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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: En implanterbar defibrillator kallas också Implantable Cardioverter Defibrillator 
och förkortas ICD. ICD kan förhindra plötslig hjärtdöd. Den vanligaste indikationen för att få 
en ICD är en bakomliggande hjärtsjukdom med hög risk för livshotande rytmrubbningar. 
ICD-behandling blev 1985 godkänd för kliniskt bruk. ICD ökar patientens fysiska förmåga 
men kan medföra flera orosmoment. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att leva med ICD 
samt att beskriva patienters tankar inför livets slutskede med ICD. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. Texten har 
analyserats i enlighet med Lundman och Graneheim-Hällgrens (2012) kvalitativa 
innehållsanalys. 
Resultat: Det innebar en förändring av livet att leva med en ICD. Många patienter levde med 
oro och rädsla som var direkt relaterad till ICD:n men också till obesvarade frågor som bland 
annat handlade om livets slutskede med ICD. Trots oro och rädsla beskrev patienter med ICD 
tacksamhet till att ha fått en möjlighet till ett förlängt liv.    
Slutsats: Livsförändringen innebar bland annat att patienter med ICD behövde mycket stöd. 
Flera patienter upplevde att sjukvårdens information och kommunikation gällande ICD var 
bristfällig på grund av att den inte var individanpassad utan mer allmän. Ytterligare forskning 
behövs om hur vårdpersonal kan möta den enskilde patientens behov i riktning mot hälsa.  
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BAKGRUND 
 
Hjärtats huvuduppgift är att pumpa ut syre- och näringsrikt blod till kroppens alla vävnader. 
Elektriska impulser, det så kallade retledningssystemet, styr hjärtats sammandragningar. 
(Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Hjärtats retledningssystem kan påverkas negativt av 
sjukdomar och ibland av stigande ålder. En rubbning av den normala hjärtrytmen kallas 
arytmi. Det finns flera olika sorters arytmier, både farliga och ofarliga. Några arytmier är 
direkt livshotande och kräver omedelbar behandling av defibrillator som ger en elektrisk stöt. 
Orsaken till livshotande arytmier är oftast en bakomliggande hjärtsjukdom som exempelvis 
hjärtsvikt och hjärtinfarkt (Grefberg & Johansson, 2007). 
 
En implanterbar defibrillator kallas också Implantable Cardioverter Defibrillator och förkortas 
ICD. Det är en liten dosa med elektroder till hjärtat som opereras in under huden vid 
nyckelbenet. En ICD kan snabbt läsa av arytmier. Vid en livshotande arytmi laddar ICD upp 
hög spänning och avger en elektrisk chock till hjärtat genom elektroderna. Chocken slår ut det 
elektriska kaoset i hjärtat. Detta gör det möjligt för hjärtats egna elektriska impulser att återta 
kontrollen och återställa hjärtrytmen till det normala igen. De vanligaste indikationerna för att 
få en ICD är att patienten har överlevt ett hjärtstopp, har livshotande arytmier eller har en 
hjärtsjukdom med hög risk för livshotande arytmier och plötslig död. En ICD-behandling 
innebär livslång behandling (Walldin, 2011). 
 
Defibrillering som behandling av hjärtarytmi har använts i över femtio år. Utvecklingen har 
sedan dess gått framåt och år 1980 implanterades den första ICD:n på människor. Kliniska 
prövningar visade att en ICD kraftigt reducerade dödligheten hos högriskpatienter och var 
speciellt effektiv i att förhindra plötslig hjärtdöd efter en hjärtinfarkt. År 1985 godkändes ICD 
för kliniskt bruk (Nilsson, 2007).  
 
ICD-behandling ur ett patientperspektiv 
Implantation av en ICD ökar hälsan signifikant jämfört med tiden före isättning av ICD. 
Frånsett de fysiska aspekterna handlar det framförallt om minskning av ångest och oro 
relaterat till den hjärtåkomma som låg till grund för implantationen av ICD (Lund & Nilsson, 
2010). Implantationen kan dock medföra nya orosmoment för den drabbade. Många ICD- 
patienter upplever god livskvalitet och ett större lugn efter implantationen, men det finns 
också flera som känner oro relaterat till sin ICD (Cho et al., 2012). ICD-behandling kan vara 
omtumlande för patienter ur flera aspekter. Sjukdomen som föregått isättandet, 
beslutsfattandet angående ICD, att vänja sig vid att ha ett främmande föremål i kroppen som 
dessutom kan avge en chock, är några av dessa aspekter. Oro och depression är vanligt bland 
hjärtpatienter och mer än hälften av ICD- patienter drabbas av kronisk oro. Patienters 
förståelse och attityder om ICD är bundna till deras kunskap om underliggande sjukdom och 
prognos, och idag saknas kunskap om hur patienter som är i större behov av psykiskt och 
emotionellt stöd i sin ICD-behandling ska kunna identifieras och hjälpas på bästa sätt (Dunbar 
et al., 2012).  
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ICD i livets slutskede 
Det är viktigt att planera inför livets slutskede vid ICD-behandling. Diskussion med både 
patient och anhöriga är nödvändigt för att ha möjlighet att tillgodose patientens och anhörigas 
tankar och behov. Totalt 20 % av ICD-patienter får chockbehandling under livets sista veckor 
vilket upplevs som arbetsamt för både patient och anhöriga (Maher, 2011). Ännu fler får 
chockbehandling under sina sista 24 timmar i livet (Kramer, Mitchell & Brock, 2012; Kinch 
Westerdahl, Sjöblom, Mattiasson, Rosenqvist & Frykman, 2014). Dock vill flertalet patienter 
inte deaktivera sin ICD trots dagliga chocker, obotlig cancer eller konstanta andningsbesvär. 
Majoriteten av ICD-patienterna har aldrig diskuterat med sin läkare om hur deras ICD ska 
hanteras vid livets slut (Kirkpatrick, Gottlieb, Sehgal, Patel & Verdinos, 2012). ICD-
behandling i livets slutskede kan innebära ett förlängt lidande då ICD-enheten fortsätter att 
hålla igång hjärtat och kan förlänga livet under ovärdiga former (Niewald, Broxterman, Rosell 
& Riglers, 2013). Flertalet av patienter med ICD har beslut om att inte starta hjärt- 
lungräddning vid hjärtstopp men har trots detta sin ICD aktiverad under de sista 24 timmarna i 
livet (Kinch Westerdahls et al., 2014). 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård om patient i terminalskedet av livet 
som har implanterbar defibrillator påvisas att deaktivering är en rimlig, humanitär åtgärd vid 
ett terminalt skede men att det saknas vetenskapligt underlag i form av systematiska 
kunskapsöversikter, metaanalyser eller randomiserade studier. Att deaktivera en ICD ställer 
krav på kardiologen och sjuksköterskan att avgöra när patienten befinner sig i terminalt skede 
och när ICD-behandlingen inte längre är till gagn för patienten (Socialstyrelsen 2008/2011). 
 
Allmänsjuksköterskans roll 
Antalet patienter som får en ICD ökar i alla patientgrupper - från nyfödda till äldre patienter 
(Walldin, 2011). Det innebär att allmänsjuksköterskan kan möta en patient med ICD oavsett 
arbetsplats. Detta gör det viktigt för allmänsjuksköterskan att ha kunskap om patienters 
upplevelse av att leva med ICD. Kunskap om vilka funderingar och frågeställningar patienter 
med ICD kan ha ger allmänsjuksköterskan en större möjlighet att kunna ge stöd och en god 
omvårdnad. Allmänsjuksköterskan bör vara påläst om vilka juridiska och etiska riktlinjer som 
gäller när en patient med ICD befinner sig i livets slutskede för att ha möjlighet att svara an på 
det kompetenskrav som finns för sjuksköterskor i dessa situationer (Socialstyrelsen, 2005).  
 
 

TEORETISK REFERENSRAM  
 
Litteraturstudien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapen är inriktad mot 
hälsa och hur människor kan stödjas i sina hälsoprocesser. Den syftar till att lindra lidande 
och främja välbefinnande. Det strävas efter att förstå individen ur ett helhetsperspektiv – att se 
denne i sitt sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010). Följande vårdvetenskapliga begrepp 
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kommer att vara av betydelse i denna litteraturstudie; livsvärld lidande, välbefinnande, hälsa, 
levd kropp och livsrytm. 

Livsvärld 
Livsvärldsteorin utgör en grundbult i vårdvetenskapen. Livsvärld betecknar det sätt vi förstår 
oss själva, våra medmänniskor och vår omvärld. Den kan sägas utgöra den hållning med 
vilken vi förhåller oss till oss själva och allt omkring oss. Genom livsvärlden förstår och 
tolkar vi livet. Livsvärlden är unik för varje individ och kan aldrig särskiljas från denne. Att 
vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma patientens upplevelser och 
erfarenheter, och hur dessa påverkar vården (Dahlberg & Segesten, 2010; Lepp, 2009). 

Lidande  
Lidande kan uppstå av många anledningar och det påverkar hela människan. Lidandet kan 
kategoriseras i tre former; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande 
handlar om det lidande som uppstår i förhållande till sjukdom. Livslidande handlar som 
lidande i relation till livssituationen. Vårdlidande är benämningen på det lidande som orsakas 
av bristande vård; det handlar om lidande som skulle kunnat undvikas om vårdpersonalen 
agerat annorlunda. Som vårdpersonal är det viktigt att ha alla former av lidande i åtanke för 
att kunna lindra och förebygga dem (Dahlberg & Segesten, 2010; Santamäki Fisher & 
Dahlqvist, 2009).  
 
Välbefinnande  
Välbefinnande är en känsla med subjektiv innebörd. Den är unik för varje människa. 
Välbefinnande kan upplevas i vissa aspekter av livet, trots att det finns lidande i andra. 
Begreppet innebär alltså inte nödvändigtvis frånvaron av lidande. Hälso- och sjukvårdens mål 
är att främja välbefinnande i varje vårdsituation (Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2009). 
 
Hälsa 
Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att hälsa är hälso- och sjukvårdens övergripande mål 
(SFS, 1982:763). Vårdens syfte är att stödja och stärka hälsoprocesser. Hälsa är ett tillstånd 
som rör hela människan. Begreppet är komplext, mångdimensionellt och individuellt. Hälsa 
kan beskrivas som en upplevelse av att vara i jämvikt – en känsla av inre balans och harmoni i 
relation till sina medmänniskor och sin omgivning. Det är ett begrepp som innefattar fysiska, 
psykiska, andliga och existentiella aspekter. Upplevelsen av hälsa går utöver det biologiskt 
mätbara – det handlar också om att känna mening, sammanhang och värde i tillvaron 
(Dahlberg & Segesten, 2010; Willman, 2009).  

Levd kropp 
Genom kroppen får vi tillgång till livet. Kroppen förnimms konstant – så länge vi lever gör vi 
det i och genom kroppen. Begreppet "levd kropp” handlar om att kroppen är något mer än en 
fysisk enhet – den är också psykisk, andlig och existentiell. Varje förändring i kroppen 
medför en förändring i tillgången till världen. Detta blir tydligt vid sjukdom, vilket ofta leder 
till en begränsning av kroppens förmåga och därmed även tillgången till världen. Kroppen är 
inte bara något vi har utan snarare något vi är (Dahlberg och Segesten, 2010; Ekman, 2009). 
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Livsrytm  
Livsrytm är ett begrepp som är kopplat till människans behov av balans. Våra liv utgörs av 
växlande perioder av rörelse och stillhet. Båda fenomenen är nödvändiga för hälsan, och 
hälsan är beroende av att det finns en balans emellan de båda. Rörelse kan handla om att 
konkret röra på sin kropp, men också om tanke- och känslomässig rörelse. Likaså kan stillhet 
handla om fysisk stillhet, men även att vila tanken och att vara känslomässigt lugn (Dahlberg 
och Segesten, 2010). I förhållande till denna litteraturstudies ämne är begreppet relevant 
eftersom isättandet av en ICD ofta medför en stor rörelse i livet – dels genom en fysisk 
operation med föregående sjukdom, dels genom att det väcker tankar och känslor (Walldin, 
2011). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
 
ICD är en relativt ny behandlingsform och det saknas vetenskapligt underlag för hur 
vårdpersonal bäst ska stötta patienter i denna behandling. Patienter med ICD utgör en bred 
patientgrupp som återfinns i alla delar av vården och i alla åldrar. Allmänsjuksköterskan kan 
möta en patient med ICD oavsett arbetsplats. Tidigare forskning visar att ICD-behandling 
ökar fysisk hälsa, men att livet med en ICD kan medföra flera orosmoment för patienten. Att 
få en ICD är både en fysisk och en psykisk upplevelse. Upplevelsen är unik för varje 
människa och påverkar livsvärlden. Att påbörja ICD-behandling innebär en förändring i 
patientens tillgång till världen som varar livet ut. Patientens levda kropp och tillgången till 
livet förändras i olika utsträckning. Även livsrytmen rubbas av denna omtumlande händelse. I 
många fall är patienter i ett stort behov av stöd och kommunikation, både i det akuta skedet 
och senare under ICD-behandling.  
 
Tidigare forskning indikerar att det kan finnas brister i både stöd och kommunikation mellan 
vårdpersonal och patienter angående ICD-behandling. Det är viktigt att undersöka hur och var 
dessa brister ligger för att som allmänsjuksköterska kunna stödja patienter med ICD i riktning 
mot hälsa.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att leva med ICD samt att 
beskriva patienters tankar inför livets slutskede med ICD. 
 
 

METOD 
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Att göra en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
relevanta vetenskapliga artiklar inom valt problemområde. Detta ger en överblick av 
kunskapsläget inom området i fråga och samtidigt ges en bild av var forskningen på området 
är bristfällig (Forsberg och Wengström, 2013).  
 
I kvalitativ forskning är det orealistiskt för forskaren att inta en helt objektiv position på grund 
av förförståelsen. Förförståelsen är forskarens omedvetna antaganden och kunskap om 
verkligheten som införskaffats genom livserfarenheter (Rosberg, 2012). En viss förförståelse 
är nödvändig för att på ett relevant vis kunna utforska ett område (Lundman & Graneheim-
Hällgren, 2012). Författarna av denna studie var under arbetets gång medvetna om att 
förförståelsen måste göras medveten för att i största möjliga mån kunna åsidosättas under 
analysarbetet för att göra studiens resultat trovärdigt.  
 
Datainsamling 
Tio vetenskapliga artiklar till litteraturstudiens resultatdel valdes ut genom systematisk 
sökning i ämnesspecifika databaser. Artikelsök utfördes enskilt av författarna. Den 
genomfördes även tillsammans med bibliotekarie för att få stöd och djupare kunskap i metod 
för artikelsökning, samt för att säkra att inga relevanta artiklar missades.  De databaser som 
användes var Cinahl, PubMed, SweMed+ och PsycInfo, vilka är de största inom medicin och 
omvårdnad (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). De databaser som i slutändan genererade 
artiklar som användes i uppsatsens resultatdel var Cinahl och PubMed.  
 
Med hjälp av ämnesordlistorna Cinahl Headings och Svensk MeSH hittades relevanta sökord, 
som matchades studiens syfte. De sökord som användes var defibrillators, implantable; patient 
attitudes, life experiences, terminal care, attitude to death, ethics och patient compliance. 
Fritextsökning användes också för att inte gå miste om nypublicerade artiklar som ännu inte 
kategoriserats efter ämnesord. Genom att överblicka artiklarnas titlar och läsa abstract valdes 
artiklarna ut i första skedet. I de artiklar som saknade abstract lästes resultatdelen igenom. 
Enbart kvalitativa artiklar användes (Bilaga 1). 
 
Urvalsförfarande 
Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar, 
publicerade mellan 2009-2014 för att få aktuell forskning. Detta kriterie utökades dock i den 
senare delen av sökarbetet till 2004-2014 för att få tillgång till ytterligare material. Vidare 
skulle artiklarna behandla vuxna (18 år och uppåt) patienters upplevelse av att leva med ICD 
och ICD- behandling vid livets slutskede. Artiklarna skulle vara internationella och 
publicerade i vetenskapligt granskade tidsskrifter. Artiklar som handlade om anhöriga och 
närståendes upplevelser samt medicinska aspekter exkluderades.  
 
Kvalitetsgranskning  
De artiklar som valdes ut översattes i sin helhet till svenska. Därefter kvalitetsbedömdes 
artiklarna enligt granskningsmall för kvalitativa studier av Willman et al. (2011). I denna mall 
besvarades ett flertal frågor angående artikelns innehåll (Bilaga 2). Om 80 % av frågorna eller 
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fler besvarades jakande klassades artikeln som hög kvalitet. Om 70-79 % besvarades jakande 
ansågs artikeln vara av medel kvalitet och om mindre än 69 % besvarades jakande ansågs 
artikeln vara av låg kvalitet. Sju artiklar av hög kvalitet och tre artiklar med medel kvalitet 
användes. Artikelöversikter på respektive artikel som hörde till resultatet gjordes (Bilaga 3).  
 
Dataanalys 
Artiklarna jämfördes för att kontrollera att författarnas tolkning överensstämde med varandra. 
När artiklarna kvalitetsgranskats påbörjades en kvalitativ innehållsanalys. Denna skedde 
enligt Lundman och Granheim-Hällgrens kvalitativa innehållsanalys (Lundman & 
Graneheim-Hällgrens, 2012). Innehållsanalysen skedde stegvis. I det första skedet togs 
meningsenheter ut, vilket gjordes av författarna var för sig. I steg två kondenserades 
meningsenheterna vilket innebar att texten dekontextualiserades. Från och med steg två 
skedde analysen av båda författarna gemensamt. Meningsenheterna kodades. Koden var 
kortfattad och beskrev innebörden i varje meningsenhet. Koderna på respektive meningsenhet 
jämfördes vilket gav möjlighet att bilda ett flertal underkategorier av liknande koder. Dessa 
underkategorier kunde slutligen bilda tre övergripande teman genom gemensamma nämnare 
(Lundman & Graneheim-Hällgrens, 2012) (Bilaga 4).  
 
Forskningsetiska aspekter 
Resultatet till denna litteraturstudie utgick från vetenskapliga originalartiklar som var etiskt 
granskade av etikkommitté. Informanterna i respektive artikel hade delgivits information och 
gett sitt samtycke till studien i enlighet med de forskningskrav som finns presenterade i 
Helsingforsdeklarationen (2013). Innehållet i litteraturstudien ämnas presenteras utan att 
förvränga, lägga till eller utelämna information (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras som tre huvudteman med tillhörande underkategorier. 
Tema Underkategorier 
Förändring av livet -Osäkerhet och rädsla 

 -Acceptans 

 -Isolering, ensamhet och självkänsla 

 -Begränsad aktivitet 

 -Dubbla känslor 

 -Skillnader mellan upplevd ICD-utlöst chock och ej upplevd 
ICD-utlöst chock 

Behov av information och 
stöd 

-Information från vårdgivare 
 
-Behov av stöd för att kunna omvärdera livet 
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Tankar inför livets 
slutskede 

 

 
Förändring av livet 
Osäkerhet och rädsla 
Patienter som fått en ICD levde med en känsla av osäkerhet. Osäkerheten var relaterad till om 
ICD fungerade och om det fanns ett behov av den (Flemme, Hallberg, Johansson & 
Strömberg, 2011). Några beskrev osäkerhet och rädsla för att utföra specifika vardagssysslor. 
Framförallt handlade detta om sysslor som kunde knytas till situationen då patienten insjuknat 
(Flanagan, Carroll & Hamilton, 2010). Patienter beskrev osäkerheten som en interaktiv 
process där målet var att integrera och acceptera osäkerheten i sitt liv. Att integrera 
osäkerheten innebar att godkänna för sig själv att vara beroende av en ICD. Det innebar också 
att kunna acceptera konsekvenserna och oförutsägbarheten av att leva med en ICD. Olika 
strategier utvecklades för att lära sig hantera och leva med osäkerheten. Några avledde 
uppmärksamheten från sina hälsoproblem genom att aktivera sig för att hålla negativa tankar 
och känslor på distans. Några försökte undvika ensamhet för att döva sin rädsla för att något 
skulle hända (Flemme et al., 2011). Andra strukturerade upp dagarna noggrant med rutiner 
(Flemme et al., 2011; Flanagan et al., 2010). Denna planering ledde till att ICD-patienter 
kunde optimera livskvaliteten i det dagliga livet och gav möjlighet att leva ett så bra liv som 
möjligt. Avvikelser från de dagliga rutinerna upplevdes som oroande (Flanagan et al., 2010).   
 
 "Du måste tänka i förväg, kanske planera för hela veckan. Jag försöker alltid att 
 strukturera det som jag gör och göra saker i en rimlig takt ..." (Flemme et al. 
 2011, s. 423) 
 
ICD gav både psykisk och fysisk påminnelse om patientens sårbarhet; psykisk påminnelse om 
att ICD när som helst kan chocka (Flemme et al., 2011; Flanagan et al., 2010), och fysisk 
påminnelse i form av synligt ärr och bula under nyckelbenet (Flemme et al., 2011). 
 
 "Enheten är synlig. Jag tyckte att det var svårt att bära något ärmlöst i början, 
 men nu bryr jag mig inte, den är typ en del av mig" (Flemme et al., 2011, s. 
 424). 
 
Acceptans 
Patienter blev i och med ICD-implantationen beroende av en teknisk enhet för att ha 
möjlighet till ett förlängt liv. De som accepterade sin ICD visade sig också acceptera sin 
grundsjukdom. Det innebar att de förlikat sig med att inte kunna förändra det som hänt med 
deras hälsa (Flemme et al., 2011). ICD beskrevs ändå vara en uppskattad väsentlig del av 
kroppen; den del som gav patienten välbefinnande och livskvalitet (Locsin, Campling, 
Tulloch, Kissel & Wilsons, 2010).  
 
Acceptans innebar också att acceptera ett beroende av andra människor, främst från 
familjemedlemmar. Beroendet handlade om att förlita sig på andra i vardagslivet utan att 
känna sig hjälplös (Flemme et al., 2011). Några patienter var tvungna att avstå från bilkörning 



8	  
	  	  

på grund av att ICD chockat. Detta upplevdes som minskat välbefinnande (Morken, 
Severinsson & Karlsen, 2010). Patienter blev då beroende av att någon hjälpte till med att 
exempelvis handla eller med att skjutsa barn till aktiviteter och de upplevde sig själva som en 
börda för familjen (Flemme et al., 2011).  
   
Isolering, ensamhet och självkänsla  
Patienter med ICD hade ett behov av att vara oberoende och självständiga. Detta beskrevs 
vara kopplat till behovet av att upprätthålla självkänslan. Patienterna upplevde att det plötsliga 
hjärtstoppet hade orsakat dem mindre värdighet. Familjen upplevdes som överbeskyddande, 
vilket ledde till frustration. Därför föredrogs umgänge med människor som inte visste om 
ICD:n för att få andrum från familjen och för att öka sin självständighet. Flera patienter 
beskrev känslor av att känna sig isolerade från sin familj (Flanagan et al., 2010). 
 
            "Mina söner är alltid runt mig för att kolla mig och det driver mig till         
 vansinne. Jag var oberoende innan detta hände och jag har bestämt mig för att 
 vara det nu också, så om jag berättar för dem att jag träffar mina vänner i 
 butikerna, så tror de att har koll på mig och att de kan sluta förfölja 
 mig." (Flanagan et al., 2010, s. 116). 
  
Trots behovet av oberoende fanns ändå ett behov av att vara nära sin familj, eftersom det 
fanns en rädsla för ensamhet. Rädslan ökade om patienten hade upplevt chock (Morken et al., 
2010). Patienter beskrev även att känslor av ensamhet kunde uppstå till följd av längtan efter 
ett bekymmersfritt liv. Att ständigt tvingas vara försiktig för att inte överanstränga sig ledde 
till känslomässig stress, och i denna stress upplevde patienter ensamhet (Loscin et al., 2010). 
  
Begränsad aktivitet 
Rädslan för att inte överanstränga sig bidrog till att patienter med ICD inte kunde deltaga i 
vilken aktivitet som helst. Patienter beskrev stressen som att vara känslomässigt bortkopplad, 
att känna sig inåtvänd samt att ha förlorat självförtroendet, friheten, kontrollen och glädjen 
(Loscin et al., 2010). Även rädsla för att få en ICD-utlöst chock offentligt ledde till 
begränsningar i det dagliga livet; begränsningar som att undvika folksamlingar, kollektivtrafik 
och köer. Tanken på att få en chock offentligt upplevdes som mycket pinsam (Flemme et al., 
2011).  
 
 "Jag undvek stressiga situationer, jag försökte att inte behöva köa. Jag skulle 
 aldrig tänka mig att åka in till stan på en lördag ..." (Flemme et al., 2011, s. 
 423). 
 
Patienter med ICD minskade sin fysiska aktivitet för att undvika chocker. Detta på grund av 
att en snabb puls associerades till chock. Särskilt tydligt var detta när chock nyligen upplevts. 
Några beskrev att de valde att bli helt inaktiva på grund av rädsla för att minsta rörelse skulle 
framkalla en ny chock (Morken et al., 2010).  Det fanns också osäkerhet relaterat till vad som 
var en acceptabel aktivitetsnivå (Morken et al., 2010; Flemme et al., 2011).  Några patienter 
deltog i rehabiliteringsprogram. Där upplevdes trygghet genom att träna under kontrollerade 
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former med övervakning av kvalificerad personal. Träningen beskrevs förbättra känslan av 
personlig kontroll (Flemme et al., 2011).  
 
 "Jag vill inte jogga för att jag är rädd att få en chock av defibrillatorn och då 
 blir jag av med mitt körkort. Om någon kunde garantera att jag kan pressa mig 
 till max utan konsekvenser skulle jag göra det!" (Morken et al., 2010, s. 541).  
 
Minskad fysisk aktivitet gav en negativ inverkan på samlivet och därmed en minskad känsla 
av välbefinnande (Morken et al., 2010).  
 
 "Jag känner att jag är ett hinder för mig själv i vardagen och det irriterar mig 
 för att jag vill vara delaktig. Det är samma sak med samlivet, du vill ta hand om 
 den person som du älskar och inte oroa dig för om ditt hjärta kommer att slå för 
 fort" (Morken et al., 2010, s. 541). 
 
Som tidigare nämnts strukturerade flertalet patienter upp en noggrann planering. Denna 
planering begränsade spontana aktiviteter. Det som tidigare uppfattades som trevligt och 
viktigt tog efter ICD-implantationen mycket fysisk och mental energi. Därför valde patienter 
med ICD säkerhet före osäkerhet (Flemme et al., 2011). 
 
  "Jag älskar att resa. Vi skulle ha gjort det nu, men då tänkte jag, nej det är 
 lugnare hemma än att åka bort en vecka, så vi ska vara hemma ..." (Flemme et 
 al., 2011, s. 423). 
 
Dubbla känslor 
Patienter upplevde känslor av både tacksamhet och oro gentemot ICD:n. Tacksamhet 
beskrevs över att ha fått en ny chans i livet. Oron handlade främst om osäkerhet om ICD:s 
funktion (Flanagan et al., 2010; Flemme et al., 2011; Morken et al., 2010; Ottenberg, Mueller, 
L. & Mueller, P, 2013). 
 

"Du vet, det är som en välsignelse och en förbannelse. Jag är lyckligt lottad att vara 
vid liv och att en teknik som detta existerar. // Men förbannelsen är att veta den finns 
där. Den gör mig nervös. // Hur ska jag reagera? Hur kommer folk runt omkring mig 
att reagera? Kommer det göra ont? // dessa saker går alltid genom mitt huvud. Jag 
kan inte bara låtsas att den inte är där" (Flanagan et al. 2010, s. 116). 
 

Några patienter menade att en ICD skapade konflikt mellan kvalitet och kvantitet av livet. 
Viljan att leva ett gott liv ställdes mot viljan att leva ett långt liv, eftersom ICD:n kan 
uppehålla ett liv utan god kvalitet (Strachan, Carroll, de Laat, Schwartz & Arthur, 2011). 
 
Skillnader mellan upplevd ICD-utlöst chock och ej upplevd ICD-utlöst chock 
Flertalet patienter beskrev att de återgick till ett normalt liv efter en tid med ICD. Detta under 
förutsättning att de inte upplevt chocker från ICD. För de som upplevt en chock minskade 
välbefinnandet efter chocken. Några beskrev ett paralyserande obehag som kunde vara i flera 
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månader. De som upplevt upprepade chocker beskrev att det kunde dröja upp till ett par år 
innan livet kunde återgå till det normala igen (Morken et al., 2010).  
 
Patienter med ICD mellan tjugo och fyrtio år upplevde sig inte ha något behov av att prata 
med någon om sina tankar och funderingar. Detta förändrades efter första ICD-utlösta 
chocken (Morken et al., 2010; Flanagan et al., 2010).   
 
Behov av information och stöd 
Information från vårdgivare 
Många patienter levde med obesvarade frågor angående sin ICD (Flanagan et al., 2010; 
Locsin et al., 2010). Frågorna handlade främst om motion, minnesförändringar, sexualliv, 
livets slutskede samt huruvida man bör köra bil eller inte. Patienter beskrev att informationen 
från vårdgivarna främst handlade om hur en chock kan upplevas. Informationen om hur ICD-
behandling kan påverka det vardagliga livet upplevdes bristfällig. I de fall patienterna 
uttryckte oro avfärdades denna ofta av vårdgivarna, vilket ledde till större oro (Morken et al., 
2010).  
 

"De sa ”Lev som vanligt!” Det är ju löjligt. Efter operationen går du hem med 
en anordning som sitter fast i bröstet… och du förväntas leva normalt?! Att 
tänka på sex är inte möjligt för du har ont och är väldigt osäker på hur långt 
man kan pressa sig själv " (Morken et al., s. 541). 

 
Patienter föredrog att vända sig till läkare de redan hade en relation till. Trots detta möttes 
patienterna ofta av olika läkare vid varje uppföljningstillfälle. Kontakttiden var också 
begränsad, vilket gjorde att det inte fanns tid för något annat än information om de tekniska 
aspekterna av ICD. Trots brister var många patienter ändå nöjda med de råd de fått från 
sjukvården (Ottenberg et al., 2013; Morken et al., 2010). Endast ett fåtal av patienterna kom 
ihåg att de fått information om att ICD kan stängas av under den pre-operativa fasen (Raphael 
et al, 2011; Goldstein et al., 2008). Några förstod inte heller fullt ut vilken roll ICD spelade 
för deras hälsa eller anledningen till att de fått den (Goldstein et al., 2008).  
 
Patienter önskade få information genom en öppen dialog, att vårdpersonalen tog hänsyn till 
varje patients unika situation samt förbättrad utbildning med visuella hjälpmedel. Önskan om 
att få komma i kontakt med andra som lever med ICD uttrycktes också. Detta önskades inte 
ske genom att deltaga i uppföljningsgrupper eftersom dessa upplevdes vara en plats där folk 
klagade samt eftersom anonymitet föredrogs. Att chatta på internet upplevdes som 
tillfredställande hos några. Andra som inte hade tillgång till internet beskrev sin situation som 
sårbar (Matlock et al., 2011; Flanagan et al., 2010). 
 
Majoriteten av patienterna angav att deras önskan att undvika plötslig hjärtdöd var den 
främsta anledningen till att de valde att acceptera ICD-behandling. Många uttryckte också att 
de kände att de borde lyda läkarens råd (Matlock et al., 2011). 
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 ”Jag fick veta av två läkare att jag var tvungen att ha den, så är det. Det 
 finns inte mycket att tänka på om det. Bara få det gjort” (Matlock et al., 2011,  
 s. 1640). 
 
När det gällde batteribyte av ICD:n såg de flesta det som en nödvändighet att byta ut batteriet 
när det var slut och hade inte kännedom om att detta kunde väljas bort (Fluur, Bolse, 
Strömberg & Thylén, 2013).  
 
 ”Jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag förmodade att det görs automatiskt, bara 
 byts” (Fluur et al., 2013, s. 205).  
 
Flertalet patienter hade inte full förståelse för hur ICD:n kan påverka kroppen då döden 
inträffar av andra orsaker än plötsligt hjärtstopp. Många trodde att ICD:n hade en skyddande 
effekt mot alla tänkbara dödsorsaker. De som hade reflekterat över batteribyte var främst 
äldre patienter med dålig prognos. Flertalet av dessa såg inte det som givet att ersätta sin ICD, 
medan andra var mer ambivalenta (Fluur et al., 2013). 
 
Behov av stöd för att kunna omvärdera livet 
Hur situationen kring hjärtstoppet såg ut hade betydelse för patienter med ICD. Det fanns ett 
stort behov av att gå igenom insjuknandets händelseförlopp med sjukvårdspersonal, med de 
människor som medverkat och med familjen. Detta för att få möjlighet att kunna gå vidare. 
Många beskrev att de omvärderade livet efter insjuknandet och att de omformulerade livets 
mål och mening. Patienter med ICD reflekterade generellt mer om livet och upplevde en ökad 
existentiell medvetenhet (Flemme et al., 2011).  
 
Patienterna upplevde att nära och kära inte förstod att de sörjde efter ICD-implantationen. 
Majoriteten beskrev hjärtstoppssituationen som att de förlorade någonting stort (Flanagan et 
al., 2010). 
 
 "En del av mig dog den dagen, så det är därför jag kan säga det. Det är 
 bokstavligt talat en hjärtesorg" (Flanagan et al., 2010, s. 117).  
 
Trots det upplevdes familj och vänner som det främsta stödet i återhämtningsprocessen efter 
isättandet av en ICD (Morken et al., 2010). Några hade även upplevt gott stöd från psykologer 
eller läkare. När patienter kände ett behov av mer information och ett fördjupat känslomässigt 
stöd var det vanligt att vända sig till det vårdteam som medverkat vid isättandet av ICD:n. Att 
känna ett ökat behov av stöd efter att ha levt med ICD en tid var ett vanligt förekommande 
fenomen. Många patienter lyfte fram att de upplevt saker som de inte informerats om före 
implantationen av ICD (Matlock et al. 2011).  
 
Tankar inför livets slutskede 
Som tidigare nämnts var majoriteten av patienter omedvetna om möjligheten att deaktivera 
sin ICD och hade alltså inte övervägt detta. De patienter som fortfarande var relativt friska 
tyckte att det var svårt att relatera till livets slutskede. Många uttryckte att valet mellan 
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möjligheten till en snabb död och ett långt liv med risk för multipla chocker var svårt, och att 
det var en komplex fråga (Fluur et al., 2013; Strachan et al., 2011).  
 
I frågan om när diskussionen om deaktivering var lämplig ansåg ungefär hälften av 
patienterna att denna borde föras innan isättandet av en ICD. Den andra hälften tyckte att 
diskussionen lämpade sig när livets slutskede var nära förestående. De som motsatte sig en 
diskussion om deaktivering tidigt i ICD-behandlingen ansåg att en sådan diskussion skulle 
kunna vara förvirrande, att läkaren borde ta det beslutet eller att det var etiskt fel att 
deaktivera (Raphael et al., 2011). Bland de som var för en tidig diskussion om deaktivering 
fanns argumenten att de ville vara kognitivt intakta under diskussionen, att ICD upplevdes 
som en trygghet och att det är viktigt att få chansen att hinna bearbeta denna möjlighet för att 
kunna fatta ett beslut i frågan (Strachan et al., 2011; Fluur et al., 2013).  
 
Trots att den stora majoriteten av patienter inte hade funderat över deaktivering, var det 
många som vagt hade funderat över döden. De flesta såg det som troligt att döden på något vis 
skulle vara förenligt med lidande, men relaterade inte detta lidande till ICD-behandlingen och 
funderade inte över att döendeprocessen fodrar deaktivering. Bland de fåtal som reflekterat 
över hur ICD-behandling kan te sig när döden ska inträffa fanns det en osäkerhet och oro 
(Strachan et al., 2011).  
 

"// vad händer om jag är med om en bilolycka och jag egentligen skulle dö, men 
på grund av att min ICD ger mig chocker så håller den mig vid liv och då 
kanske ingen vill stänga av den för jag är för ung och för att jag inte skulle ha 
velat det. // Det skrämmer mig för jag vet hur en chock känns och det är så 
smärtsamt. Så när jag försöker dö så chockar den där grejen mig och ger en 
smärtsam död, men ingen frågar mig vad jag vill och hur jag känner inför en 
sådan situation. De bara säger att jag har ångest när jag tar upp det. Och det 
har jag givetvis. Jag har redan dött en gång så jag vet hur det är. Det är inte 
den delen jag är rädd för. Det jag är rädd för är hur folk runt omkring mig är 
rädda för att prata om mina möjligheter" (Flanagan et al., 2010, s. 118). 
 

För vissa patienter var frågan om deaktivering av ICD väldigt känslig (Goldstein et al., 2008). 
En patient hävdade att deaktivering var jämförbart med självmord. Andra patienter var villiga 
att diskutera deaktivering och såg det som deras rättighet att vara delaktiga i beslutet. Bland 
de som tyckte att det var en känslig fråga önskade de flesta att läkaren tog beslutet åt dem när 
deaktivering var aktuellt (Flanagan et al., 2010; Raphael et al., 2011).  
 
 

DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att leva med ICD samt att 
beskriva patienters tankar inför livets slutskede med ICD. Känslor av osäkerhet, rädsla, oro 
och tacksamhet var de upplevelser som var framträdande hos majoriteten patienter med ICD. 
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Bristande information från vårdgivares sida, och behov av stöd var också vanligt 
förekommande. De vanligaste tankarna inför livets slutskede med ICD handlade om oro ifall 
döden inträffade av andra orsaker än hjärtsjukdom samt okunskap om att deaktivering var en 
möjlig åtgärd.  
 
Metoddiskussion 
Litteraturstudien skrevs utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. För att få en bredare och 
djupare förståelse för vad en litteraturstudie var användes metodlitteratur av Forsberg och 
Wengström (2013); Friberg (2012); Granskär och Höglund-Nielsen (2012); Henricson (2012) 
samt Willman et. al. (2011). Detta bidrog till att ett relevant arbetsschema kunde struktureras 
upp och att arbetet systematiskt kunde föras framåt, vilket ökade studiens tillförlitlighet. Hade 
detta steg hoppats över kunde kunskap om viktiga metodsteg uteblivit och det i sin tur kunde 
ha påverkat det slutgiltiga resultatet negativt i form av exempelvis en text utan röd tråd. 
 
Utifrån den teoretiska referensramen sågs en kvalitativ litteraturstudie som ett lämpligt 
metodval. En kvalitativ ansats ger tillgång till en djupare förståelse för upplevelser och 
känslor (Forsberg & Wengström, 2013). Ett alternativ hade kunnat vara att genomföra en 
intervjustudie, men eftersom studien syftade till att undersöka patienters tankar inför livets 
slut var det inte genomförbart eftersom det ansågs vara oetiskt för studenter på kandidatnivå 
att genomföra en sådan studie. En intervjustudie som metod hade förmodligen gett ett större 
material i ämnet och risken för andrahandstolkningar hade minskat. Detta hade gett studien 
ökad tillförlitlighet.   
 
Ämnet för denna litteraturstudie var relativt outforskat och det var därför svårt att hitta 
tillräckligt många vetenskapliga artiklar som matchade syftet. Från början var tanken att syftet 
enbart skulle vara att undersöka patienters tankar inför livets slutskede med ICD, men under 
sökarbetet framkom det att materialet som fanns att tillgå i det ämnet inte var tillräckligt. 
Syftet breddades därför till att även innefatta patienters upplevelse av att leva med ICD. 
Svårighet att hitta material kan vara en svaghet (Henricsson, 2012). I detta fall sågs det dock 
som en styrka eftersom det signalerade att ny forskning behövdes inom området, och att det 
fanns motiv för att genomföra denna litteraturstudie. Genomförandet av både systematisk- och 
fritextsökning under handledning av en bibliotekarie ökade sannolikheten för att största delen 
av den forskning som fanns att tillgå hittades (Friberg, 2012). Detta i sin tur höjde studiens 
tillförlitlighet.  De databaser som användes var specifikt inriktade på medicin- och 
omvårdnadsforskning vilket ökade trovärdigheten (Willman et al., 2011). Andra databaser 
hade förmodligen inte gett ett relevant resultat av artiklar och användning av dem hade gjort 
sökarbetet orimligt omfattande.  
 
 
Litteraturstudien utgick från inklusionskriterierna att artiklarna skulle behandla vuxna 
patienters upplevelser och tankar under ICD-behandling, att artiklarna skulle vara 
vetenskapliga och publicerade under de senaste fem åren. Anhörigas och närståendes 
upplevelser, patienter i åldersgruppen under 18 år och de artiklar som handlade om 
medicinska aspekter valdes att exkluderas då de inte ansågs vara relevanta för 
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litteraturstudiens syfte. Om anhöriga och närståendes perspektiv inkluderats hade det inte 
besvarat denna litteraturstudies syfte och därmed hade trovärdigheten för studien minskat. Vid 
sjukvård av barn har föräldrarna rätt att fatta beslut i barnets ställe och det kan komplicera 
vårdprocessen. Dessutom är vård av vuxna mer vanligt förekommande i 
allmänsjuksköterskans profession än vård av barn.  
 
Att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade höjde studiens trovärdighet eftersom det 
innebar att de publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2012). Kravet att artiklarna 
skulle vara publicerade de senaste fem åren baserades på att äldre artiklar inte ansågs vara 
aktuella. Nio av tio artiklar uppfyllde detta krav, vilket styrker trovärdigheten. En artikel var 
emellertid sex år gammal, vilket sänker trovärdigheten något. Anledningen till att en äldre 
artikel användes var att litteraturstudiens resultat, enligt anvisning, skulle baseras på enbart 
kvalitativa artiklar. Som tidigare nämnts var området relativt outforskat och därför hittades 
inte fler kvalitativa artiklar inom ramen för artiklar som inte var äldre än fem år. Att utgå 
enbart ifrån kvalitativa artiklar vägde tyngre än att hålla sig inom ramen för fem år. I 
efterhand när den äldre artikelns resultat lästes i sin helhet visade sig resultatet vara relevant 
vilket i sin tur ökade trovärdigheten, även om trovärdigheten hade ökat ytterligare om 
samtliga artiklar hade varit fem år gamla.  
 
De artiklar som valdes ut hade olika geografiskt ursprung. Hälften var från USA medan de 
övriga var från England, Sverige, Norge och Kanada. Dessa länders sjukvårdssystem hade 
olika utformning, vilket gjorde att litteraturstudiens överförbarhet kan ifrågasättas. Tillgång 
till sjukvård; hur sjukvård finansierades; vilka sjukvårdsresurser som fanns att tillgå; samt var 
i sjukvården tyngdpunkten lades kunde varit bidragande orsaker till att vården kunde upplevas 
olika i olika länder (SKL, 2005). Trots olika geografiskt ursprung visade de valda artiklarna 
emellertid på liknande resultat. Oavsett vilket land patienter levde i var deras upplevelser 
snarlika. Detta stärkte genomförd studies överförbarhet till patienter med ICD i andra länder.  
 
Den granskningsmall som användes vid kvalitetsbedömning av artiklarna valdes på grund av 
att den ansågs vara den mest entydiga. Andra granskningsmallar för kvalitativ forskning 
kunde ha använts, men eftersom vald granskningsmall gav mindre utrymme för eget tolkande 
än andra granskningsmallar bedömdes det att det stärkte mallens tillförlitlighet. Samtliga 
artiklar i denna studie bedömdes vara av hög och medel kvalitet. Artikelöversikterna gjorde 
att läsaren hade möjlighet att själv kunna bedöma valda artiklars kvalitet och därmed göra en 
egen bedömning om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 
 
Studien kan ha påverkats negativt av att författarna inte har engelska som modersmål. För att 
artiklarnas översättning till svenska skulle bli så korrekt som möjligt översatte författarna 
samtliga artiklar var för sig. Jämförelsen som sedan gjordes visade ett fåtal skillnader mellan 
översättningarna. Dessa skillnader analyserades och översattes på nytt för att stärka 
trovärdigheten. Hade författarna valt att översätta hälften av artiklarna var hade detta kunnat 
resultera i att översättningarna inte blivit korrekta samt att egna tolkningar av texten påverkat 
översättningarna i högre grad. Även citaten i denna studie valdes att översättas från engelska 
till svenska för att underlätta för läsaren.  
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En kvalitativ innehållsanalys gav möjlighet att skapa ett nytt resultat som kunde leda till ny 
kunskap. Kvalitativ innehållsanalys valdes för att det är den analys som var lämpad för en 
litteraturstudie på kandidatnivå (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Det fanns andra mer 
komplexa analyser att välja mellan, till exempel fenomenologisk eller hermeneutisk metod 
(Forsberg & Wengström, 2012). Författarna ansåg dock att de inte var lämpliga att använda 
då det krävdes specialistkunskaper och mer tid till förfogande för att utföra en sådan analys.  
 
Författarna till denna studie var medvetna om att förförståelsen kunde påverka resultatet i 
olika riktningar. För att undvika att låta förförståelsen styra intog författarna en reflekterande 
och problematiserande hållning under analysarbetet. Reflektion och problematisering av 
tidigare erfarenhet och kunskap bidrog till författarnas möjlighet att tygla egna förförståelser 
(Lundman & Graneheim-Hällgren, 2012).  
 
Resultatdiskussion 
Inledningsvis beskrivs det att ICD-behandling ökar fysisk hälsa (Lund & Nilsson, 2010). 
Detta är något som denna litteraturstudie till viss del motsäger. Litteraturstudien visar att en 
ICD innebär en förändrad livsvärld för patienten. Förändringen leder till en begränsad tillgång 
till livet i flera avseenden men också en möjlighet till ett förlängt liv. Patienter måste lära sig 
att leva med en osäkerhet och en rädsla som är relaterad till att ICD:n när som helst kan ge 
chock. Patienter med ICD väljer att döva denna osäkerhet och rädsla med olika strategier. 
Detta styrks i McDonoughs studie (2009) som beskriver att aktiviteter, jobb och skola är saker 
som hjälper patienterna att glömma bort sin osäkerhet och rädsla. Likt McDonough (2009) 
och denna litteraturstudies resultat visar även Palacios-Ceña, Losa, Fernández-de-las-Peñas 
och Salvadores-Fuentes (2011) att patienter med ICD utvecklar strategier för att underlätta 
vardagen. McDonough (2009) beskriver, likt denna litteraturstudies resultat, att vissa patienter 
upplever fysisk påminnelse av sin ICD i form av obehag att visa sin kropp, exempelvis i 
offentliga omklädningsrum. Detta visar att både psykiska och fysiska förändringar i den levda 
kroppen påverkar tillgången till livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Välbefinnande upplever patienten med ICD när acceptans uppnås och när patienten förlikat 
sig med tanken på att det som hänt med hälsan inte går att förändra. Det är viktigt att som 
allmänsjuksköterska tänka på att varje människa upplever välbefinnande på sitt eget unika 
sätt. Hur snabbt acceptans uppnås är individuellt och för att allmänsjuksköterskan ska ha en 
möjlighet att möta patienten där denne befinner sig krävs ett öppet och följsamt vårdande 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Ett minskat välbefinnande är kopplat till att vara beroende av 
andra människor, bland annat när körkortet dragits in på grund av ICD-utlöst chock, vilket 
även McDonough (2009) resultat visar. Trots ett beroende av andra människor upplever 
patienter med ICD ett behov av att vara oberoende och självständiga för att kunna återgå till 
ett så normalt liv som möjligt. Palacios-Ceña et al. (2011) beskriver att detta behov leder till 
att en del patienter upplever familjen som överbeskyddande och väljer därför att distansera sig 
från sina familjer.  
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Rädslan för en ICD-utlöst chock begränsar patienters förmåga till fysisk aktivitet. Detta 
motsäger till viss del det som beskrevs tidigare; att aktiviteter distraherar känslor av osäkerhet 
och rädsla. Men rädslan begränsar också förmågan att göra spontana utflykter då det beskrivs 
att om en ICD-utlöst chock skulle ske offentligt skulle det vara pinsamt. Anledningen till 
denna känsla är ovetskapen om hur det är att uppleva en ICD-utlöst chock och hur 
omgivningen reagerar efter en sådan. Detta fenomen omskrivs även i McDonoughs studie 
(2009) där patienter med ICD beskriver rädsla för det okända, att inte veta hur det känns att få 
en ICD-utlöst chock. Denna begränsning kan leda till ett livslidande som är kopplat till 
patientens grundsjukdom. Fysisk inaktivitet påverkar den levda kroppen negativt såväl fysiskt 
som psykisk och det ligger i allmänsjuksköterskans intresse att stödja och stärka patienten i 
rikting mot hälsa så att en balans i patientens livsrytm kan uppnås (Dahlberg & Segesten, 
2010). Därför är det viktigt att uppmärksamma patientens tankar och funderingar kring fysisk 
aktivitet relaterat till sin ICD. 
 
Patienter beskriver både tacksamhet och oro gentemot sin ICD vilket styrks i Palacios-Ceñas 
et al. studie (2011) där ICD:n beskrivs som en livförsäkring men också som en begränsande 
faktor. Denna aspekt är viktig att tänka på i mötet med patienter då det kan antas att alla som 
fått en ny chans i livet med en ICD borde uppleva tacksamhet och därmed är problemet löst. 
Enligt resultatet i denna litteraturstudie fungerar det dock inte så. Graden av oro skiljer sig åt 
hos patienter beroende på om de upplevt ICD-utlöst chock eller inte. Detta är något som även 
Morken, Isaksen, Karlsen, Norekvål, Bru och Larsen (2012) påvisat.  
 
Många patienter lever med obesvarade frågor angående sin ICD eftersom informationen från 
vårdgivare är bristfällig. Detta styrker Palacios-Ceña et al. (2011) som beskriver att patienter 
tvingas söka information på egen hand eftersom informationen från vården är otillräcklig och 
inte anpassad till patienten på individnivå. Brist på information kan i förlängningen leda till 
lidande för patienter i form av ovisshet och oro (Dahlberg & Segesten, 2010). Stewart et al. 
(2010) visar att nästan en tredjedel av patienterna inte bara upplever sig sakna information 
utan även har felaktiga antaganden om sin ICD.  
 
Enligt Palacios-Ceña et al. (2011) spelar tilltro till läkaren stor roll för hur patienter kan ta till 
sig information, vilket överensstämmer med denna litteraturstudies resultat. Att känna tilltro 
och trygghet till sin vårdgivare är en förutsättning för god vård och för att kunna minimera 
vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter önskar få information genom en öppen 
och individanpassad dialog. Pedersen, Chaitsing, Szili-Torok, Jordaens och Theuns (2013) 
påvisar liknande tendenser; det stora flertalet patienter anser att information är en viktig del av 
vårdprocessen och att den ska helst ska förmedlas både muntligt och skriftligt.  
 
De främsta anledningarna till att patienter väljer att acceptera ICD-behandling är för att de 
önskar att undvika plötslig hjärtdöd, samt för att deras läkare råder dem att göra så. Detta 
överensstämmer med vad Palacios-Ceña et al. (2011) visar – patienter intar ofta en passiv roll 
i beslutsfattandet och låter läkarens åsikt styra. Stewart et al. (2010) beskriver att majoriteten 
av patienterna har stor tilltro till ICD:s livräddande förmåga, vilket understödjer det faktum att 
patienter väljer ICD för att undvika plötslig hjärtdöd. Att bestämma sig för att acceptera eller 
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avstå ICD-behandling är ett stort beslut som påverkar hela patientens livsvärld och levda 
kropp, och därför är det ett beslut patienten bör fatta själv. Att lägga beslutet i händerna på en 
läkare, även om det är patienten själv som väljer att lägga det där, tar bort patientens 
delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Att patienter väljer att lägga beslutet i någon annans 
händer kan vara en följd av bristande tillit till sig själv och sin förmåga att fatta rätt beslut. Det 
är viktigt att vårdpersonal strävar efter att stärka patienters trygghet och att integrera dem i 
beslutsfattningen.  
  
Patienter upplevde att nära och kära inte förstår deras känslor efter ICD-implantationen, men 
att de trots detta utgör de det främsta stödet under återhämtningsprocessen. Även Palacios-
Ceña et al. (2011) beskriver familjen som ett viktigt stöd men också, som tidigare nämnts, 
som störande och irriterande. Att känna sig oförstådd och samtidigt beroende av stöd kan 
orsaka ett stort lidande hos patienter. Detta handlar både om sjukdomslidande och livslidande, 
eftersom sjukdomen orsakar obalans i livet och i relationerna. Att få en ICD är en stor 
omställning och livsrytmen rubbas ofta kraftigt. Patienter kan inte längre leva livet så som de 
är vana att leva det. Att få en ICD leder till mycket funderingar, tankar och oro, vilket i sin tur 
leder till ett ökat behov av känslomässigt lugn efteråt. 
  
Denna litteraturstudie visar att många patienter är omedvetna om möjligheten att deaktivera 
sin ICD. Liknande observationer framkommer i en studie av Pedersen et al. (2013) i vilken en 
tredjedel av patienterna är omedvetna om att ICD kan deaktiveras. Många patienter tycker att 
frågan om deaktivering är svår eftersom den tvingar fram ett val mellan möjligheten till en 
snabb död och ett långt liv med risk för frekventa chocker. I Stewarts et al. (2010) studie 
uppger 39 % av patienterna att de aldrig skulle stänga av sin ICD trots att det går att utföra 
utan operation. Drygt hälften uppger också att de skulle behålla sin ICD även om de får 
dagliga chocker. De skulle heller inte deaktivera sin ICD om grundsjukdomen framskridit så 
långt att de lever med ständig svårighet att andas. Först om patienterna skulle vara döende i 
cancer eller annan dödlig sjukdom känns deaktivering diskuterbar. Deltagarna i Stewarts et al. 
(2010) studie hyser alltså en stor motvilja mot att stänga av sin ICD, medan denna 
litteraturstudie visar på mer ambivalenta känslor gentemot deaktivering. Pedersen et al. (2013) 
beskriver att önskan om en värdig död är associerad till en positiv inställning till deaktivering, 
vilket adderar ytterligare en ståndpunkt. Frågan om deaktivering är komplex och forskningen 
visar inget entydigt svar på hur den bäst ska hanteras. Eftersom deaktivering innebär en stor 
förändring i patienters livsvärld och levda kropp är det naturligt att patienternas åsikter är 
individuella och ofta starka i frågan. Det är också viktigt att patienten har fått all information 
som behövs för att kunna fatta ett beslut i frågan om deaktivering av ICD.  
 
När de gäller lämplig tidpunkt för diskussion om deaktivering visar denna litteraturstudie 
delade meningar – ungefär hälften menar att diskussionen är lämplig innan implantationen av 
ICD medan den andra hälften tycker att diskussionen bör föras närmare livets slutskede. Detta 
överensstämmer med vad som framkommer i Pedersens et al. (2013) studie där också hälften 
anser att diskussionen är lämplig innan ICD-behandlingen påbörjas. Dock tycker 17 % att 
batteribytet är ett lämpligt tillfälle för diskussionen, vilket inte framkommer i 
litteraturstudiens resultat. Diskussion om deaktivering kan upplevas som svår för patienten 
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och för många är den förenlig med lidande. Främst handlar det då om lidande i förhållande till 
livssituationen, det vill säga livslidande. För andra patienter kan det istället innebära ett 
välbefinnande att få fatta ett beslut och skapa klarhet i vilka möjligheter som finns (Dahlberg 
& Segesten, 2010).  
 
Denna litteraturstudie visar också att trots att flertalet patienter inte funderar över deaktivering 
är det många som vagt funderar över döden och vad denna kan komma att innebära. Detta 
understryker Palacios-Ceña et al. (2011) som också beskriver att många patienter med ICD 
lever med tankar på hur och när döden kommer att inträffa. Även dessa funderingar kan vara 
förenliga med både lidande och välbefinnande för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Slutsats 
Denna litteraturstudie visar att ICD-behandling innebär en stor förändring i patientens liv. En 
förändring som präglas av både tacksamhet till en ny chans i livet men även av oro och rädsla 
som skapar begränsningar i patientens livsvärld. Förändringarna leder till att patienter med 
ICD måste hitta sig själv igen vilket kan innebära känslor av isolering, ensamhet och förlorad 
självkänsla. Patienterna i denna studie visar sig även ha många tankar och obesvarade frågor 
kring livets slut med ICD vilket ställer ett högre krav på informationen från sjukvårdens sida. 
Flera patienter med ICD upplever brister i information och kommunikation. En orsak till detta 
upplevs vara att informationen inte är individanpassad utan mer allmän. För att kunna möta 
och stötta den enskilde patientens behov i frågor som berör ICD-behandling behövs vidare 
forskning i form av kvalitativa intervjustudier med både yngre och äldre patienter med ICD. 
Intervjustudierna behöver lyfta patienters perspektiv om vilken information som ska ges om 
ICD, när den ska ges och hur informationen bör ske från vårdgivarens sida för att 
vårdpersonal ska kunna möta patienters individuella behov och kunna stötta patienter i 
riktning mot hälsa.  
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Sökhistorik                                  Bilaga 1 
 

 
*Peer-reviewed, 2009-2014, fulltext 
** Peer-reviewed, 2009-2014 
***10 years 
****5 years, fulltext 
 
 
 
 
 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 
Cinahl* 2014-11-06 Patient Attitudes 

AND Defibrillators, 
Implantable 

32 3 

Cinahl* 2014-11-06 (MH"Defibrillators 
Implantable/PF") 
AND Patient 
Attitudes 

2 1 

Cinahl* 2014-11-06 (MH"Defibrillators 
Implantable/EI/PF") 
AND Life 
Experiences 

6 1 
 

Cinahl* 2014-11-06 (MM 
"Defibrillators, 
Implantable") AND 
Life Experiences 

21 2 

Cinahl** 2014-11-06 Defibrillators 
Implantable AND 
Terminal Care 

34 1 

Pubmed*** 2014-11-06 "Defibrillators, 
Implantable" AND 
"Terminal Care" 
AND "Attitude to 
death" 

2 1 

Pubmed**** 2014-11-06 "Defibrillators 
Implantable" AND 
"Ethics" AND 
"Patient 
Compliance" 

2 1 



	  

Kvalitetsbedömningsmall                                 Bilaga 2 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 	  
Ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej Vet ej 
 
Patientkarakteristiska:   Antal:  
   Ålder:  
   Man/Kvinna:  
 
Är kontexten presenterad?    Ja Nej Vet ej 
 
Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 
- Relevant?    Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej Vet ej 
- analys tydligt beskriven?    Ja Nej Vet ej 

Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad?   Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad?    Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till en  Ja Nej Vet ej 
teoretisk referensram?                                                                                                     
Genereras teori?    Ja Nej                Vet ej   

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

         Hög       Medel    Låg 

Kommentar:  
Granskare (sign.): 
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Artikelöversikt                   Bilaga 3 s. 1(10) 
 
Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Flemme, I. 
Hallberg, 
U. 
Johansson, 
I. 
Störmberg, 
A. 
 
2011 
 
Sverige 
 
Heart & 
Lung 

Uncertainty 
is a major 
concern for 
patients with 
implantable 
cardioverter 
defibrillators 
 

Att utforska 
de största 
problemen 
människor 
har som lever 
med en 
implanterbar 
defibrillator 
(ICD) och 
hur de 
hanterar dem 
i det dagliga 
livet. 

Grundad teori. 
Intervjustudie. 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. 
Data analyserades 
med en 
innehållsanalys. 
Meningsenigheter från 
intervjuerna plockades 
ut, kondenserades och 
kodades för att bilda 
underkategorier och 
till slut en 
övergripande kategori. 

n= 16  
(0) 

Osäkerhet påverkade förmågan att balansera och 
anpassa aktivitetsnivån. Rädslan för chocker gav 
begränsningar i vardagen.  
 
Patienter med ICD försökte aktivera sig för att 
hålla tankar och känslor angående hälsorisker på 
distans och för att undvika att tänka på negativa 
aspekter av bakomliggande hjärtsjukdom. 
Viktigt var att acceptera ICD. Acceptansen ledde 
till förtroende för enheten, vilket även innebar tillit 
till att leva med enheten.  
 
Patienter med ICD som överlevt ett hjärtstopp 
upplevde att de inte hade fått tillräckligt stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonal som rör existentiella 
frågor. 
Behov fanns att gå igenom den akuta situationen 
med sin familj och sjukvårdspersonal för att ha 
möjlighet att omvärdera livet. 
 

Hög 
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                    Bilaga 3 s. 2(10) 

Författare 
År 
Land 
Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Flanagan, J. 
Carroll, D. 
Hamilton, 
G.  
 
2010 
 
USA 
 
MEDSURG 
Nursing 

The Long-
Term Lived 
Experience 
of Patients 
with 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators 

Syftet var att 
förstå  
patienters 
upplevda 
erfarenheter 
1-2 år efter 
ICD 
implantation 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
ansats. 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades 
för att analyseras 
genom två stegs 
princip. 

n=14 
(0) 

Tacksamhet uttrycktes för att vara i livet på grund av 
att ICD förhindrar plötslig död men oro och rädsla 
beskrevs av alla informanter. Känslorna skilde sig åt 
beroende på om ICD chockat eller inte. 
 
Avvikelser från dagliga rutiner upplevdes som 
oroande. Familjen var överbeskyddande vilket 
upplevdes som irriterande då man ville vara lika 
oberoende som före ICD.  
 
Behov fanns av att anonymt få komma i kontakt med 
andra i samma situation för att prata om rädslor, 
rutiner utan att "känna sig som en  idiot". Nära och 
kära sköts undan för att bespara dem oro och för att 
de beskrevs ej förstå att patienten fortsatte att sörja. 
Informanterna beskrev att de kände sig manade att 
vara starka inför sina anhöriga. 

 
Upplevelse av många obesvarade frågor. Flertalet 
upplevde att de inte varit delaktiga i sin vårdprocess. 
Mycket oro på grund av otillräcklig information om 
hur det blir med ICD i terminalskedet. 
 
 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Locsin, R., 
Campling, A., 
Tulloch, S., 
Kissel, K  & 
Wilson, G. 
 
2010 
 
USA 
 
International 
Journal for 
Human Caring! 

The lived 
experience of 
persons with 
life-
sustaining 
cardiac 
devices 

Att beskriva 
upplevelsen av 
att leva med 
livs- 
uppehållande 
hjärtenheter. 

Kvalitativ 
intervjustudie 
kombinerad med 
litteraturstudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer (en på 
telefon). 
Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades med 
en fenomenologisk 
ansats. 
Meningsenigheter 
plockade ut, 
kondenserades och 
kodades. Fyra 
teman kunde 
plockas ut. 

n=5 
(2) 

Patienter med ICD beskrev längtan efter ett 
bekymmersfritt liv. Längtan efter att ha en 
bekymmersfri hälsa ledde till känslor av 
ensamhet. Att inte ha möjlighet att deltaga i 
vilken aktivitet som helst skapade också 
känsla av ensamhet. Känslomässig stress 
verkar vara orsaken till ensamhet vilket 
kunde vara en oförutsedd biverkan av att få 
en ICD.  
 
Alla patienter med ICD beskrev 
känslomässig stress. Stressuttrycken var; att 
känna sig inåtvänd, känslomässigt 
bortkopplad, att inte kunna andas, förlorat 
självförtroende, förlorad frihet, förlorad 
kontroll och förlorad glädje. 
 
För mottagarna var ICD en uppskattad 
väsentlig del av deras kropp som håller dem 
vid liv. De framhöll sin ICD som nödvändig 
för sin existens, välbefinnande och 
livskvalitet till ICD. 
Även om informanterna var tacksamma över 
sin ICD så beskrevs upplevelser av rädsla 
inför döden. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Morken, I. 
Severinsson, 
E. 
Karlsen, B. 
 
2010 
 
Norge 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Reconstructing 
unpredictability
: experiences of 
living with an 

implantable 
cardioverter 
defibrillator 
over time 
 

Att 
undersöka 
ICD- 
patienters 
upplevelse
r av att 
leva med 
ICD. 
 
 
 
 
 
 

Grundad teori 
användes vid 
datainsamling och 
vid analys. 
Intervjustudie med 
semistrukturerade 
frågor. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Data analyserades 
genom att 
meningsenigheter 
plockades ut, 
kondenserades och 
kodades för att sedan 
bilda 
underkategorier och 
övergripande 
kategori. 

n=16 
(0) 

ICD- patienter som upplevt chocker upplevde 
känslor av oförutsägbarhet. Flertalet kände ilska 
och ångest efter ICD-utlöst chock. Några av 
mottagarna beskrev ett paralyserande obehag som 
varade i flera månader efter att ha upplevt flera 
chocker.  
Efter ICD-utlöst chock var patienterna rädda för 
att vara ensamma, beroende av sin partner samt ett 
ökat behov av att uttrycka sina känslor. En chock 
påminde om döden men även om att den 
fungerade. Patienter med ICD kände en 
tacksamhet över att ha fått en ny chans i livet.  
 
För att undvika chocker minskade patienter med 
ICD sin fysiska aktivitet.  
 
Flertalet beskrev att den information de fått från 
sjukvårdspersonalen handlade om hur de sannolikt 
skulle uppleva en chock inte om konsekvenserna 
av att ha den.  
 
 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Ottenberg, 
AL!!
Mueller 
LA, 
!Mueller 
PS. 
 
2013 
 
USA 
 
Heart & 
Lung 

Perspectives 
of patients 
with 
cardiovascular
implantable  
electronic 
devices who 
received 
advisory 
warnings 

 
 

Att undersöka ICD-
patienters 
perspektiv av att få 
enhetsrelaterad 
rådgivning då ny 
enhet kommit ut på 
marknaden. 

Kvalitativ metod. 
Två fokusgruppers 
diskussioner 
spelades in, 
transkriberades och 
en temaanalys 
gjordes.  
Diskussionerna 
leddes av två 
specialutbildade 
fokusgruppsledare 
som styrde 
diskussionerna med 
hjälp av semi-
strukturerade 
intervjufrågor.  
Datan analyserades 
av tre stycken 
analysexperter. 
 

n=10 
(0) 

Alla patienterna kände sig tursamma/lyckliga 
och välsignade över att ha fått en ICD- enhet. 
En gemensam känsla var att enheten hade 
blivit en del av patientens kropp. Någon 
beskrev den som en försäkring. Några 
patienter beskrev enheten som en vän och 
livräddare. 
 
Patienter med ICD var eniga om att de inte 
ville läsa om råd i media utan föredrog att få 
rådgivning av sin läkare eller sitt vårdteam.  
 
Vårdteamet var alla patienter med ICD källa 
när det gällde att få begriplig information, 
uppföljning och känslomässigt stöd. 

Medel 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Strachan, P., 
Carroll, S., 
de Laat, S., 
Schwartz, L. 
& Arthur, H. 

2011 

Kanada 

Journal of 
Palliative 
Care 

Patients’ 
Perspectives on 
End-of-Life 
Issues and 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators 

Att beskriva hur 
patienters syn på 
ICD-hantering vid 
livets slutskede 
påverkar beslutet 
om att acceptera 
eller neka ICD-
behandling.  
 

Studiens deltagare 
rekryterades från två 
sjukhus i Kanada 
genom ändamålsenligt 
urval. Samtliga 
deltagare var över 18 år 
och hade antingen 
accepterat eller nekat 
ICD-behandling. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
av en intervjuare med 
erfarenhet i kvalitativ 
datainsamling. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes för att 
analysera innehållet. 

n=30  
(0) 
Av dessa hade 
24  accepterat 
ICD och 6 som 
hade nekat ICD 
 

De deltagare som hade 
accepterat ICD behandling hade 
gjort det för att de ville undvika 
plötsligt hjärtdöd och funderade 
inte över andra möjliga 
dödsorsaker. De som nekat 
tyckte att en snabb död var att 
föredra. Få deltagare hade 
funderat på deaktivering i 
relation till livets slutskede – 
endast en liten minoritet hade 
kunskap om att deaktivering kan 
göras för att tillåta döden att 
inträffa. 

Hög 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Raphael, C.,  
Koa-Wing, M.,  
Stain, N.,  
Wright, I.,   
Francis, D. & 
Kantagaratanam, 
P. 
 
2011 
 
England 
 
Pacing & Clinical 
Electrophysiology 

Implantable  
Cardiverter- 
Defibrillator  
Recipient  
Attitudes 
towards 
Device  
Deactivation: 
How Much do  
Patients Want  
to Know? 

Att undersöka  
patienters minne 
av samtyckes- 
processen innan 
isättande av ICD 
samt deras  
uppfattning om  
när diskussion om 
eventuell 
deaktivering bör  
äga rum.  
 

 

Deltagarna delades  
in i två grupper; de  
som upplevt en chock  
från sin ICD och de  
som inte gjort det.  
Strukturerade intervjuer 
genomfördes med  
samtliga deltagare. De  
deltagare som hade 
upplevt  
en chock fick vissa 
ytterligare frågor 
jämfört med de som  
inte hade upplevt en 
chock från sin ICD. 
Data analyserades 
kvantitativt  
och kvalitativt.   
 
 

n= 54 
(0) 

Den stora majoriteten av  
studiens deltagare ville vara  
delaktiga i beslut om deaktivering  
av ICD.  
40 % ansåg att en  
diskussion om valmöjligheten  
till deaktivering bör ske innan  
isättande av ICD,  
medan övriga kände att  
diskussionen är lämplig först  
då patienten är döende. ICD- 
apparatens deaktiveringsfunktion 
är i många fall inte välförstådd  
hos patienter. 

Medel 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Goldstein, N., 
Mehta, D., 
Siddiqui., 
Teltebaum, E., 
Zeidman, J., 
Singson, M., Pe, 
E., Bradley, E. & 
Morrison, S.  

2008 

USA 
 
Journal of 
General Internal 
Medicine 

”That’s Like  
an Act of 
Suicide” 
Patients’ 
Attitudes 
Toward 
Deactivation  
of Implantable 
Defibrillators 

Att identifiera hinder 
som hindrar  
patienter från att 
diskutera 
avaktivering  
av sin ICD nära 
livets slut. 
 

 

Deltagare rekryterades 
från en klinik med 
specialisering mot 
ICD. De delades in 
fokusgrupper 
beroende på hur länge 
de haft sin ICD och 
huruvida de upplevt 
chock från den eller 
inte. Ledarna för 
fokusgrupperna 
använde sig av en 
förutbestämd mall 
som utformats baserat 
på deras kliniska 
erfarenhet inom 
området samt deras 
expertis inom 
kvalitativ analys. Alla 
fokusgrupper spelades 
in och transkriberades. 
Data analyserades 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

n=15 
(0) 

Ingen av deltagarna kom ihåg att 
de någonsin haft en konversation 
med sin läkare om deaktivering 
och ingen patient visste att 
deaktivering var en möjlighet. 
Deltagarna uttryckte en hel del 
oro för att få en chock från sin 
ICD och uttryckte önskan om att 
få mer information om sin ICD. 
De ville inte ge sig in i 
diskussioner om deaktivering. En 
deltagare beskrev deaktivering 
som självmord och alla deltagare 
tyckte att ICD-behandling var 
fördelaktigt. Det uttrycktes också 
att deras läkare borde ta beslutet 
om deaktivering. 

Hög 
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Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Matlock, D., 
Nowels, C., 
Masoudi, F., 
Sauer, W., 
Bekelman, D., 
Main, D. & 
Kutner, J. 

2011 

USA 

Pacing & Clinical 
Electrophysiology 

Patient and  
Cardiologist  
Perception on  
Decision 
Making  
for 
Implantable 
Cardioverter-
Defibrillators:  
A Qualitative  
Study 

Att skapa 
förståelse  
för vad patienter i 
praktiken grundar  
beslut angående 
ICD på, samt att  
undersöka hur 
fördelar och 
risker med ICD-
behandling 
diskuteras mellan 
läkare och patient. 

Deltagarna 
rekryterades  
med ändamålsenligt 
urval. Patienterna fick 
inte vara  
patienter till 
kardiologerna som  
medverkade i studien.  
Semistrukturerade 
intervjuer  
användes för att samla 
in data. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.  
Frågorna utformades 
av en av studiens 
författare som har stor 
erfarenhet i kvalitativa 
studier. Frågorna 
pilottestades även 
innan användning. 
 

n=31 
(0) 
 
Av dessa 
var 11 
kardiologer, 
14 patienter 
med ICD 
och 6 
patienter 
som nekat 
till ICD)   

Majoriteten av kardiologerna 
utgick från riktlinjerna för ICD 
behandling när de gav råd till 
patienter i frågan. Patienterna som 
hade ICD angav att anledningen 
till att de accepterat behandlingen 
var främst för att de inte ville dö 
eller för att läkaren gett dem rådet 
att acceptera den. Många hade 
efter isättandet av ICD:n upplevt 
oro och ångest relaterat till sin 
ICD. Få läkare hade informerat 
om att det kunde uppstå.  
 
Patienterna som nekat till ICD-
behandling hade gjort det eftersom 
de ansåg att de inte matchade 
kriterierna, för att de inte kunde 
fortsätta med sina nuvarande jobb 
eller för att de ansåg att 
nackdelarna med behandlingen 
övervägde fördelarna 
 

Hög 

 
 



	  

 
  

!

 
                 Bilaga 3 s. 10(10) 
 
Författare 
År  
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Fluur, C., 
Bolse, K., 
Strömberg, A. 
& Thylén, I.  

2013 
 
Sverige  

Heart & Lung 

Patients’ 
experiences of 
the implantable 
cardioverter 
defibrillator 
(ICD): with 
focus of the 
battery 
replacement and 
end-of-life 
issues 

Att beskriva 
ICD-patienters 
upplevelser av 
ICD, med 
särskild 
hänvisning till 
batteribyten och 
frågor om livets 
slutskede. 

Kvalitativ, deskriptiv 
design. Semistrukturerade 
intervjuer med patienter 
från fem olika svenska 
sjukhus. Deltagarna  
skulle ha haft ICD >6 
månader och inte befinna 
sig i den palliativa fasen.  
 
Kvoturval användes för att 
säkra ett brett urval av 
ålder, kön, civilstånd,  
indikation för att få ICD, 
antal år sedan första 
implantationen av ICD 
samt erfarenhet av 
chocker. 
 
 

n= 37 
(0) 

Patienter med ICD levde med 
sjukdomar med osäkert förlopp. 
Majoriteten av patienter med ICD 
hade inte reflekterat över 
valmöjligheterna vid batteribyte 
eller om deaktivering vid livets 
slutskede. Sjukvårdspersonal 
diskuterade sällan dessa frågor med 
patienterna. Många patienter hade 
missuppfattningar om ICD:s 
livräddande kapacitet och vad som 
händer då anordningen stängs av. 

Medel 
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Exempel kvalitativ innehållsanalys                     Bilaga 4 s.1(4) 
    

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

Meningsenhet Kondenserad  
Meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Tema 

"Du vet, när jag fick det 
första (ICD), jag bara 
ignorerade det. Jag ville 
inte att det skulle påverka 
mig. Jag kallar det fas ett - 
Jag låtsades att ingenting 
hade förändrats. Innan jag 
fick min ICD var jag 
verkligen driven. Jag 
arbetade 14 timmar per 
dag, 7 dagar i veckan ... 
.och så jag gjorde även i 
början, låtsades som om 
ingenting hade förändrats, 
samma rutin, samma jobb 
och jag var trött, verkligt 
trött, men jag tänkte att om 
jag ignorerar det skulle allt 
bli okej igen". 
 

När jag fick första 
(ICD) ville jag inte att 
det skulle påverka mig. 
Jag låtsades som om 
ingenting hade 
förändrats. Tidigare var 
jag driven och arbetade 
mycket. Det fortsatte 
jag med i början men 
jag var väldigt trött. Jag 
tänkte att om jag 
ignorerar det så blir allt 
okej igen. 

Förnekelse Osäkerhet/ 
Rädsla 

Förändring 
av livet 

Att leva med osäkerhet är 
en kontinuerlig process 
som strävar efter att 
integrera och acceptera 
osäkerheten som en realitet 
i en ICD-patients liv. 
 

Osäkerhet är en 
kontinuerlig process 
som strävar efter att 
accepteras av ICD-
patienten.  

Acceptera 
osäkerhet 

Acceptans  
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Meningsenhet Kondenserad  

Meningsenhet 
Kod Under-

kategori 
Tema 

Deltagare beskrev hur de 
överväldigades av en 
känsla av isolering från 
vänner och familj, men 
identifierade också ett 
behov av oberoende och 
självständighet.  Dessa 
motsägelsefulla känslor 
visade sig vara relaterade 
till att behålla 
självrespekten som det 
plötsliga hjärtstoppet 
rubbat. 
 

Känsla av att vara 
isolerad från vänner 
och familj men med 
ett behov av 
oberoende och 
självständighet för 
att bibehålla 
självrespekten som 
rubbats av 
hjärtstoppet. 

Förändrad 
självbild 

Isolering, 
ensamhet 
och 
självkänsla 

Förändring 
av livet 

Patienternas rädsla för 
ICD-chocker ledde till 
begränsningar och 
noggrann planering av 
dagliga aktiviteter. 
Det som tidigare 
uppfattades som trevligt 
och viktigt tar nu för 
mycket fysisk och mental 
energi, vilket innebär att 
man väljer säkerhet före 
osäkerhet. 
 

Rädsla för chocker 
ledde till 
begränsningar och 
noggrann planering 
av dagliga 
aktiviteter krävdes. 
Det som tidigare 
uppfattades som 
trevligt tog nu för 
mycket energi. 

Rädsla/ 
Begränsningar!
 

Begränsad 
aktivitet 

 

Deltagarna beskrev 
konsekvent ICD som en 
livräddande apparat som 
potentiellt hindrat dem 
från plötslig hjärtdöd. De 
uttryckte tacksamhet att 
sådan teknik fanns i deras 
livstid. Alla deltagare 
uttryckte också viss 
rädsla och oro om 
enheten. 
 

Deltagarna kände 
både tacksamhet och 
viss rädsla och oro 
gentemot ICD:n. 

Tacksamhet/ 
Oro 
 

Dubbla 
känslor 
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                                         Bilaga 4 s.3(4) 
 
Meningsenhet Kondenserad  

Meningsenhet 
Kod Under-

kategori 
Tema 

Patienter som upplevt 
chock tyckte i högre 
utsträckning att 
deaktivering bör 
diskuteras. Chock 
triggar alltså patienten 
att fundera över 
deaktivering mer än vad 
medicinsk status gör. 

Chock triggar patienten 
att överväga 
deaktivering. 

Chock-
påverkan 

Skillnad 
mellan 
upplevd 
ICD-utlöst 
chock och 
ej upplevd 
ICD-utlöst 
chock 

Förändring 
av livet 

Flertalet beskrev att den 
information de fått från 
sjukvårdspersonalen 
handlade om hur de 
sannolikt skulle uppleva 
en chock. Information 
om hur konsekvenserna 
av ICD skulle påverka 
det dagliga livet var 
otillräcklig. 
 

Informationen från 
sjukvårdpersonal 
upplevdes som 
bristfällig. 

Bristande 
information 

Information 
från 
vårdgivare 

Behov av 
information 
och stöd 

Flertalet upplevde att 
support från familj och 
vänner i form av empati 
och stöd när de behövde 
uttrycka sina känslor var 
en viktig aspekt i 
återhämtningsprocessen. 
Några hade upplevt 
positivt stöd från 
psykolog och någon från 
sin kardiolog som sagt 
att ring om du har några 
frågor. 
 

Familj och vänner 
upplevdes som ett 
viktigt stöd i 
återhämtningsprocessen. 
Några hade upplevt 
positivt stöd från 
psykolog och någon 
från sin kardiolog. 

Stöd  
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov av 
stöd för att 
kunna 
omvärdera 
livet 

 

Att omvärdera sitt 
tidigare liv var ett sätt 
för ICD-patienter att 
integrera osäkerheten i 
livet. Omvärdera livet 
innebär att förändra 
känslor genom att 
omformulera meningen 
med sina livsmål. 

ICD-patienter 
omvärderade livet 
genom att förändra 
känslor och 
omformulera sina 
livsmål för att kunna 
integrera osäkerheten i 
sitt liv.  

Om-
värdering 
av livet 
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                                                         Bilaga 4 s.4(4) 
 

Meningsenhet Kondenserad  
Meningsenhet 

Kod Under- 
Kategori 

Tema 

"Jag undrar, och det är 
saker som ingen har pratat 
om men vad händer om jag 
är med om en bilolycka 
och jag egentligen skulle 
dö. Men p.g.a. att min ICD 
ger mig chocker så håller 
den mig vid liv och då 
kanske ingen vill stänga av 
den för att jag är för ung 
och för att jag inte hade 
velat det. Men det är ingen 
som har frågat mig vad jag 
vill. det skrämmer mig för 
att jag vet hur en chock 
känns och det är så 
smärtsamt. Så när jag 
försöker dö så chockar den 
där grejen och ger en  
hemsk och smärtsam död, 
men ingen frågar mig vad 
jag vill och hur jag känner 
inför en sådan situation. 
De bara säger att jag har 
ångest när jag tar upp det. 
Och det har jag givetvis. 
Jag har redan dött en gång 
så jag vet hur det är. Det är 
inte den delen jag är rädd 
för. det jag är rädd för är 
hur folk runt omkring mig 
är rädda för att prata om 
mina möjligheter". 
 

Det är ingen som har 
informerat om vad som 
händer med mig vid 
exempelvis en bilolycka 
där jag egentligen skulle 
dö. Då håller ICD:n mig 
vid liv och ingen vill 
stänga av den för att jag är 
för ung. Ingen har frågat 
mig vad jag vill. Det 
skrämmer mig för jag vet 
hur smärtsam en chock är 
men det som skrämmer 
mig mest är  att folk runt 
omkring mig är rädda för 
att prata med mig om mina 
möjligheter. 
 

Begränsad 
autonomi 

 Tankar 
inför 
livets 
slutskede 

 
 
 
 
 
                       
 
 



	  

                       
 
 


