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Bakgrund: Implanterbar defibrillator (ICD) är idag en vanlig och livräddande behandling 

vid livshotande hjärtrytmrubbningar. Implantationen av ICD-dosan sker ofta poliklinisk 

vilket medför att stöd och information till dessa personer kan brista. 

 

Syfte: Att belysa erfarenheter av att leva med en implanterbar defibrillator (ICD). Detta 

genom frågeställningarna: Hur ter sig det dagliga livet med ICD? Samt vilka 

hanteringsstrategier används?  

 

Metod: En kvalitativ litteraturbaserad studie där tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar har 

granskats och analyserats. 

 

Resultat: Tre övergripande teman återstod efter bearbetningen av resultatet. Dessa var 

Beroende av stöd, Rädslor och osäkerhet samt Anpassning till ett förändrat liv. Resultatet 

visar att personer med ICD är beroende av sina närstående och sin ICD. Detta beroende 

framkallar rädsla och osäkerhet för att ICD-dosan inte skall fungera eller ge ett tillslag. 

Med tiden nås ett accepterande och tillit till ICD-dosan och det förändrade livet. Med stöd 

och information från sjuksköterskan samt förmåga att ta till hanteringsstrategier är detta till 

hjälp för personen att bemästra det ”nya” dagliga livet. 

 

Slutsats: Information och stöd från sjuksköterskan reducerar rädsla och oro vilket medför 

ett minskat lidande för ICD-bäraren i det dagliga livet För att tillgodose dessa personers 

informationsbehov och minimera risken för ett livslidande behöver sjuksköterskan mer 

kunskap och utbildning inom detta område. 
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Background: Implantable Cardioverter Device lifesaving treatment in life-threatening 

heartarrythmias. The implantation procedure is nowadays often done as an outpatient 

appointment and there might be a lack of support and information to these patients as a 

result of this.  

  

Aim: To illustrate the experience of living with an Implantable defibrillator device-ICD by 

questioning the following: How is daily life is affected with an ICD? What coping 

strategies were being used? 

 

Method: A qualitative literature study based on twelve qualitative scientific articles.  

 

Result: Five overall themes were found after processing the results. These were: In need of 

support, Fear and insecurity and Adaption to life changes. The result show people with an 

ICD are in need of their relatives as well as their ICD. This dependence generate fear and 

anxiety of the ICD not working or the possibility of receiving a shock treatment. Over time 

the person comes to accept and trust the ICD and the life changes it caused. Support and 

information given by the nurses as well as the ability to use variety of coping strategies 

will aid the person to face their “new” daily life. 

 

Conclusion: Information and support by nurses will reduce the fear and worry leading to 

less suffering in the daily life of the carrier of an ICD. To satisfy these peoples need for 

information and reduce their risk of life suffering the nurse are in need of more knowledge 

and education within this field. 
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INLEDNING 
 

 
Denna litteraturstudie kommer att granska personer med hjärtsjukdom som erhållit 

Implanterbar Defibrillator (ICD). Forskningsfrågan i denna studie uppkom vid ett 

telefonsamtal från en person med Implanterbar Defibrillator (ICD), som råkat ut för en 

trafikolycka. Bilbältet låg över ICD-dosan och nu hade personen funderingar på om dosan 

tagit skada och om behandlingen inte längre var säkrad? Rädslan som personen gav uttryck 

för gjorde oss fundersamma över om det rimligen finns många tankar och funderingar 

kring ICD i det dagliga livet hos personer som har denna behandling. ICD är en inopererad 

elektronisk liten dosa som övervakar hjärtrytmen och vid behov behandlar störningar i 

hjärtrytmen. Då vi som sjuksköterskor på en kardiologiavdelning dagligen möter dessa 

personer, är det av stort intresse för oss att få en inblick i hur deras vardag ser ut, deras 

tankar, funderingar och hur de hanterar sitt liv med denna behandling. Då sjukhusvistelsen 

i samband med ICD implantationen tenderar att bli kortare och numera ofta poliklinisk 

medför detta att patienten får en stor mängd information under kort tid och inte hinner ta 

till sig, samt reflektera över sin nya situation. Detta kan medföra ökade kontakter 

polikliniskt med sjukvården på grund av oro och behov av stöd. Hur vårdpersonalen möter 

och informera dessa patienter är därför av största vikt. 

 

 

 

BAKGRUND 

 
 

Varför klarar en del personer svåra sjukdomar och livskriser bättre än andra? I bakgrunden 

kommer begreppen hälsa och lidande behandlas utifrån olika teorier, i relation i 

upplevelsen av att drabbas av hjärtsvikt samt olika sätt att hantera detta. Dessutom ges en 

beskrivning av ICD- dosan och dess funktion. Bakgrunden avslutas med ett stycke om 

sjuksköterskans ansvar och krav i sitt yrkesutövande till personer med svår sjukdom och 

mer eller mindre uttalade livskriser.  

I arbetet kommer copingstategier att benämnas som hanteringsstrategier, med undantag för 

det avsnitt där copingstategier beskrivs så att inte författarens innebörd av texten ändras. 

  

 

Att drabbas av hjärtsjukdom 

Hälsa och lidande 

Willman (1996) beskriver att under 1900-talet kom begreppet hälsa att påverkas av synen 

på människokroppen som en maskin. Kroppen kunde vara invecklad och sofistikerad, men 

skador och funktioner kunde repareras och återställas. Denna syn på kroppen resulterade i 

definitionen att hälsa är frånvaro av sjukdom. Det som hotar hälsan är det som orsakar 

sjukdomen. Vid Willmans (1996) genomgång av perspektiv på hälsa och sjukdom från 

litteraturen, återfanns två synsätt. Det första är hälsa som motsats till sjukdom, sjukvårdens 

uppgift är att försöka återställa hälsa hos de personer som söker hjälp. Det andra är ett 
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holistiskt perspektiv som innebär att människan ses som en helhet och innefattar flera olika 

vetenskaper som har kunskap om människan och synen på hälsa. Begrepp som återkommer 

här är smärta, ångest, anpassning och handlingsförmåga (a.a.). Eriksson (1996) definierar 

hälsan som ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom (a.a.). Dahlberg och Segesten (2013) beskriver hälsa ur ett 

vårdvetenskapligt synsätt som innebär ”att må bra” att kunna leva ett gott liv, vilket 

inkluderar att kunna genomföra de livsprojekt varje person har, såväl stora som små. Hälsa 

kan således se olika ut för olika personer För att må väl som person vill det till att våga 

leva och se framtiden an trots de risker och den ovisshet det innebär vilket dock inte är alla 

förunnat att kunna göra (a.a.). 

Att leva med ett hjärta som sviktar beskrivs enligt Nordgren (2008) som att sväva i ett 

ingenmansland mellan hälsa och ohälsa. Personen försöker hitta sin väg att leva i skuggan 

av ett hot mot livet. Det sviktande hjärtat gjorde det svårt att bortse från hotet från ond bråd 

död. Trots ovisshet och otrygghet fanns en strävan efter att aktivt kunna ta del i 

hälsoprocessen (a.a.).  

 
Människan uppskattar inte sin hälsa om den inte varit sjuk (Eriksson, 1994). Lidandet ger 

hälsan mening genom att medvetandegöra människan om de kontraster och möjligheter 

som finns som resurser i dennes inre. Hälsa beskrivs som förenligt med uthärdligt lidande. 

I alla tider har det varit känt att sjukdom åstadkommer ett lidande hos patienten och då ofta 

genom att patienten utsätts för smärta (a.a.). En kroppslig smärta kan driva människan till 

kroppslig och andlig död genom att vara outhärdlig (Eriksson, 1994). Inom vården menar 

Eriksson (1994) att det finns tre olika former av lidande. Sjukdomslidandet upplevs i 

samband med sjukdom och behandling, Vårdlidande i samband med vårdsituationen samt 

Livslidande som upplevs till det egna livet. Sjukdomslidandet orsakas av både kroppslig 

smärta samt ett själsligt och andligt lidande i samband med sjukdom och behandling. 

Vårdlidande omfattar en kränkning av patientens värdighet, en fördömelse mot patienten 

då vårdaren inte låter patienten bestämma själv, utövar straff genom att nonchalera 

patienten, en maktutövning då patienten tvingas utföra ofrivilliga handlingar samt 

utebliven vård då vårdaren inte har förmåga att bedöma vilken vård patienten behöver. 

Livslidande uppstår när lidandet berör hela patientens livssituation. Patienten känner av en 

förintelse, att livet håller på att ta slut men att inte veta när. Patienten orkar inte kämpa utan 

ger upp för sin till synes hopplösa situation (a.a.). Eriksson (1994) menar att lidande kan 

lindras genom att patienten känner sig delaktig, blir informerad och har fått svar på sina 

frågor. Det är viktigt att bjuda in patienten så att denne känner sig välkommen och har en 

plats. Detta gör att oron och ångesten hos personen minskar (a.a.).  

Känsla av sammanhang 

När personen drabbas av en svår sjukdom eller konfronteras med döden, kan olika former 

av copingstrategier bli till hjälp att hantera situationen. (Malterud, Nordenhaug & Shaufel, 

2011). Antonovsky utvecklade 1979 en teoretisk modell för att ge ökad förståelse till 

relationen mellan stressfaktorer, coping och hälsa, för att öka förståelsen om varför en del 

människor klarar livskriser bättre än andra (Antonovsky, 2005). Modellen visar att trots 

förhållandevis lika omständigheter finns en skillnad i människors uppfattning om tillvaron. 

Det var så begreppet (KASAM): känsla av sammanhang växte fram. 

Känslan av sammanhang består av tre komponenter: Begriplighet syftar på i vilken 

utsträckning en person upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässiga och gripbara 

(Antonovsky, 2005). En hög begriplighet gör att människan förväntar sig att de stimuli den 
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möter i framtiden är förutsägbara eller möjliga att förklara. Hanterbarhet handlar om den 

grad av vilken en person upplever att det finns resurser till sitt förfogande, med vars hjälp 

det går att möta de krav som personen ställs inför. En hög känsla av hanterbarhet gör att 

människan inte känner sig som ett offer för omständigheterna och tycker sig bli orättvist 

behandlad av livet. Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning livet har en känslomässig 

innebörd (a.a.). En ökad förståelse samt en känsla av sammanhang och tillhörighet ger 

personen en bättre grund att stå på när den skall hantera livet vid hjärtsjukdom (Bergman, 

Fridlund, Karlsson, Malm & Årestedt, 2012). 

  

Hanteringstrategier 

Förmågan att kunna leva med oro, ovisshet, osäkerhet, och ändå hantera sin tillvaro kallas 

copingförmåga och kan översättas till bemästringsförmåga (Brattberg, 2008). Det är 

förmågan människan har att hantera psykisk stress. En god copingförmåga möjliggör för 

personen att lättare hantera situationen så som den uppstår. Några beskrivningar av vad 

coping är; strategier för stresshantering såsom svar på påfrestande händelser att användas 

av personen för att kontrollera emotionell stress eller de mekanismer som används för att 

möta hot mot den egna stabiliteten. En lyckad copingprocess kan ge personen ökad 

självtillit vilket ökar dennes förmåga att lösa kriser i framtiden. Syftet med processen är att 

minska emotionell, fysisk och psykisk stress i samband med påfrestande livshändelser. När 

detta sker medvetet talas det om aktiv coping. Passiv coping är omedveten ofta destruktiv 

och kan handla om undvikande eller katastroftänkande (a.a.). 

 

En hanteringsstrategi beskrivs som ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt som ofta 

innefattar flera metoder för coping (Brattberg, 2008). Målet kan vara att förändra 

situationen eller uppfattningen om den. Det finns inga bra eller dåliga copingstrategier utan 

de fungerar olika i olika situationer. Problemfokuserad coping fokuserar på yttre problem 

och är uppgiftsorienterad, den är konkret och målinriktad. Den syftar till att fatta beslut, 

planera och lösa konflikter. Detta kan innebära att lära sig acceptera situationen och 

omvärdera den. Känslofokuserad coping handlar om känslorna och kan vara ändamålsenlig 

vid exempelvis kronisk sjukdom. Undvikande coping ses fungera på kort sikt och i 

okontrollerbara situationer. Copingstrategierna varierar över tiden, mellan olika personer 

samt inom personen. Samma människa kan använda olika copingstrategier i olika skeden 

av livet (a.a.). Flemme, Johansson och Strömberg (2011) finner att långt ifrån alla ICD-

bärare använder sig av copingstrategier i vardagen men att det finns copingstrategier som 

de känner sig hjälpta av. Till dessa copingstrategier hör till exempel optimism och stöd 

(a.a.). 

Drabbas av hjärtsjukdom 

Att bli sjuk i ett av kroppens viktigaste organ, hjärtat är för de flesta skrämmande 

(Nordgren, 2008). Tanken på att hjärtat inte är friskt kan vara förödande och förenas med 

sorg och saknad över det som gått förlorat, samt rädsla för döden. Hotet mot livet gör att 

framtiden känns oviss och gör att det blir svårt att leva i nuet. Ett sviktande hjärta medför 

kroppsliga begränsningar, dessa blir ett hinder för att genomföra de planer som finns för 

livet (a.a.). Johansson-Sundler (2008) har beskrivit kvinnors erfarenheter av att drabbas av 

hjärtinfarkt som en händelse som påverkar vardagstillvaron lång tid framöver. Tomrum 

uppstår och det är svårt att se en väg till ett meningsfullt liv. Svårigheter att förstå vad som 

händer i kroppen påverkar personens hälsa negativt. Nordgren (2008) har visat att 

tvetydigheten i tillvaron för den som drabbas av hjärtsvikt kan innebära att livssituationen 
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känns otrygg, oförutsägbar och osäker. Detta beskrivs ge en känsla av existentiellt 

ensamhet. Ett sätt att förhålla sig till den nya livssituationen är att ta kontroll över kroppen 

samt bygga upp en stark självkänsla och skapa trygghet i förhållande till andra människor 

(a.a.). Johansson-Sundler (2008) framhåller att efter hjärtsjukdomen konstaterats infinner 

sig ett behov av mening och förståelse för vad som skett och vad framtiden kan föra med 

sig som viktigt. För att påbörja resan mot hälsa måste en väg hittas att följa för att förstå 

hjärtsjukdomens betydelse för livet (a.a.).  
 

Hjärtrytmrubbningar 
 

Vid hjärtsjukdom inriktas farmakologisk behandling bland annat på att bevara 

hjärtfunktionen det vill säga att minska risken för nedsatt pumpfunktion (SBU, 2006). 

Nedsatt pumpfunktion ger en ökad risk för allvarliga hjärtrytmrubbningar (Socialstyrelsen, 

2008). Arytmier är rubbningar i hjärtrytmen vilket är vanligt förekommande. Flertalet 

arytmier är ofarliga som extraslag från hjärtats förmak eller kammare. Andra arytmier kan 

vara av betydligt allvarligare art. De förekommer främst vid olika hjärtsjukdomar som 

hjärtmuskelsjukdom, kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt samt hjärtsvikt (a.a.). Ihållande 

snabba arytmier som ventrikeltakykardi i hjärtats kammare kan leda till 

cirkulationspåverkan, möjlig förlust av medvetandet och risk för plötslig död på grund av 

begränsad pumpfunktion (Socialstyrelsen, 2008). Ventrikelflimmer är den arytmi som 

leder till döden på grund av upphörd pumpfunktion om inte akut behandling inleds genom 

HLR (hjärt-lung-räddning). Den livräddande behandlingen är defibrillering vilket kan 

utföras genom en ICD eller extern defibrillator, i ambulans och på sjukhus (Glikson & 

Friedman, 2001). Defibrillering innebär att elström leds genom hjärtmuskulaturen i syfte 

att starta om de elektriska impulser som normalt alstras i hjärtats förmak. Impulserna 

alstras i sinusknutan, fortleds via retledningssystemet ut i kamrarna vilket får dessa att dra 

ihop sig och på så sätt pumpas blodet vidare ut i cirkulationen (a.a.). 

 

Implantable Cardioverter Defibrillator  

 
ICD är en förkortning av Implantable Cardioverter Defibrillator och används i dagligt tal 

inom svensk sjukvård. Den svenska ordagranna översättningen är implanterbar, 

elektrokonverterare-defibrillator eller implanterbar defibrillator (www.pacemaker-

info.se/sida/icd-0). ICD uppfanns på 1960-talet av Mirowski. Tekniken finns sedan år 1980 

i kliniskt bruk (Mirowski et al., 1980). År 2012 hade antalet personer som erhöll en ICD 

ökat till 136 stycken per 1 miljon invånare vilket motsvarar en ökning med 75 % (Svenska 

ICD och pacemaker registret, 2012). Indikation för ICD är allvarliga hjärtrytmrubbningar 

som lett till medvetslöshet i förening med nedsatt vänsterkammarfunktion eller överlevt 

hjärtstopp-sekundär preventiv behandling. Finns en tidigare hjärtsjukdom som försämrats 

och risken bedöms ökad för allvarliga hjärtrytmrubbningar så uppfylls kriterierna för 

primär preventiv behandling med ICD (Socialstyrelsen, 2008). Den förväntade 

överlevnaden med behandling av ICD förväntas vara mer än två år (SBU, 2006). ICD är en 

dosa som opereras in under huden, oftast placerad strax nedanför nyckelbenet på vänster 

sida. Från dosan leds elektroder (antalet kan variera beroende på modell och funktion) via 

blodkärl till hjärtats förmak och/eller kammare (SBU, 2006). Tekniken har utvecklats från 

att enbart behandla livshotande arytmi med elchock till sofistikerad multifunktionell 

http://www.pacemaker-info.se/sida/icd-0
http://www.pacemaker-info.se/sida/icd-0
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teknik. I dosan lagras information, såsom given behandling. Den kan senare avläsas av 

specialutbildad personal på vissa sjukhus. ICD-dosan övervakar och analyserar hjärtrytmen 

och om behandling är indicerad ges elektriska impulser genom elektroderna lokalt i hjärtat. 

Dessa elektriska impulser ges med olika strömstyrka beroende på analysen. De mildaste 

impulserna kan jämföras med pacemakerbehandling, vilket i sig inte är kännbart för 

patienten. I nästa behandlingssteg ändras impulsgivandet enligt olika behandlingsstrategier 

och i detta skede kan patienten känna av sin hjärtklappning (a.a.). 

 

De starkaste elektriska impulserna som ges används då ICD-dosan analyserat 

ventrikeltakykardi eller ventrikelflimmer. Vid sådan livshotande arytmi analyserar och 

behandlar ICD-dosan inom kort tid, 5-10 sekunder beroende på inställning (Glikson & 

Friedman, 2001). Patienten kan i vissa fall förlora medvetandet men kan vid 

ventrikeltakykardi vara vaken när behandlingen ges. Behandlingen kan upplevas obehaglig 

och smärtsam (SBU, 2006). Detta kan i artiklar och i journaler benämnas som tillslag eller 

chock. Numera kan ICD-dosan avläsas via webbaserade system. Information från ICD-

dosan skickas via en monitor som är ansluten till en fast telefonledning till ICD-

mottagningen som då kan se hur defibrillatorn fungerar, detta sker enligt ett schema som 

ansvarig läkare bestämmer. Säkerheten för adekvat behandling av ICD-dosan är stor, det är 

dock fortfarande vanligt med inadekvata tillslag. ICD kan feltolka godartad snabb 

hjärtfrekvens som till exempel omslag från sinusrytm till arytmier från förmaket eller hög 

puls vid ansträngning. ICD-dosan behandlar då utifrån analysen att det är en allvarlig och 

livshotande arytmi. Situationen kan övergå i akut tillstånd då inadekvat behandling kan 

trigga igång verkligt allvarlig arytmi. Kontroller och justering av behandlingsstrategier i 

ICD-dosan, läkemedelsjusteringar samt eventuell kirurgisk åtgärd kan minska risken för 

inadekvata behandlingar. ICD är ingen botande behandling, den hindrar inte arytmin från 

att uppkomma, men kan upptäcka, analysera och behandla arytmin. Farmakologisk 

behandling är fortsatt nödvändigt i syfte att minska progress av försämrad hjärtfunktion 

(a.a.). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

 
Dahlberg och Segesten (2013) beskriver det vårdvetenskapliga patientperspektivet utifrån 

följande tre ansatser. I den första är det patienten som är den som skall utgöra 

medelpunkten för omsorg och vård. Den andra är att patienten får ses som expert på sin 

egen kropp. Det tredje perspektivet är ett etiskt krav på vårdaren att ge så god vård som 

möjligt (a.a.). När patienten bedöms aktuell för behandling med ICD är hälso- och 

sjukvården skyldig att tillgodose individuellt anpassad information så att patienten ska 

kunna fatta ett självständigt beslut för eller emot behandling (SBU, 2006). 

Patientundervisning ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete och syftet med 

informationen är att patienten ska få kunskap om sin behandling, veta när de ska söka vård 

om något inträffat och vart de ska vända sig (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att 

patienten och de närstående får kunskap om ICD-behandlingen eftersom okunskap kan 

väcka oro och rädsla som kanske inte är befogad. Sjuksköterskan bör sträva efter att ge 

kompetent, individanpassad vård som baserats på helhetssyn och en hög tillgänglighet 

(Bolse, Strömberg & Thylen, 2012). Genom att ge patienten verktyg för att hantera sin 

situation efter ICD-implantationen kan det ge patienten en ökad självständighet (a.a.). 

Sjuksköterskan bör tillsammans med patienten identifiera samt ta fram de faktorer som 
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ökar förståelsen för sjukdomen vilket ökar möjligheten att återfå hälsa både på kort och på 

lång sikt (Bergman, Fridlund, Karlsson, Malm & Årestedt, 2012). Vid sjukdom och fram 

för allt långvarig sådan är det av betydelse att även närstående placeras i fokus för 

vårdvetenskaplig uppmärksamhet (Dahlberg & Segesten, 2013). De närstående kan komma 

att bli den avgörande faktor som medverkar till att patientens möjlighet att bevara och 

återvinna hälsa så att ett välbefinnande upplevs av patienten (a.a.).  

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 
 

Då människan drabbas av hjärtsjukdom som medför allvarlig rytmrubbning i hjärtat, 

uppstår behov av en Implanterbar Defibrillator (ICD). En sådan behandling kan tänkas 

påverka det dagliga livet, skapa rädsla och osäkerhet. Att drabbas av hjärtsjukdom och dess 

behandling, ger ett lidande hos personen, ett så kallat sjukdomslidande, men de riskerar 

också att även drabbas av ett vårdlidande. Då dessa personer har en kort vårdtid i samband 

med ICD-implantationen som ofta sker polikliniskt, finns risk att de får mycket 

information på kort tid och det saknas tid för sjuksköterskan att lyssna till rädslan inför 

deras fortsatta liv med ICD-behandling. Sjuksköterskan behöver kunskap om de behov 

ICD-bärarna har för att klara av sitt dagliga liv, för och kunna hjälpa dem och ge rätt stöd 

och information för att om möjligt minska ett livslidande. Därför är det väsentligt att 

belysa ICD-bärarnas ”nya” dagliga liv och vilka hanteringsstrategier de tar till.     

 

 

 

SYFTE 

 
 

Syftet var att belysa erfarenheter av att leva med en Implanterbar Defibrillator (ICD). 

 

1. Hur ter sig det dagliga livet med ICD? 

2. Vilka hanteringsstrategier används?  

 

 

 

METOD 

 
 

Genom en litteraturöversikt kan läget inom ett kunskapsområde belysas (Friberg 2012). Ett 

område väljs som är av intresse och genom ett brett sökande kan läget inom forskningen på 

området kartläggas genom kvalitativ eller kvantitativ analys. Vi har valt en kvalitativ 

utgångspunkt vilket innebär att vi kan öka vår förståelse för lidandet och hur livet ser ut i 

relation till hälsofaktorer. En kvalitativ ansats ger även en ökad förståelse för hur 

patientens förväntningar, upplevelser, erfarenheter och behov kan mötas (Friberg, 2012).  

 



 7 

 

Datainsamling 
 

Litteraturstudien inleddes med en översiktssökning på databaserna Cinahl, Pubmed samt 

Swepub. Där användes sökorden Implantable Cardioverter Defibrillator, Daily life, Daily 

living, Nursing, Qualitative, Coping och Patient experience. Under det sistnämnda 

sökordet hittades endast en användbar artikel som exkluderades då den inte motsvarade 

vårt syfte med vår studie. Därför valdes detta sökord bort. På databasen Swepub fann vi 

inga artiklar som motsvarade våra inklusionskriterier, vilka vi redovisar nedan. Därefter 

gjordes en mer systematisk sökning på databaserna Pubmed samt Cinahl 2014-02-26 (se 

tabell 1) Boolesk söklogik med ”AND” användes vid sökningarna för att få mer specifika 

sökningar. Två av artiklarna återfanns i referenslistan på flera av de lästa artiklarna. Dessa 

artiklar söktes fram med hjälp av sjukhusbiblioteket. De granskades och ansågs uppfylla 

våra inklusionskriterier–sekundärsökning. 

 

Urval 
 

Inklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara äldre än från år 2000, och publicerade 

i en vetenskaplig tidskrift. Ytterligare kriterier var studien skulle vara gjord på vuxna 

personer över 18 år samt ha ett patientperspektiv. Utifrån dessa kriterier valdes sedan ett 

antal abstrakt ut. Initialt valdes både kvantitativa och kvalitativa artiklar men efter 

granskning av artiklarna valdes endast kvalitativa artiklar då dessa motsvarade studiens 

syfte som är belysa erfarenheter av att leva med en Implanterbar Defibrillator (ICD). Vid 

granskning av artiklar återkom två artiklar i referenslistan på ett flertal av de vi granskat. 

Dessa artiklar söktes fram och uppfyllde våra kriterier. Under sökningen fann vi 25 artiklar 

som valdes ut. När vi båda läst artiklarna, valdes 13 bort på grund av bristande kvalitet 

utifrån Friberg (2012) granskningsmall. De var inte kvalitativa eller motsvarade syftet med 

litteraturstudien. 

 
 

Tabell 1. Översikt över artikelsökning 

Databas Sökord Träffar Granskade, 

lästa 

Abstract, 

artiklar. 

Artiklar till 

resultatdelen 

(Artiklarna 

numrerades för att 

påvisa vart de 

återfanns, vid 

användandet av olika 

sökord). 

Pubmed 1. Cardioverter defibrillator    

 2. Daily living / life    

 3. Qualitative    

 4. Nursing    

 5. Coping    

 1 284 0  

 1+5 148 0  

 1+2 19 2 Nr. 8 
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 1+2+4 26 3 Nr. 2, 6 

 1+3+5 26 9 Nr. 1, 4, 5, 6, 9, 10 

Cinahl 1. Cardioverter defibrillator    

 2. Daily living / life    

 3. Quality of life    

 4.Nursing    

 5.Coping    

 6. Qualitative     

 1+5 24 7 Nr. 3, 4, 5 

 1+2 14 1 Nr. 3 

 1+3+6 10 3 Nr. 2, 6, 7 

 1+2+4 2 0  

 1+2 57 0  

     

 Sekundär sökning   Nr. 11, 12 

 

 

Analys 

 
De återstående tolv artiklarna som samtliga var på engelska lästes enskilt av oss båda flera 

gånger. Efter detta diskuterade och reflekterade vi gemensamt över de utvalda artiklarna. 

För att underlätta läsningen och för att kunna hitta likheter och skillnader översattes 

artiklarna till svenska och resultatet sammanfattades enligt Friberg (2012). Detta gjordes 

gemensamt. Därefter har det översatta resultatet lästs av båda författarna ett flertal gånger 

och likheter och skillnader noterats. De likheter som återfanns markerades med olika 

färger. Dessa likheter antecknades, analyserades och resulterade slutligen i fyrtio olika 

subteman. De subteman som återkom i flest artiklar valdes ut och markerades återigen med 

färgpenna. Enligt Friberg (2012) skall likheter i materialet identifieras och skapa nya 

övergripande teman (a.a.). Initialt under analysprocessen lyftes åtta övergripande områden 

fram. Dessa områden har vi under arbetets gång kondenserat ner till fem: Accepterande, 

Beroende, Osäkerhet, Rädsla och Stöd (se bilaga 1). Under analysen av resultatet har dessa 

fem områden bildat tre teman: Beroende av stöd, Rädslor och osäkerhet, och anpassning 

till ett förändrat liv  

 

 

Etiska överväganden 
 

Att ha en etisk medvetenhet är en viktig del i det vetenskapliga synsättet (Dahlberg, 2014). 

Alla uppsatser som utförs under en högskola skall utföras inom ramen för de vetenskapliga 

krav som finns gällande saklighet och noggrannhet samt med en önskan om att se med nya 

ögon (Dahlberg, 2014). Enligt Helsingforsdeklarationen ska alla studier vila på en 

vetenskaplig grund. I sin tur ska detta bli till ny kunskap inom det studerade området. 

Respekt skall visas till tidigare forskares metod, analys och resultat. Detta innebär att 
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innebörd samt budskap i de vetenskapliga artiklarna inte får ändras, återges felaktigt samt 

noggrant refereras (Medicinska forskningsrådet, 2003). Vår studie innehåller vetenskapliga 

artiklar, respekt har tagits i beaktande så att innehåll och mening i artiklarna inte har 

förvrängts. Friberg (2012) menar att de artiklar som ingår i studien skall ha granskats 

utifrån en vetenskaplig grund innan de ingår i en litteraturstudie. Granskning av artiklar har 

skett utifrån en objektiv synvinkel. All information i studien har evidens och är inte 

påhittad (a.a.). Då vår granskning bestått av kvalitativa artiklar har vi lagt vikt vid att de 

skall ha pålitlighet det vill säga trovärdighet och en överensstämmelse med verkligheten på 

så vis att det finns en rimlighet i artikeln utifrån det valda området. Vi har även tittat efter 

noggrannheten samt samvetsgrannheten i de artiklar vi granskat (Forsberg & Wengström, 

2008).   
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RESULTAT 
 

 

Analysen resulterade i fem övergripande teman. Dessa belyser erfarenheter av att leva med 

en Implanterbar Defibrillator (ICD), (tabell 2). Efter varje presenterat tema i resultatet 

sammanfattas de hanteringsstrategier vi funnit under granskningen. 

 

 

Tabell 2. Översikt av teman och subteman som framkommit från analysen av 

datamaterialet. 

Tema Subtema 
Beroende av stöd Beroende av familj och 

omgivningens stöd  

 

Beroende av sin ICD och 

att lita på tekniken 

                                                                          
Rädslor och osäkerhet Rädsla vid fysisk aktivitet 

Förlorad kontroll 

Att leva i ovisshet 

Förlust och förnekelse 

Anpassning till ett 

förändrat liv 

Tillit och självkänsla 

Tacksamhet och 

framtidstro 

 

 

 

Beroende av stöd 
 

Beroendet av stöd innefattar att vara beroende av familjen och omgivningens stöd. Det 

innefattar även ett beroende av ICD-dosan och att kunna lita på att den fungerar, ett 

tekniskt stöd.  

Beroende av familj och omgivningens stöd 

Ett beroende av familjen, närstående och ICD-dosan beskrivs av ICD-bärarna. Stöd kan 

vara från familj och vänner. Stödet visar sig i form av empati och av att de har någon som 

orkar lyssna och se efter dem. Detta stöd beskrivs vara en viktig del i personernas liv och 

beskrivs som värdefullt. Stödet från omgivningen i form av familjemedlemmar, vänner och 

sjukvård gör det lättare för ICD-bäraren att hantera sitt dagliga liv och anpassa sig till den 

förändrade livssitutionen. (Bolse, Hamilton, Flanagan, Caroll och Fridlund 2005; Palacios-

Cena, Losa, Fernandez-de-las-Pena & Salvador-Fuentes, 2011; Flemme, Hallberg, 

Johansson & Strömberg, 2011; Kamphuis, Verhoeven, De Leeuw, Derksen, Hauer & 

Winnubst, 2004; Morken, Severinsson & Karlsen, 2009). Beroendet av de närstående 

upplevs inte alltid positivt av personerna med ICD, då det ibland leder till ett minskat 

deltagande i olika aktiviteter. I vissa fall blir beroendet av de närstående till och med 



 11 

 

hindrande, då de av hänsyn till de anhöriga väljer att stanna hemma och därmed undviker 

deltagande i aktiviteter de tidigare funnit glädje i. Detta medför att personerna upplever en 

känsla av social isolering och undviker kontakt med andra människor. Flera av ICD-

bärarna uppger dock att de undviker ensamhet om det är möjligt och de finner en trygghet i 

att ha människor och djur omkring sig (Eckert & Jones, 2001; Palacios-Cena et al., 2011; 

Flemme et al., 2011; Morken et al., 2009; Hatice, Gulumser & Özgur, 2012; Tagney, 

James & Albarran, 2003). ICD-bärarna blir mer rädda om relationen med sin livspartner 

och den är viktigare för dem efter implantationen. De ser över livet de har tillsammans och 

får ett behov av att se efter henne eller honom (Palacios-Cena et al., 2011).  

 

En stödgrupp för dessa personer upplevs viktigt och de har ett behov att träffa människor i 

samma situation. Det ses dock en tveksamhet över att vara med i en stödgrupp därför att de 

är rädda för att andra skulle se på dem som människor som klagar över sin livssituation 

och sjukdom. Några av personerna hade hittat människor i samma situation på internet där 

möjligheten att vara anonym gjorde att de inte kände sig dumma. Ett alternativ till stöd för 

dessa personer var att tro på gud (Flanagan et al., 2010; Dickerson, 2002; Bolse et al., 

2005).  

  
Efter operationen var ICD-bärarna inte förberedda på ett liv hemma, de upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte gav adekvat information om hur ICD-dosan fungerade. Den 

information de erhöll från sjukvården var för tekniskt fokuserad och otillräcklig om vad de 

hade att vänta utanför sjukhuset, hur livet skulle påverkas efter implantationen eller hur de 

skulle bete sig vid ett tillslag av ICD-dosan (Tagney et al., 2003; Hatice et al., 2012). Ett 

stödjande nätverk samt stöd från sjukvården var viktigt för ICD-bärarna (Fridlund, 

Lindgren, Ivarsson, Jinhage, Bolse, Flemme, Sandstedt & Mårtensson, 2000; Bolse et al., 

2005; Kamphuis et al., 2004). Brist i kontinuitet och stöd från sjuksköterskan upplevs av 

ICD-bärarna. De träffar hellre samma sjuksköterska mindre antal gånger, än ett flertal 

besök med olika sjuksköterskor (Morken et al., 2009). 

Beroende av sin ICD och att lita på tekniken 

ICD-bärarna upplever att de har ett beroende av ICD-dosan då det var den som räddade 

dem från plötslig död och har gett dem en möjlighet att få en ny chans i livet. De ser på 

ICD-dosan som deras livräddare och en livväst och den upplevs som positiv av personerna. 

ICD-bärarna kände att deras liv hängde på ICD-dosan, den lilla apparaten hade kontroll 

över om de skulle få leva eller dö. När de fått sin ICD så blev den till en ständig 

påminnelse om att personerna var dödliga (Palacios-Cena et al., 2011; Fridlund et al., 

2000; Flanagan et al., 2010; Eckert & Jones, 2001; Flemme et al., 2011).  

 

Hanteringsstrategier i det dagliga livet: 

 Att ha fasta rutiner i det dagliga livet. Såsom att gå upp vid samma tid varje dag. 

Duscha i samma temperatur vid samma tid varje morgon. Fler exempel är handla i 

samma affär vid samma tidpunkt varje dag, för att de skulle bli saknade av personalen 

om de inte dök upp. 

 Att ta stöd från andra ICD-bärare, dela och diskutera livssituationen med varandra. 

 Att ha tilltro till sjukvården genom kontinuitet. 

 Att ha en gudstro. 

 Att känna tillit till ICD-dosan. 
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Rädslor och osäkerhet 
 

Rädsla och osäkerhet innefattar den rädsla alla dessa personer upplever. Det finns en rädsla 

för fysisk aktivitet eller förlora kontrollen vid ett tillslag av ICD-dosan. De lever i ovisshet 

då de inte vet när ett tillslag från dosan kan ske. Känslan av förlust av sitt gamla liv är 

signifikant och de förnekar sin livssituation. 

Rädsla vid fysisk aktivitet 

ICD-bärarna beskriver att de har en rädsla som finns med dem som en del i det dagliga 

livet. De rädslor som beskrivs återfinns hos personerna oberoende av utbildning, jobb och 

familj men återkommer oftare hos de yngre personerna. ICD-bärarna upplever rädsla för 

att duscha, bada eller simma ensamma. En person uppger rädsla för att meka med bilen då 

det fanns en rädsla för att ICD-dosan kunde bli skadad (Flanagan et al., 2010; Hatice et al., 

2012; Bolse et al., 2005). ICD-bärarens vanor gällande träning och fysisk aktivitet 

förändrades. Inte bara på grund av personens egen oro utan även för att deras partners var 

oroliga för dem (Flemme et al., 2011; Morken et al., 2009; Tagney et al., 2003; Flanagan et 

al., 2010). Rädslan som personerna upplevde gav dem både fysiska och psykiska problem. 

Dessa kunde yttra sig som en svaghet i kroppen, minskad energi, minskad sexuell lust och 

yrsel. Personerna var även oroliga för att andra skulle komma till skada vid ett tillslag av 

deras ICD. Rädslan för att ICD-dosan skulle kunna lösa ut och skada deras partner 

medförde att det blev förändringar i samlivet (Palacios-Cena et al., 2011; Williams, 

Young, Nikoletti & Mc Rae, 2007). 

 

Förlorad kontroll  

Det beskrivs ett flertal olika sorters rädslor. En rädsla är att man inte kan lämna hemmet på 

grund av att ICD-dosan skulle kunna komma till skada av mobiltelefoner i omgivningen 

(Hatice et al., 2012). Personerna upplevde rädsla för att hålla sitt barnbarn eller vara på 

platser med mycket folk då ICD-dosan skulle kunna lösa ut. De kunde uppleva en känsla 

av att dosan hoppade runt i kroppen och att något tryckte vid området där ICD-dosan satt 

(Eckert & Jones, 2001.). De upplever en rädsla för att ICD-dosan inte skulle fungera efter 

operationen och de personer som inte upplevt någon chock upplevde även en oro över att 

ICD-dosan inte skulle ge ett tillslag om den verkligen behövdes. Rädslan över att få en 

chock beskrivs som stor. De personer som upplevt en chock var räddare än de som aldrig 

upplevt det (Flemme et al., 2011; Flanagan et al., 2010). Döden kom dem nära vilket 

resulterade i en rädsla för att förlora kontrollen över sin tillvaro. Känslan av maktlöshet 

och att ha förlorat kontrollen gällde även deras tidigare liv som inte längre var kvar. Andra 

rädslor som sågs hos personerna var att ICD-dosan skulle flytta på sig eller att den kunde 

ta skada vid fysisk kontakt (Hatice et al., 2012). En rädsla fanns även för att ICD-dosan 

inte skulle fungera om den blev påverkad av andra elektriska apparater i dess närhet eller 

om batteriet skulle ta slut i dosan. Med oron för att inte dosan skulle fungera om det 

behövdes kom även rädslan för döden hos personerna (a.a.). En rädsla för ensamhet sågs 

hos personerna. De beskriver att de inte vill vara själva när deras partner inte är hemma, då 

detta medför en ökad känsla av ovisshet och rädsla. Rädslan för liv och död fanns ständigt i 

bakhuvudet på ICD-bärarna (Flemme et al., 2011; Dickerson, 2002; Kamphuis et al., 

2004). 
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Att leva i ovisshet 

Den största osäkerheten som personerna beskriver är den som hänger ihop med att få ett 

tillslag av ICD-dosan. Graden av osäkerhet är beroende av om personen tidigare upplevt 

ett tillslag av sin ICD-dosa eller inte. Ett tillslag av ICD-dosan upplevs som negativt och 

blir till en påminnelse om att hjärtat inte är friskt, och den osäkerhet de upplever är svår att 

acceptera (Palacios-Cena et al., 2011; Hatice et al., 2012; Eckert & Jones, 2001; Morken et 

al., 2009; Kamphuis et al., 2004). Personerna finner olika hanteringsstrategier för att 

hantera livet. De införde ovissheten i sina liv men var inte paralyserade av den utan de 

undvek att tänka på de negativa aspekterna av sin hjärtsjukdom (Flemme et al., 2011).  

 

Förlust och förnekelse 

Personerna uppger en känsla av signifikant förlust av sitt gamla liv (Flanagan et al., 2010). 

En del beskriver att de ser allvaret i den situation de hamnat i, samtidigt som förnekandet 

blev en hanteringsstrategi att ta till för att hjälpa dem att glömma bort att deras ICD 

existerade. Personerna utvecklade hanteringsstrategier för att hantera det dagliga livet. De 

kunde bestå i att ljuga för att behålla sitt körkort eller undanhålla information till sin 

partner eller läkare om att ICD-dosan löst ut. De distanserar sig från verkligheten som en 

form av förnekelse av den livssituation de befinner sig i. ICD-bärarna vill heller inte prata 

om sin hjärtsjukdom och de har svårt att inse vad som hänt (Williams et al., 2007; 

Palacios-Cena et al., 2011; Flemme et al., 2011). 

Hanteringsstrategier i det dagliga livet 

 Att minimera sina problem/motgångar så mycket som möjligt.  

 Att förneka till den nya livssituationen. 
 Att försöka sätta sin situation i ett positivt sken för att må bättre. 

 Att distansera sig från verkligheten och ljuga för omgivningen till exempel för att 

behålla sitt körkort eller om ICD löst ut.   

 Att undvika av fysisk aktivitet på grund av rädslan för att få hjärtklappning och riskera 

tillslag av ICD-dosan. 

 

 

Anpassning till ett förändrat liv 
 

Personerna upplever initialt att de förlorat sin självständighet men med tiden uppkommer 

tillit till ICD-dosan. De känner tacksamhet över att ha fått ICD-dosan och har en 

framtidstro. 

 

Tillit och självständighet 

Hela livet beskrivs vara förändrat efter operationen och de känner ilska över den 

förändrade livssituationen. De upplever att ICD-dosan har förändrat deras självkänsla, att 

något främmande flyttat in i deras kropp nära deras hjärta. De personer som fått ett tillslag 

av sin ICD-dosa känner att de förlorar sin självständighet. Några av personerna kan även 

uppleva ett minskat självförtroende. De kommer dock med tiden att lita till sin ICD-dosa 

och att den fungerar som det är tänkt. Detta gav dem tillfredställelse och trygghet i det 

dagliga livet och medförde att de fick tilltro till sin ICD (Fridlund et al., 2000; Bolse et al., 



 14 

 

2005; Kamphuis et al., 2004; Dickerson, 2002; Eckert & Jones, 2001; Morken et al., 2009; 

Williams et al., 2007; Flanagan et al., 2010; Flemme et al., 2011; Hatice et al., 2012; 

Tagney et al., 2003). 

 

Tacksamhet och framtidstro 

Personerna kommer med tiden fram till ett accepterande och de känner sig allt bekvämare i 

den förändrade livssituationen. De får ett nytt och djupare sätt att se på livet och var dag 

upplevs unik. De känner säkerhet och tacksamhet över att ha fått sin ICD som har gett dem 

en möjlighet till överlevnad, särskilt då det tidigare inte var tekniskt möjligt att implantera 

en defibrillator. Glädjen över att ha fått ICD-dosan stärker personernas tro på att den 

fungerar om det behövs. De ser en tilltro till framtiden och en tacksamhet över att ha fått 

en andra chans i livet. Denna nya livssyn omprövas och omvärderas varje gång ICD-dosan 

löst ut (Morken et al., 2009; Bolse et al., 2005; Palacios-Cena et al., 2011; Dickerson, 

2002; Flemme et al., 2011; Flanagan et al., 2010; Hatice et al., 2012). 

 

Hanteringsstrategier i det dagliga livet:  

 Att inse behovet av sin ICD-dosa. 

 Att ha tro på framtiden och se framåt med tillförsikt. 
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DISKUSSION 
 

 

Metoddiskussion 

 
Studiens syfte var att belysa erfarenheter av att leva med en implanterbar defibrillator 

(ICD) utifrån frågeställningarna: Hur ter sig det dagliga livet med ICD? och vilka 

hanteringsstrategier används? Vi författare har valt att göra en litteraturöversikt. En sådan 

översikt innebär att bearbetad data i form av artiklar som publicerats i en vetenskaplig 

tidskrift har analyserats (Dahlberg, 2014). Således blir analysen till en översikt av 

befintliga resultat (a.a.). Författarna har genom sitt yrke en förkunskap inom området och 

vet att valt problemområde har varit föremål för ett flertal studier, vilket gynnar oss i val av 

metod för vår studie. 

  

Under artikelsökning återfanns ett stort antal artiklar. Sökningen har till stor del skett på 

två stora databaser Cinahl och Pubmed. De sökningar som gjordes på de valda sökorden 

gav en stor mängd artiklar, med i stort samma resultat. En sökning gjordes även på Swepub 

utan betydande resultat. Att sökning endast gjorts på två databaser kan ses som en svaghet 

då bredden av artiklar möjligen kunde blivit större. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

är detta två stora databaser inom ämnet omvårdnad med stor bredd (a.a.). Artiklarna från 

sökningarna har varit av varierande kvalitet med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Då 

avsikten med analysen av artiklarnas resultat var att belysa likheter och skillnader enligt 

Friberg (2012) bör det uppmärksammas att resultatet i kvantitativa respektive kvalitativa 

artiklar presenteras på olika sätt. Artiklarna som gav svar på vår frågeställning var 

uteslutande kvalitativa och vi har således endast analyserat artiklar med kvalitativ ansats. 

Sammanställning av de valda artiklarna hade enligt Friberg (2012) inte gått att 

sammanställa med god tillförlitlighet om både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

analyserats då jämförelsen inte blivit exakt (a.a.). Det stora antalet kvalitativa artiklar samt 

den förkunskap vi har inom området har medfört att vi anser att tillförlitligheten i de valda 

artiklarna är god. Till analysen valdes tolv kvalitativa artiklar. Dessa var samtliga skrivna 

på engelska men studierna är gjorda i ett flertal olika länder vilket ökar mångfalden i 

resultatet. Vilket år en studie är genomförd har betydelse då forskning i den kliniska 

verksamheten är färskvara (Forsberg & Wengström, 2008), förändringar sker hela tiden 

och forskningsresultat blir fort historia (a.a.). I detta arbete har vi inriktat oss på kvalitativa 

artiklar, vilket medförde att årsintervallet på artiklarna fick utökas. Detta kan vara till 

nackdel vad gäller färskvaran i vårt resultat.  

 

För att underlätta analysen har resultatdelen i artiklarna översatts till svenska. Båda 

författarna har läst alla artiklar på engelska ett flertal gånger. Därefter har båda även 

arbetat med översättningen av det engelska resultatet enskilt. Tillsammans har vi därefter 

sammanfört översättningen av artiklarna för att få fram en likvärdig sådan. Detta för att 

minska risken att tolka den engelska texten fel. Trovärdigheten i vårt resultat blir därmed 

god. Dock kan detta vara till nackdel då översättningen från engelska till svenska kan 

medföra att essensen av det engelska språket missas och det ursprungliga resultatet för 

ändras. I kvalitativ forskning tolkar forskaren data, hur detta sker är beroende av vilket 
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perspektiv eller förförståelse forskaren har (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har 

trots sin förkunskap inom det valda ämnesområdet försökt hålla ett objektivt synsätt vid 

tolkning av de data som framkommit vid analysen. Då de artiklar som använts under 

analysen innehåller vissa likheter ökar detta rimligheten i det resultat som framkommit av 

vårt arbete.  

 

I denna litteraturöversikt analyserades artiklar från ett flertal olika länder. Dessa var 

Holland, USA, Australien, Norge, England, Sverige, Spanien och Turkiet. Dessa länder har 

olika kulturer, ekonomi och sjukvården ser olika ut. Trots spridningen över världen och 

den kulturella skillnaden återfanns att ICD-bärarens liv gestaltades likvärdigt på många 

vis. Det sågs samma rädslor, osäkerhet, behov av stöd, olika former av beroende och 

accepterande av sin ICD i samtliga artiklar. Även de hanteringsstrategier personerna tog 

till i det dagliga livet återfanns i samtliga länder. Författarna anser således att pålitligheten 

i arbetet är god.  

 

De artiklar som studerats har varit inriktade på personer över 18 år. Under vår sökning 

fanns få artiklar där yngre personer belysts. I vår yrkesroll möter vi endast vuxna personer 

och då antalet artiklar som belyst yngre personer inte var så omfattande hade detta medfört 

att trovärdigheten i granskningen minskat. Då resultatet bör vara överförbart i vårt arbete 

som sjuksköterskor på en kardiologavdelning där dagligen dessa personer påträffas hade 

resultatet kunnat bli missvisande om yngre personer inkluderats i litteraturgranskningen. 

Det finns härmed möjligheter att använda resultatet i det dagliga arbetet.  

 

I diskussionen relateras till artiklar som är av kvalitativ och kvantitativ ansats. Några av 

dessa kvantitativa artiklar valdes bort i resultatdelen på grund av att de inte uppfyllde våra 

inklusionskriterier vilka var att endast analysera kvalitativa artiklar. Detta för att öka 

trovärdigheten i vår studie. 

 

Resultatdiskussion 

 
När personen blir sjuk i ett av kroppens viktigaste organ-hjärtat upplevs det som 

skrämmande för de flesta, det är därför av vikt att ta hänsyn till hur behandling med ICD 

påverkar deras livskvalitet (SBU, 2006). Syftet med denna litteraturbaserade studie var att 

belysa erfarenheter av att leva med en Implanterbar Defibrillator. Detta genom 

frågeställningarna: Hur ter sig det dagliga livet med ICD? samt Vilka hanteringsstrategier 

används? 

 

Samtliga ICD-bärare upplever beroende. Ett beroende av ICD-dosan, närstående och 

familjemedlemmar. Detta beroende blir för ICD-bäraren både positivt och negativt. 

Positivt eftersom de känner trygghet i att ha de närstående hos sig. Negativt då de ibland 

känner sig överbeskyddade och undviker deltagande i aktiviteter för att inte oroa de 

närstående. Hazelton, Sears, Kirian, Matchett och Shea (2009) har visat på olika råd och 

hanteringsstrategier som bör ges till anhöriga vid en ICD-implantation. De pekar på att det 

är viktigt att förstå varandras förväntningar efter implantationen för att undvika 

missuppfattningar. Ibland kan även gränser behöva sättas för att undvika överbeskyddande 

av ICD-bäraren (a.a.). Vikten av att fortsätta med de aktiviteter som ICD-bäraren hade 

innan operationen betonas, då det pekar på att livskvaliteten hos personen ökar (Hazelton 
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et al., 2009). Eriksson (1994) beskriver att en del i sjukdomslidandet är upplevelsen att 

vara begränsad. Detta kan ses som en oförmåga att utföra de aktiviteter som tillhör ett 

fullgott liv (a.a.). 

 

I SBU (2006) rapport där psykosociala och etiska frågor analyseras framkommer det att 

dessa personer behöver noggrann information om vad behandling med en ICD innebär. Det 

skall ges en korrekt och tydlig information om orsaken till varför behandlingen är aktuell. 

Patientundervisning ingår i sjuksköterskans omvårdnadsarbete, syftet med informationen 

är att personen skall få kunskap om sin behandling, veta när de skall söka vård och vart de 

skall vända sig (Socialstyrelsen, 2005). Vårt resultat pekar på att det fortfarande finns för 

få utbildningsprogram för sjuksköterskor för att inhämta kunskap om dessa personers 

behov av stöd och information, vilket medför att uppföljningen för dessa personer är 

bristfällig. Artiklarna i studiens resultat påvisade att personerna som ingått i studierna 

upplevde en bristfällig information, både före och efter implantationen. Bristen på kunskap 

sågs inte endast hos personen med ICD utan även hos anhöriga och sjukvårdspersonal. 

Uppföljningen var bristfällig för ICD-bärarna och den information de ibland hade fått var 

av sådan art att de fick söka kunskapen själva via diverse medier. Vårdlidande är lidandet 

personen upplever då den genomgått vård och behandling (Eriksson, 1994). Det är av vikt 

att vårdaren reflekterar över sin roll i detta då lidande kan lindras genom att patienten 

känner sig delaktig, blir informerad och får svar på sina frågor (a.a.). Flemme, Johansson et 

al. (2011) föreslår efter sin avhandling att uppföljning med utbildning och psykosocialt 

stöd bör erbjudas fram för allt de första sex månaderna efter implantationen för att därefter 

individanpassas till de av ICD-bärarna som har ångest, depression samt mindre kontroll 

och sänkt livskvalitet (a.a.). 

 

Varje människa som drabbas av lidande ställer sig någon gång frågan om varför just hen 

har drabbats av sjukdom (Eriksson, 1994). Ett sviktande hjärta medför kroppsliga 

begränsningar vilket blir ett hinder att genomföra de planer som finns för livet (Nordgren, 

2008). I resultatet beskrivs hur dessa personer upplever en stor rädsla i vardagen. Det 

framkommer hur rädslan ger både psykiska och fysiska problem som kan yttra sig som 

svaghet i kroppen, minskad energi, minskad sexuell lust och yrsel. Detta medför i sin tur 

ett lidande för personen som dagligen lever med dessa rädslor. Ahmad, Bloomstein, 

Roelke, Bernstien och Parsonnet (2009) finner i sin studie att rädslorna hos dessa personer 

är många. Den största rädslan var inte att få ett tillslag av ICD-dosan utan att det kunde ske 

när som helst, var som helst utan någon föregående varning (a.a.). Rädslan för ett tillslag 

medför även att sexuallivet förändras, detta syns främst hos yngre personer då de helt 

undviker sexuell intimitet (Bolse et al., 2012). En hanteringsstrategi som personerna tar till 

i samband med rädsla är undvikande, de badar inte ensamma, de vill inte dyka själva 

(Edelman, Lemon & Kirkeness, 2004). De undviker vissa platser, samt mobiltelefoner och 

i vissa fall även vanliga telefoner. De håller sig undan fysisk aktivitet av rädsla för ett 

tillslag (a.a.). Hazelton et al. (2009) beskriver även de hur personerna undviker 

folksamlingar, vissa platser, sociala sammankomster och fysisk aktivitet av rädsla över att 

ICD-dosan skall ge tillslag (a.a.). I resultatet påvisas att rädslan drabbar inte bara personen 

utan hela familjen blir lidande då även deras liv har förändras då livet aldrig mer kommer 

att vara som innan ICD-implantationen. Livslidandet berör hela människans liv och 

förhållningen till verkligheten (Eriksson, 1994).   

Personerna lever med olika former av osäkerhet. Osäkerheten över att få ett tillslag av sin 

ICD är den som syns tydligast. Det blir en påminnelse om att hjärtat inte är friskt och det 
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blir svårt att leva med osäkerheten dagligen. Antonovsky utvecklade 1979 en teoretisk 

modell för att få en förståelse för varför en del personer klarar livskriser bättre än andra. 

Denna modell gav en ökad förståelse till relationen mellan stressfaktorer, coping och hälsa. 

Ur det perspektivet växte begreppet känsla av sammanhang (KASAM) fram (Antonovsky, 

2005). För att övervinna osäkerheten tog personen till olika hanteringsstrategier som 

förnekande eller att undvika negativt tänkande om sin sjukdom. Detta kan kopplas till 

passiv bemästringsförmåga som är omedveten och ofta destruktiv, den handlar ofta om 

undvikande och katastroftänkande (Brattberg, 2008). De försökte istället sätta sin sjukdom 

i ett positivare sken. Att ljuga för sin partner om tillslag eller för sin läkare för att få 

behålla körkortet var andra hanteringsstrategier. Detta styrker Flemme, Johansson et al. 

(2011) som menar att personerna försöker undvika att tänka på de mest negativa 

aspekterna om sin sjukdom (a.a.). Eriksson (1994) beskriver detta som ”att ha lidande”. 

Lidande blir ett problem att lösa eller undvika, personen försöker fly ifrån lidandet genom 

förnekelse och tar till olika hanteringsstrategier i flykten från lidandet (a.a.).  

 

ICD-bäraren måste överkomma den stress, upplevelse och utmaning det innebär att 

uppleva en livshotande arytmi (Conti & Sears, 2002). Ångest är vanligt förekommande och 

ICD relaterad rädsla finns hos alla ICD-bärare och är den största psykossociala utmaningen 

att lära sig hantera för personerna (a.a.). Resultatet pekar på den rädsla och ångest 

personerna lever med vilken kunde minskats om stödet och informationen innan 

implantationen hade varit mer omfattande. Detta gäller även den information som de 

närstående fått. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan blir erhållen utbildning inom 

området. 

 

Personerna når till slut ett accepterande. De upplever sitt dagliga liv som tillfredställande. 

Hanteringsstrategier som används är att personen utvecklar en tro på livet, lever ett så gott 

liv som möjligt och accepterar att ICD-dosan finns. De försöker få kontroll över sitt liv 

genom att begränsa och planera sin dag. Genom att undvika tankar och ensamhet blir 

personen inte distraherad av sin ICD-dosa och bakomliggande sjukdom. Personerna som 

har accepterat att de är ICD-bärare accepterar också sin sjukdom och förstår att de inte kan 

göra något åt sin situation och sin hälsa, de accepterar ett beroende av ICD-dosan och går 

vidare i sitt dagliga liv. Detta kan kopplas till en god bemästringsförmåga som möjliggör 

för personen att hantera situationen så som den uppstår (Brattberg, 2008). Den lidande 

människan strävar efter att leva upp till omgivningens och de egna förväntningarna på 

framtiden (Eriksson, 1994). Personen vill fortsätta vara någon som har värde och värdighet 

(a.a.). 
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Konklusion och kliniska implikationer 

 
I denna litteraturstudie framkommer att en ICD-implantation medför att dagliga livet för 

dessa personer blir förändrat. De upplevde ett beroende av ICD-dosan för att överleva. 

Beroende av familjemedlemmar då de inte vågade vara själva. Personerna upplevde att 

stödet från sjuksköterskorna var bristfällig både före och efter implantationen. Rädslan hos 

dessa personer medför en begränsning i deras dagliga liv. För att kunna gå vidare i livet 

använder de hanteringsstrategier som att förneka sin bakomliggande hjärtsjukdom och hitta 

nya rutiner i det dagliga livet. Denna studie påvisar att alla ICD-bärare mer eller mindre 

påverkas av ett lidande relaterat till den förändrade livssituationen efter ICD-

implantationen. Om livssituationen påverkas så mycket att lidandet omfattar hela 

personens liv kan livslidande utvecklas. Det ses föreligga ett behov av information och 

stöd från sjuksköterskan till dessa personer. Skulle detta behov kunna tillgodoses kan det 

medföra att beroendet, rädslan och osäkerheten hos dessa personer minskar och det blir 

lättare att acceptera den bakomliggande sjukdomen och det nya dagliga livet med ICD. Det 

kan också bli till en hjälp till att minska personens lidande och risken att utveckla ett 

livslidande minimeras. Vi kan efter genomförandet av denna studie ana att det föreligger 

ett utbildningsbehov hos sjuksköterskan, samt att mer resurser bör tillsättas för att kunna 

tillgodose dessa personers behov av hjälp och stöd. 
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omvärderade sina 

liv. 
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ICD bärare 

sina första 

år efter 

implantatio

nen? 

Kvalitativ. 21 

patienter 

intervjuades 

efter 1, 6 samt 

12 månader. 63 

intervjuer på 90 

minuter 

dokumenterades

. 

Sju kategorier: 

Fysisk 

omvärdering, 

Kognitiva 

förändringar, 

Beroende av 

läkarkontakt, 

Besvikelse och 

frustration,  

Oväntade barriärer 

och konfrontation 
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Att 

undersöka 
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implantatio
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samt 

efteråt i 

hemmet. 

Kvalitativ. 20 

patienter 
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tackade ja. 
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fysiska aktivitets 

vanor. 

Överbeskyddande 

familjemedlemmar 
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aktivitet. Det fanns 

en känsla av 

osäkerhet. Den 

individanpassande 

vården och stödet 

därifrån var 
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Informationen var 

tekniskt fokuserad 
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patienten dåligt för 

ett liv hemma. Det är 
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kunna ta hand om 

dessa patienter både 

före och efter 
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defibrillator after a sudden  
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Att återge 

vanliga 

uppfattnin

gar om 

livet och 

erfarenhete

r hur det 

dagliga 

livet är för 

individer 

med ICD. 

Kvalitativ. Tre 

delstudier 

tolkade enligt 

hermeneutisk 

inriktning. 85 

intervjuer med 

62 individer 

med ICD.  

Tre teman 

identifierades. 

Förlora kontroll: 

tekniskt och 

livräddande fast allt 

har förändrats. 2: 

Gå vidare med 

livet: återfå kontroll 

och acceptans: 3. 

Utveckla en ny 

vision. Förvandling 

eller förhoppning. 

Det är viktigt att 

ICD-bärarna möter 

andra i liknande 

situationer. Detta 

styrker individerna. 

De omvärderar sina 

liv och återfinner 

livet när man 

föreställt sig döden. 

Titel: How does an implantable 

cardioverter defibrillator (ICD) 

affect the lives of patients and 

their families? 

Författare: Eckert, M. & Jones, 

T. 

Tidskrift: International Journal 

of Nursing Practice. 

Årtal: 2001 

Identifiera

vardagliga 

livserfaren

heter hos 

ICD-

patienter 

och deras 

familjer.  

Kvalitativ. 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

ansats. Tre 

familje -

medlemmar 

samt tre ICD 

bärare 

intervjuades. 

Olika tema 

identifierades. 

Beroende, de litade 

på att ICD-dosan 

skulle rädda livet på 

dem o de fick en ny 

chans i livet. Livet 

hade förändrats och 

de behövde hitta en 

väg till anpassning. 

Minskad kontroll: 

då en chock kunde 

utlösas utan 

förvarning. 

Ett behov av att tala 

med andra om sin 

situation, Även om 

det fanns en trygghet 

i ICD-dosan behövde 

de anpassa sig till 

situationen och 

osäkerheten 

övervinnas. Nya 

vägar att adaptera 

behövdes. 



 

 

 
Titel: Patients with implantable 

cardioverter-defibrillators and 

their conceptions of the life 

sitution: a qualitative analysis. 

Författare: Fridlund, B., 

Lindgren, E.-C., Ivarsson, A., 

Jinhage, B.-M., Bolse, K., 

Flemme, I., Sandstedt, B. & 

Mårtensson, J.  

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 2000 

Att 

beskriva 

ICD 

Patienter-

nas 

uppfatt-

ning om 

sin 

livssitua-

tion. 

Kvalitativ. 

15 personer 

intervjuades. 

Dessa intervjuer 

tolkades enligt 

fenomenologisk 

ansats. 

Fem kategorier 

identifierades. 

Känslan av 

tacksamhet, 

säkerhet, att finnas 

till, ha ett socialt 

nätverk, samt en tro 

på framtiden. 

Fynden i studien 

visar på vikten av 

stödgrupper för 

individerna samt 

utbildning av 

sjuksköterskorna så 

de vet hur dessa 

individer skall tas om 

hand. 

 

 


