inget beslut är fattat. 

Pedersen, 
S., Chaitsing, 
R., Szili-Torok, 
T., Jordaens, L., 
& Theuns, D.  
2013  
The Netherlands  

Patients´perspecti
ve on deactivation 
of the implantable 
cardioverter 
defibrillator near 
the end of life  

Att undersöka patienternas 
kunskap och efterfrågan efter 
information parallellt med en 
positiv inställning till 
inaktivering av ICD.  

Kliniskt kontrollerad 
studie. Data var insamlad 
från 440 patienter från en 
thoraxklinik. Patienterna 
kontaktas via brev. Brevet 
inkluderade en vinjett, 
ändamåls formade frågor 
och ett standardiserat och 
aktuellt frågeformulär. 
Data presenteras i tabeller 
med medelvärde och 
standardavvikelser.  
Studien var godkänd av 
en etisk kommitté och 
frågorna genomfördes i 
riktlinje med 
Helsingforsdeklaratione. 
Patienten gav skriftligt 
samtycke.  
Bortfall: 67 procent av 

Trots att de flesta 
patienter var nöjda 
med informationen 
given till dem var vissa 
aspekter inte 
tillräckligt diskuterade 
med patienten. Studien 
visade på att patienten 
har otillfredsställda 
behov av information 
som inte tillgodoses i 
den nuvarande kliniska 
rutinen.  
 
 
 
  

N= 
389  
(51)  

Hög  



 

 

 

 IX 

deltagarna.  

Pedersen, S., 
Knudsen, 
C., Dilling, 
K., Sandgaard, N., 
& Johansen, J.  
2016  
Denmark  

Living with an 
implantable 
cardioverter 
defibrillator: 
patient’ 
preferences and 
needs for 
information 
provision and 
care options  

Den kliniska hanteringen och 
vården har förskjutits från 
mottagningsbesök till 
elektronisk fjärrövervakning. 
Minskade tillfällen att träffa 
patienten kan vara ett hinder 
för att diskutera hur patienten 
har anpassat sig till 
implantatet. Undersökningen 
ämnar undersöka patienternas 
behov och preferenser för 
information och vårdalternativ 
och hur nöjda de var med 
behandlingen.  
 
 
 
 
 
 
  

Användarcentrerad, 
blandad metod av studie. 
Patienter, 6–8 stycken åt 
gången, bjöds in till ett 
möte för att träffa det 
multidisciplinära teamet 
och svara på syfte 
inriktade frågor.  
Studien var godkänd av 
Danish Data Protection 
Agency och Regional 
Scientific Ethical 
Committees for Southern 
Denmark.  
Begränsningar: Patienter 
med allvarliga psykiska 
problem, icke 
dansktalande och hade 
tidigare haft ett implantat 
ingick inte i studien. Data 
var insamlad 
från endast ett 
thoraxcenter.  

Patienter har 
kunskapen om 
fördelarna med en ICD 
men inte alltid 
kunskapen om 
inaktivering av 
chockfunktionen. 
Majoriteten av 
patienterna som deltog 
i studien var positiva 
till en diskussion om 
inaktivering och höll 
med om att detta skulle 
göras så tidigt i 
behandling som 
möjligt 
 
  
 
 
  

N= 440
  
(146)  

Hög  

Stoevelaar, R., 
Brinkman-
Stoppelenburg, A., 
van Driel, 

 Trends in time in 
the management 
of the implantable 
cardioverter 

Att undersöka trenden mellan 
2007–2016 om när och hur 
beslutet om att de-aktivera 
ICD-implantatet och om 

Retrospektiv 
studie. Journaler från 25 
avlidna patienter med ett 
ICD-implantat var 

Medianåldern vid 
döden var 71 år. 
88 procent var manliga 
patienter. Antal 

N=544  
(236)  

Hög  



 

 

 

 X 

A., Theuns, 
D., Bhagwandien, 
R., van Bruchern-
Visser, R., Lokker, 
I., van der Heide, 
A., & Rietjens, J.  
2018  
The Netherlands  

defibrillator in the 
last phase of life: 
a retrospective 
study of medical 
records.  

patient- och 
sjukdomsrelaterade faktorer 
påverkade patientens beslut  

slumpmässigt utvalda från 
varje år mellan 1999 till 
2015.  
Beskrivande 
statistik, patientjournaler, 
var använda för att samla 
relevant information. 
Patienter som avled 
2007–2009, 2010–2012 
och 2013–2016 delades 
upp och jämfördes. 
Pearsons Chi-Square test 
användes för att analysera 
insamlade data.  
Studien håller sig inom 
riktlinjerna i 
Helsingforsdeklarationen 
och studien var godkänd 
av den lokala etiska 
kommitten.   
Begränsningar: Data 
samlades in från journaler 
från avlidna patienter. 
Denna data kan ha brister 
som bidrog till att 
resultatet kan ha varit 
annorlunda. 

diskussioner om 
inaktivering ökade 
med 6 procent som 
avled mellan 2007 till 
2009, och med 
35% för patienter som 
avled mellan 2013–
2016. Antalet patienter 
som beslutade att 
inaktivera sina 
implantat ökade med 
från 16 % till 42 
%. Beslutet om EJ 
HLR ökade 
från 9% till 46%. 
Palliativa 
vårdplaneringar, 
där inaktivering diskut
erades, ökade från 
0% till 9%. 7% av de 
patienter som valde att 
bibehålla chock-
funktionen i livets 
slutskede drabbades av 
en eller flera chocker.  
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D., Chung, M., 

Are ICD able to 
foresee if they 

Att undersöka de faktorer som 
är förknippade med ICD- 

En tvärsnitts- och 
korrelationsstudie. Data 

86% hade inte 
diskuterar inaktivering 

N= 
5535  

Hög  



 

 

 

 XI 

Miller, J., Fluur, C., 
& Strömberg, A.  
2013  
Sweden   

want to withdraw 
therapy or 
deactivate 
defibrillator 
shocks?  

behandling och livets 
slutskede. Patientens 
synpunkter om diskussion och 
ställningstagande 
till inaktivering av 
chockfunktionen.  

som använd i studien var 
självrapporterad. Studien 
pågick mellan september 
till oktober 2012. 
Patienterna erhöll ett 
frågeformulär efter 
att tillåtelse var inhämtat 
från deltagarna. Studien 
var godkänd av den lokala 
etiska kommitten för 
mänsklig forskning, 
Universitetet i Linköping 
och i riktlinjer med 
Helsingforsdeklarationen.  
SPSS var använt för att 
analysera data.  
Begränsningar: Patienter 
med psykiska besvär och 
nedsatt psykisk och 
mental funktion kan ha 
valt att inte deltaga i 
studien. Resultatet skulle 
se annorlunda ut om det 
inte hade varit något 
bortfall. Trots att 
frågeformuläret var 
anonym är det möjligt att 
patienter inte rapporterade 
vissa problem som var 
associerat med ett ICD-

med sin läkare. 69% 
tyckte att diskussionen 
skulle ske närmare 
livets slutskede. 
40% uppgav att de inte 
ville att läkare skulle ta 
initiativet om en 
diskussion men dessa 
personer hade precis 
bytt batteri, var yngre 
eller hade god 
livskvalitet. De 
personerna med 
sämre hälsa var mera 
benägna att inleda 
diskussionen 
om inaktivering. 
40% kunde inte ta 
ställning 
om inaktivering. 
Kvinnor, speciellt de 
som hade drabbats av 
depressioner var mera 
belägna att avbryta 
behandlingen. Trots 
erfarenhet av elchock 
valde 39% att 
bibehålla funktionen.  
  
  

(2468)  
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implantat. Detta var en 
tvärsnittsstudie. Resultatet 
kan ha varit annorlunda 
om det hade varit en 
longitudinell studie. 
  
  

  

 
Thylén, I., Moser, 
D., & Strömberg, 
A.  
2018  
Sweden  
  

 
Octo-and 
nonagenarians´ 
outlook on life 
and death when 
living with an 
implantable 
cardioverter 
defibrillator: a 
cross-sectional 
study  

 
Att undersöka äldre patienter 
(80–90 år gamla) som lever 
med en ICD. Deras 
självbedömda upplevda hälsa 
och psykologiska besvär i 
samband med att leva med en 
ICD. Samt deras erfarenheter, 
attityder och kunskap om 
livets slutskede och 
ställningstagande 
om inaktivering  

 
En tvärsnitts och 
korrelationsstudie. Data 
var insamlad från det 
svenska ICD och 
pacemakerregistret. Ett 
frågeformulär var 
designat att svara på syftet 
av studien. Detta är en 
tilläggsstudie som 
inriktade sig till personer 
över 80 år med ICD-
implantat. 
Även denna studie var 
godkänd av den lokala 
etiska kommitten för 
mänsklig forskning, 
Universitetet i 
Linköping.   
Begränsningar: Resultatet 
baserat på en observation 
och patienterna har själv 

 
Antalet patienter med 
ICD ökar i antal och i 
ålder. Vård av äldre 
måste involvera 
bedömning av 
livslängd samt 
utvärdera hur mycket 
kunskap och önskemål 
patienten med en ICD 
har när det gäller 
batteribyte 
och inaktivering av 
chockfunktionen 
vid palliativ vård.  
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svarat på frågorna. 
Författarna föreslår att en 
longitudinell studie hade 
erhållit ett annat resultat. 
60% av patienterna hade 
en ICD 
som sekundärprevention, 
vilket också kan ha 
påverkat resultatet.  
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