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Sammanfattning 

Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt 

hjärtstopp orsakas oftast av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. En 

behandlingsform för allvarliga arytmier är en implantable cardioverter defibrillator 

(ICD). Den första ICD:n implanterades år 1980. Att vara hjärtsjuk innebär att 

patienten kan uppleva flera olika känslor, upplevelser samt erfarenheter och därför är 

sjuksköterskans kärnkompetens informatik särskilt viktig genom att vara informativ. 

Att sjuksköterskan är informativ är en viktig del av patientens vårdprocess. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av att leva med en ICD. Den 

allmänna litteraturstudien grundar sig på sex kvalitativa och två kvantitativa artiklar. 

Fem kategorier framkom i resultatet Oro, ökad trygghet, rädsla för elstöten, 

förändringar i vardagen och bristande kommunikation med sjukvårdspersonal. 

Resultatet visade på att patienter med en ICD kände en tacksamhet för livet men 

upplevde även en rädsla och oro. Elstöten beskrevs som att vara mycket kraftig, bland 

annat som att få en hästspark i bröstet eller att bli påkörd av en lastbil. I studien 

framkom även att den bristande kommunikationen mellan vårdtagare och vårdgivare 

påverkade det vardagliga livet. Både de fysiska och psykiska konsekvenserna av 

behandlingen med ICD är oförutsägbara men är viktig kunskap vid vårdandet av 

denna patientgrupp.
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Abstract 

Every year there are 10 000 cases of sudden cardiac arrest in Sweden. Sudden cardiac 

arrest is usually caused by ventricular fibrillation or ventricular tachycardia. A form 

of treatment for serious arrhytmias is an implantable cardioverter defibrillator (ICD). 

The first ICD device was implanted in 1980. To have a heart disease includes that the 

patient can experience several different emotions and experiences and therefore, to be 

informative as a nurse is an important part of the patients care. The aim of the 

litterature study was to highlight the patient’s experience to live with an ICD. The 

general literature study is based on six qualitative and two quantitative articles. Five 

categories emereged in the result Concern, increased safety, fear for the chock, 

changes in daily life and lack of communication with health care personal. The result 

showed that patients with an ICD device felt a gratitude for life but also experienced a 

fear and worry. The shock describes being very powerful. It describes like feeling to 

get a horse kick in the chest or to be hit by a truck. The study emerged in that a lack 

of communication between health care providers and recipents effected the daily life. 

The physical and psychological consequenses caused by the treatment is an 

unpredictable but is an important knowledge in the nursing about the patient group. 
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Inledning 

Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Orsaken till ett 

plötsligt hjärtstopp är oftast ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2009). I USA ökar antal patienter med 

hjärtsjukdom och det beräknas vara cirka 8,5 miljoner hjärtsjuka patienter år 2030 

(Heidenreich et al., 2013). En behandlingsform mot allvarliga arytmier kan vara att 

implantera en implantable cardioverter defibrillator (ICD). Behandlingen utförs för att 

inte återinsjukna i ett hjärtstopp eller att minska risken för ett hjärtstopp på grund av 

allvarliga arytmier. År 1980 implanterades den första ICD:n som tills idag har 

utvecklats till en livsavgörande enhet med både pacemaker- och defibrillatorfunktion 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Malhotra et al. (2016) beskrev 

att vara hjärtsjuk innebar att få många nya känslor, upplevelser och erfarenheter som 

kunde påverka vardagen (Malhotra et al., 2016). Pedersen, Knudsen, Dilling, 

Sandgaard och Johansen (2016) betonade att vårdpersonalens uppgift är att ge 

relevant information till patienten om ICD-behandlingens utförande och 

konsekvenser. Antalet patienter som var bärare av en ICD i Sverige under år 2018 var 

11 679 stycken (Swedish ICD and Pacemaker Register, 2018). 

Sjuksköterskans uppgift är att erhålla patienten med muntlig och skriftlig information 

om ICD:n både före och efter implantationen menade Bolse, Johansson och 

Strömberg (2011). Att inneha en ICD medför vardagliga restriktioner. Det skall ges 

tid till patienten att diskutera sin nya livssituation och få tillgång till personinriktad 

information. Sjuksköterskan som arbetar inom ett ICD-team ansvarar för uppföljning 

med patienten (Bolse et al., 2011). Katie Eriksson (1988) förklarade att ingen 

vårdprocess är den andra lik. Eriksson (1988) menade att den kontinuerliga relationen 

medför att patienten kan utveckla hälsoprocessen ostört samt att vårdpersonal kan 

bemöta patienten på bästa möjliga sätt. Hälsoprocessen är en del av vårdprocessen 

och syftar till att uppnå hälsa (Eriksson, 1988). 

Bakgrund 

Att vara hjärtsjuk 

Heidenreich et al. (2013) menade att invånarna med risk för hjärtsjukdom i USA 

procentuellt ökar. År 2012 var det cirka 5,8 miljoner hjärtsjuka människor i USA och 

det uppskattas ökas till cirka 8,5 miljoner människor fram tills år 2030 (Heidenreich 

et al., 2013). Malhotra et al. (2016) menade att vara hjärtsjuk innebär många nya olika 

känslor, upplevelser och erfarenheter. Patienterna kan även uppleva symtom som 

trötthet, sömnstörningar, ångest och depression. Vardagen präglas av oro och rädsla, 

främst över om kroppen klarar fysisk aktivitet eller för att glömma av att ta de 

ordinerade läkemedel. Ännu fler funderingar uppkommer när en ny och större 

behandling sätts in (Malhotra et al., 2016).  
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Bergfeldt (2005) beskrev att det kan innebära livshotande tillstånd att leva med 

arytmier. En regelbunden ventrikeltakykardi kan leda till en ventrikelarytmi som i sin 

tur kan leda till asystoli och död. Om patienten en gång blivit räddad från en ihållande 

ventrikeltakykardi är risken för återfall mycket hög. För att behandla arytmier som 

inte är livshotande är första steget en farmakologisk behandling, menade Bergfeldt 

(2005). Om patienten inte svarar på tre olika läkemedelsbehandlingar så övervägs en 

icke farmakologisk behandling. Den icke farmakologiska behandlingen är i första 

hand en ICD. En ICD verkar genom att bryta en ventrikeltakykardi med pacing eller 

en elstöt. När hjärtat har ett ventrikelflimmer så verkar ICD:n genom att direkt ge en 

högenergi elstöt. En ICD är även utrustad med en pacemakerfunktion som känner av 

samt stimulerar på både förmaks- och ventrikelnivå (Bergfeldt, 2005).  

Implanterbar defibrillator  

Michel Mirowski var grundaren för ICD:n och implanterade den första ICD:n i en 

människa år 1980 (Kastor, 1989). De första enheterna var stora och opraktiska och 

krävde invasiva operationer. Syftet med en ICD är att hjärtats rytm skall återgå till 

normal sinusrytm (Matchett et al., 2009). ICD:n har utvecklats och kan idag även ha 

en fullständig pacemakerfunktion (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2009).  

Defibrillatorns huvudfunktion är inte att behandla hjärtsjukdomen (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2009). Bergfeldt (2005) beskrev att defibrillatorns funktion 

är att kontrollera hjärtats rytm och behandla allvarliga arytmier. En patologisk 

ventrikeltakykardi innebär att hjärtat slår minst tre slag utlöst av endast höger 

ventrikel och med en följd av en hjärtfrekvens på över 120 slag per minut. 

Ventrikeltakykardier bryts med en enkel elstöt av ICD:n, det känner oftast inte 

patienten av. När det sker ett ventrikelflimmer behövs det en högenergi elstöt för att 

normalisera hjärtrytmen (Bergfeldt, 2005). Den sistnämnda elstöt känner patienten av 

men smärtan kan upplevas olika då känslan är subjektiv (Mert, Argon & Aslan, 

2012). Innan elstöten inträffar kan patienter uppleva illamående, värmeökning och 

yrsel (Ooi, He, Dong & Wang, 2016). 

ICD:n opereras in under vänster nyckelben och elektroder läggs in via en ven till 

höger ventrikel. Beroende på sjukdomstillstånd kan dessa även ledas till höger 

förmak. ICD:n är försedd med flera elektroder och även en pulsgenerator och väger 

50–60 gram (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009). Det primära syftet 

med en ICD är att behandla allvarliga arytmier i hjärtats ventrikel för att minska 

risken för ett plötsligt hjärtstopp. För personer som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp 

kan det vara aktuellt med en ICD. År 2018 implanterades det 949 stycken ICD:s för 

primärt syfte (Swedish ICD and Pacemaker Register, 2018). Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (2009) förklarade att en viktig behandling vid hjärtstopp är att 

ge elektriska stötar till hjärtat med hjälp av en defibrillator. Det sekundära syftet till 

att få en ICD-behandling är för de patienter som har överlevt en livshotande 
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arytmirubbning och räddats, oftast av en elektrisk stöt av en extern defibrillator. 

Syftet med ICD-behandlingen innebär att patienten inte skall behöva uppleva ännu en 

livshotande arytmi (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2009).  

Sjuksköterskans kärnkompetens – informatik 

För en sjuksköterska är det viktigt att vara tydlig och informativ till patienten 

angående patientens tillstånd. Enligt 1 §, kap 1, i SFS 2014:821 beskrivs att lagen 

syftar till att ”stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet”. I 1 §, kap 3, i SFS 2014:821 beskrivs 

det att patienten har rätt till att få information som rör patientens sjukvård. Enligt 

beskrivande lag ska sjuksköterskor på ett kompetensberikat sätt ge patienten 

information som SFS 2014:821 hänvisar till. Det framkom dock enligt Pedersen et al. 

(2016) att patienter inte får en tillräckligt tydlig och innehållsrik information som 

behövs för att veta att det finns möjligheter att avaktivera enheten mot livets slutskede 

och psykologiskt stöd för patienten samt anhöriga. Socialstyrelsen (2012) påpekade 

att vara informativ är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. 

Bolse et al. (2011) beskrev hur sjuksköterskorna som arbetar inom ICD-team har 

ansvar för uppföljning av ICD:n med patienten. Det innebär tekniska kontroller på 

återbesök, pre- och postoperativ omvårdnad för implantationen samt 

patientundervisning. Patienten skall erhålla både muntlig och skriftlig tydlig 

information både före samt efter implantationen är utförd för bästa möjliga förståelse. 

Patienten får mycket information från läkare en tid innan ingreppet utförs men det är 

sjuksköterskans ansvar att upprepa informationen. Sjuksköterskor eller läkare skall 

demonstrera en ICD innan implantationen sker. Det är viktigt att det ges möjlighet för 

familjemedlemmar att ta del av informationen tillsammans med patienten om så 

önskas. Information ges med inriktning på kirurgiska aspekter, omvårdnad med 

inriktning på sårläkning, att undvika elektromagnetisk störning i vardagen, 

körrestriktioner samt emotionella reaktioner och råd om vad patienten skall göra efter 

att en elstöt har inträffat. Patienten skall också få tid att diskutera deras förväntningar 

om att leva ett liv med en ICD och kunna få rådgivning av sjuksköterskan (Bolse et 

al., 2011).  

Omvårdnadsperspektiv 

Katie Eriksson beskrev humanistisk vård som vård baserad på respekt för varje 

människa och förtroende till patientens möjlighet till utveckling och växt (Eriksson, 

1988). Det gör att ingen vårdprocess är lik någon annan. Vårdprocessen har hälsa som 

syfte, det medför att de handlingar som sjuksköterskan utför syftar till att stödja 

hälsoprocesserna. Vårdpersonal möter människor som lider och vågar ge en del av sig 

själva och det är en del av den humanistiska hållningen. Eriksson (1988) beskrev 

fortsättningsvis att hälsa är något vårdpersonalen kan vara närvarande i, men inte ge 

till patienterna. I en fungerande vårdrelationen mellan patient och vårdare ger det en 

möjlighet till växt. Det är även här som det finns plats för att uttrycka sina begär, 
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behov och problem. Vårdförhållandet är professionellt och stödjer patientens 

hälsoprocess. Enligt Eriksson (1988) innebär professionellt vårdförhållandet att det är 

byggt på kunskap och de etiska kraven. Eriksson (1988) belyste även kontinuiteten i 

ett vårdförhållande, hälsoprocessen utvecklas mot optimal hälsa ostört och 

vårdprocessen får en chans till att sträva för att bli vårdande. Om det inte finns en 

vårdrelation i hälsoprocessen, medför det endast arbetsuppgifter som skall slutföras.  

En ständig förändring och utveckling hos människan är vad lärande och inlärning 

innebär (Eriksson, 2015). Patienten är i behov av att utveckla ny och bredare kunskap 

kring ett ämne vid en ny behandling (Bolse et al., 2011). Katie Eriksson (2015) 

förklarade att ju mer kunskap som människan tar till sig desto fler nya vägar öppnas 

för att åstadkomma en bredare kunskapsinlärning. Lärandet inom vårdandet behöver 

tas steg för steg för att patienten skall uppnå högsta grad av kunskapsbredd. 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal bör ha det i åtanke vid samtal med patienten 

(Eriksson, 2015).  

Problemformulering  

Idag drabbas allt fler människor av hjärt-och kärlsjukdomar och sjuksköterskan 

behöver få en bredare kunskap om patienternas upplevelse kring att bära en ICD vid 

hjärtsjukdom. Hos patienter som har överlevt ett hjärtstopp eller allvarliga arytmier 

och sedan tilldelats en ICD, finns det risk att utsättas för en allvarlig arytmi igen. 

Sjuksköterskans roll är att möta patienterna med en förståelse kring det fysiska, 

psykiska och den sociala påverkan för patienten och de utmaningarna som de möter i 

det vardagliga livet.  

Syfte 

Syftet var att belysa patientens upplevelse av att leva med en implanterbar 

defibrillator (ICD).  

Metod 

Design 

Vald design för studien var en allmän litteraturstudie med strukturerade sökningar 

enligt Forsberg och Wengström (2015) för att få en överblick kring kunskapsläget 

gällande att leva med en ICD i relation till omvårdnad.  

Datainsamling 

För att få en överblick kring det valda ämnets omfång i databaserna utfördes en 

ostrukturerad informationssökning (Henricson, 2017). Sökningarna inleddes med 

valda sökord endast i fritext. De valda databaserna CINALH, PubMed och PsycINFO 

är relevanta för omvårdnad. Till en början användes databaserna CINAHL och 

PubMed, senare utökades det även till PsycINFO. I sökningen användes Subject 
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Headings och MeSH-termer för att avgränsa ämnet till syftet tillsammans med olika 

kombinationer av sökord i fritext. Innan sökningarna med Subject Headings och 

MeSH-termer inleddes gav fritextsökningarna en icke hanterbar mängd antal träffar. 

För att finna artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte, valdes det att använda 

den booleska operatorn AND för att få en begränsad sökning och OR för att få en 

utökad sökning (Forsberg & Wengström, 2015).  

Subject Headings och MeSH-termer som användes vid sökningar för att uppfylla 

syftet var defibrillators implantable och life experiences (Bilaga A). Dessa sökord 

användes för att specificeras och avgränsa ämnet. Trunkering användes i resterande 

sökord som skrevs i fritext för att även få med olika böjningar av orden till 

sökträffarna, trunkeringen med hjälp av en asterisk (*) sattes efter ordstammen 

(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2017).  

Datainsamling har skett via databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som hade 

begränsningarna att vara publicerade mellan år 2014–2019, peer-reviewed och 

skrivna på engelska eller svenska. Använda sökord var defibrillators implantable, 

experience, perception, opionons, views, attitudes, emotions, patient, patient feelings, 

life experiences, life experience (Tabell 4) och implantable cardioverter defibrillator 

(Tabell 3), vilka har kombinerats med de booleska operatorerna AND och OR. 

Samtliga möjliga ord har trunkerats. En kvalitetsgranskning enligt Carlsson och 

Eimans bedömningsmall (2003) gjordes på somliga artiklar med syfte att undersöka 

litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet, som sedan resulterade i åtta resultatartiklar. 

Artiklarna poängsattes och omvandlades till procent. Låg kvalitet innebar grad III och 

 60 procent, god kvalitet innebar grad II och  70 procent och hög kvalitet innebar 

grad I samt  80 procent. Åtta resultatartiklar bedömdes till grad I, det bidrar till att 

litteraturstudien är av hög kvalitet. I större delen av arbetet användes kvalitativa 

artiklar för att besvara arbetes syfte och få en ökad förståelse kring patientens 

upplevelse av att leva med en ICD. Studiens resultat grundar sig även på kvantitativa 

artiklar för att nå en bredare kunskap av en större population och även se samband 

och olika klassificeringar (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för litteraturstudiens informationssökning var att artiklar var 

publicerade mellan tidsspannet 2014–2019 samt peer-reviewed, efter att ha tagit del 

av Friberg (2017) rekommendationer. Patienterna i studien skulle ha en ålder över 18 

och inneha en ICD. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska eller svenska 

språket, blivit etiskt godkända samt kunna graderas till grad I eller grad II enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Exklusionskriterierna för de 

vetenskapliga artiklarna var texter som handlade om barn, skriva på andra språk än 

engelska eller svenska, review artiklar samt vetenskapliga artiklar publicerade före år 

2014. Abstrakt som inte innehöll dem angivna sökorden valdes bort samt grad III 

enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikelsökning i CINAHL 

Den specifika sökningen för CINAHL var begränsningen human. Första sökningen 

gav sex träffar (Tabell 4) varav samtliga artiklar lästes igenom i sin helhet. Två av 

dessa artiklar resulterade i resultatartiklar. Andra sökningen resulterade i 118 träffar 

och åtta var dubbletter och 34 motsvarade inte studiens syfte. Återstående 76 abstrakt 

lästes igenom (Tabell 4). Tio artiklar valdes att läsas i sin helhet. Endast en artikel 

resulterade i resultatartikel. Den tredje sökningen resulterade i 283 träffar varav 20 

var dubbletter (Tabell 4). Alla titlar lästes igenom men endast 68 abstrakt valdes att 

läsas då resterande inte motsvarade studiens syfte. Tolv artiklar valdes att läsas i sin 

helhet. Sökningen resulterade inte i några nya resultatartiklar. Det gjordes även en 

sökning med följande sökord: defibrillators implantable + AND patient* feel*. 

Sökningen gav en träff vars abstrakt var otillgängligt och därmed oanvändbart. 

Sökningen valdes att inte presenteras i Tabell 4. 

Artikelsökning i PubMed 

Den specifika begränsningen för PubMed var humans. Första sökningen gav 166 

träffar (Tabell 4) varav 90 abstrakt lästes igenom. Två artiklar var dubbletter från 

tidigare resultatartiklar. Femton artiklar lästes igenom i sin helhet. Två artiklar 

resulterade i resultatartiklar. Andra sökningen resulterade i 36 träffar varav samtliga 

abstrakt lästes igenom (Tabell 4). Tre artiklar var dubbletter från tidigare 

resultatartiklar. Tolv artiklar valdes att läsas igenom i sin helhet. En artikel resulterade 

i resultatartikel. Tredje sökningen resulterade i 72 träffar (Tabell 4). Sextioåtta 

abstrakt lästes och 14 artiklar lästes igenom i sin helhet. Fyra artiklar var dubbletter 

från tidigare sökningar. Två artiklar resulterade i resultatartiklar. Det gjordes även en 

sökning med följande sökord: defibrillators implantable + AND patient* AND 

experienc* OR perception* OR opinion* OR attitud* OR view*. Sökningen var 

ohanterbar då den gav 186 527 träffar i databasen. Sökningen valdes att inte 

presenteras i Tabell 4. 

Artikelsökning i PsycINFO 

Första sökningen resulterade i 11 träffar. Sju abstrakt lästes igenom. Två artiklar var 

dubbletter från tidigare resultatartiklar. Sökningen resulterade i att ingen artikel 

valdes. Andra sökningen resulterade i 17 träffar. Fjorton abstrakt lästes igenom. Ingen 

av sökresultaten var av intresse för litteraturstudien. Tredje sökningen resulterade i 11 

träffar. Alla titlar och två abstrakts lästes. Ingen artikel resulterade i resultatartikel. 

Fjärde sökningen gav tre träffar varav en artikel var en dubblett av en resultatartikel. 

Ingen artikel resulterade i resultatartikel.   

Totalt lästes 69 artiklar och 11 artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans 

granskningsmall (2003). Tre granskades till grad III och ingick inte i litteraturstudiens 

inklusionskriterier.  
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Databearbetning 

Databearbetningen för litteraturstudien utfördes med vägledning av Forsberg och 

Wengströms (2015) förklaring av innehållsanalys. Utvalda resultatartiklar lästes 

igenom enskilt ett upprepat antal gånger för att få en helhetsbild och korrekt förståelse 

av informationen. Artiklarna diskuterades till enighet om innehåll. Specifika meningar 

valdes att färgkodas för att sedan kunna kategorisera i kategorier (Friberg, 2017). 

Syftet med att färgkoda och kategorisera meningar var för att lättare kunna hitta 

mönster i likheter samt skillnader i studierna. Följande koder sammanställdes: coping 

samt positiva och negativa inställningar. De sammanställdes till positiva och negativa 

inställningar och slutligen blev kategorin Oro. Nästkommande kategori 

sammanställdes genom koderna rädsla och ångest samt upplevelser och känslor som 

förbindes till upplevelse, som slutligen blev kategorierna Ökad trygghet och Rädsla 

för elstöten. Tredje kategorin Bristande kommunikation med sjukvårdspersonal 

framkom genom koden brister kring information. Det fjärde resultatets kategori 

framkom av tre koder: familj, sömn och sex, aktivitet, restriktioner och kläder samt 

jobb. Det sammanställdes till förändringar i familj, sömn och sexliv samt förändringar 

i arbete och restriktioner och blev till kategorin Förändringar i vardagen (Tabell 1). 

Kategorierna underlättade för att finna det specifika resultat som litteraturstudien 

strävade efter. Artiklarnas innehåll samt utvalda kategorier diskuterades till konsensus 

var uppnått.  
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Tabell 1. Sammanställning till kategorier 

Koder Sammanställning av 

koder 

Kategorier 

Coping Positiva och 

negativa 

inställningar 

Positiva och negativa 

inställningar 

Oro 

Rädsla 

och ångest 

Upplevelser och 

känslor 

Upplevelse Ökad trygghet 

Rädsla för 

elstöten 

Brister kring information Brister kring 

information 

Bristande 

kommunikation 

med 

sjukvårdspersonal 

Familj, 

sömn, 

sex 

Aktivitet, 

restriktioner, 

kläder 

Jobb Familj, 

sömn 

och 

sexliv 

Arbete och 

restriktioner 

Förändringar i 

vardagen 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik och etiska koder har fötts fram genom stora misslyckanden under 

forskningens namn. Etiken behövs för att skydda människor som deltar samt att det 

finns respekt för dem som deltar och dem som väljer att inte delta. Forskningen 

behöver också etiken för att forskningens framsteg skall kunna tas på allvar av 

allmänheten. Forskningsetik ger även möjlighet att reflektera om värderingar, 

handlingar och egna ord och tankar (Kjellström, 2017). I Sverige regleras 

forskningsetiken utifrån lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(2003:460) och personuppgiftslagen (1998:204). Tillsammans skyddar lagarna de 

mänskliga rättigheterna, grundläggande frihet, hälsa, säkerhet och personlig integritet 

(Kjellström, 2017).  

Kodex och deklarationer tillkom när människor har farit illa. Nürnbergkodexen 

grundades efter andra världskriget och säger att människor inte får skadas och att 

informerat samtyckte skall framföras. Helsingforsdeklarationen handlar om att 

individen skall gå före vetenskapens intresse. The Council for International 

Organizations of Medical Sciences (CIOMS) skyddar svaga grupper och utsatta 

kvinnor i andra länder som utnyttjas i forskning. Belmontrapporten vädjar om att 

forskningen skall göra gott och rättvisa samt respekt för individen (Kjellström, 2017). 
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De fyra huvudkrav som finns inom forskningsetiken är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2009).  

För att en studie skall vara etisk behöver den uppfylla kriterierna; väsentliga ämnen 

som skall undersökas, god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt. Det 

handlar om att öka sannolikheten att säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos 

deltagarna kan garanteras. Det talas även om dem fyra etiska principerna som rör 

autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och rättviseprincipen 

(Kjellström, 2017). 

Litteraturstudiens resultatartiklar Humphreys, Lowe, Rance och Bennett (2016), 

Forman et al. (2018), Ooi et al. (2018), Dougherty et al. (2016), Thylén, Moser, 

Strömberg, Dekker, och Chung (2015), Garrino, Borraccino, Peraudo, Bobbina och 

Dimonte (2017), Conelius (2015) samt Magnusson, Jonsson, Möller och Fredriksson 

(2017) har blivit etiskt godkända. Forman et al. (2018), Dougherty et al. (2016), 

Thylén et al. (2015) och Garrino et al. (2017) mottog skriftligt godkännande av 

deltagare att medverka i studien. Magnusson et al. (2017) fick muntligt godkännande 

av deltagare att medverka i studien. Även Humphreys et al. (2016), Ooi et al. (2018) 

och Conelius (2015) fick ett godkännande av patienter att medverka, det framkom inte 

om godkännandet var skriftligt eller muntligt. Studierna fick godkännande av NHS-

etikkommitté (Humphreys et al., 2016), Helsingforsdeklarationen (Forman et al., 

2018; Dougherty et al., 2016) samt Institutional Review Board (IRB) (Dougherty et 

al., 2016; Conelius, 2015), National Healthcare Group Domain-Specific Review 

Board (Ooi et al., 2018), Mänsklig forskning vid Linköpings Universitet (Thylén et 

al., 2015), Hospital Review Board (Garrino et al., 2017) och Regionala etikkommittén 

av Uppsala (Magnusson et al., 2017) (Tabell 2).   
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Tabell 2. Sammanställning av etiksgodkännande av resultatartiklar  

Resultatartikel Etikkommitté  Godkännande av 

medverkande 

Conelius (2015) Institutional Review Board 

(IRB) 

Framkom ej i vilken form.  

Dougherty et al. (2016)  Helsingforsdeklarationen Skriftligt godkännande  

Forman et al. (2018)  Institutional Review Board 

(IRB) 

Skriftligt godkännande 

Garrino et al. (2017) Hospital Review Board Skriftligt godkännande 

Humphreys et al. (2016) NHS-etikkommitté Framkom ej i vilken form.  

Magnusson et al. (2017)  Regionala etikkommittén av 

Uppsala 

Muntligt godkännande 

Ooi et al. (2018) National Healthcare Group 

Domain-Specific Review 

Board 

Framkom ej i vilken form.  

Thylen et al. (2015) Mänsklig forskning vid 

Linköpings Universitet 

Skriftligt godkännande 

 

Resultat 

Resultatet visar att patientens upplevelse av att leva med en implanterbar defibrillator 

(ICD) var motsägelsefulla vilket de olika kategorierna oro, ökad trygghet, rädsla för 

elstöten, förändringar i vardagen och bristande kommunikation med 

sjukvårdspersonal beskriver (Tabell 1).  

Oro 

Ett flertal patienter upplevde att de svävade mellan liv och död innan implantationen 

av en ICD (Garrino, Borraccino, Peraudo, Boobio & Dimonte, 2017). Andra patienter 

kopplade och uppfattade ICD:n som en markör till döden, det har medfört en stor 

ångest och frustration i vardagen. Känslor av osäkerhet och sårbarhet förekom både 

innan och efter ICD-implantationen (Humphreys, Lowe, Rance & Bennett, 2016). Ooi 

et al. (2018) betonade att besvikelse och oro var centrala känslor i vardagen första 

tiden efter implantationen (Ooi et al., 2018). Osäkerhet fanns och var ibland så stark 

att patienter var tvungna att ha ett sjukhus lättillgängligt om något skulle hända. Det 



 

 11 

fanns även patienter vars osäkerhet tog över livet och en begravning började planeras 

(Humphreys et al., 2016). Patienter förklarade att de lever med en ständig ångest och 

rädsla för att snart kanske möta döden (Garrino et al., 2017). Hos patienter som 

tidigare inte hade upplevt en elstöt fanns en oro kring hur elstöten skulle upplevas. 

Det fanns även en stor rädsla att elstöten skulle slå till i en omgivning med okunskap 

(Conelius, 2015). Patienter som ännu inte upplevt en elstöt kände oro kring hur 

elstöten skulle upplevas och beskrev att ovissheten om och när elstöten skulle slå till 

ledde till ett stort obehag (Conelius, 2015). Ooi et al. (2018) betonade att besvikelse 

och oro var centrala känslor i vardagen första tiden efter implantationen (Ooi et al., 

2018). Ett flertal patienter hade en konstant rädsla efter att ha godkänt behandlingen 

med ICD:n. Rädslan inkluderade att bli utsatt för elstöten samt att andra teknologiska 

enheter kunde störa ICD:n (Garrino et al., 2017). 

Första tiden efter implantationen upplevdes depressiva symtom (Conelius, 2015). Den 

allmänna hälsan var lägst efter implantationen, 70 % av 42 deltagare kände 

nedstämdhet. Ett år efter ICD-implantationen kände 55 % utav 42 deltagare 

fortfarande nedstämdhet (Dougherty et al., 2016). Forman et al. (2018) förklarade att 

det fanns en stor psykologisk skillnad mellan patienter som har erfarit ett 

hjärtstillestånd och de som inte har erhållit ett hjärttillstånd. För de patienter som har 

fått en ICD för primärt syfte och lever med allvarliga arytmier, handlade ångesten om 

beslutsfattandet kring ICD-implantationen. För de patienter som har fått en ICD för 

sekundärt syfte, som överlevt ett plötsligt hjärtstopp, handlade oron om familj, 

återhämtning samt potentiella negativa konsekvenser om ett eventuellt framtida 

hjärtstillestånd (Forman et al., 2018). Unga patienter upplevdes mer upprörda än äldre 

patienter över hur deras bakomliggande sjukdom påverkade hela deras liv. Unga 

patienter upplevdes därför att ha mer aggressivitet och depressiva symtom (Garrino et 

al., 2017). Det förklarades av Conelius (2015) att patienter upplevde det påfrestade att 

ständigt bli påmind av ICD:n och sin bakomliggande sjukdom när ärret syntes.  

Ökad trygghet  

Ett flertal patienter uttryckte en tacksamhet för ICD:n och benämnde den som en 

livräddare och en vakt för livshotande arytmier (Forman et al., 2018; Ooi et al., 2018). 

Viktigt att poängtera var att för vissa patienter försvann den ständiga oron efter 

implantationen. Det fanns inte längre samma problem att vara långt ifrån ett sjukhus 

då de var säkra på att ICD:n gjorde sitt jobb (Conelius, 2015). Garrino et al. (2017) 

beskrev hur vissa patienter aldrig kände sig övergivna. Det fanns en positiv inställning 

till ICD:ns teknologi och en stor tillit upplevdes. Den positiva inställningen användes 

även för att minska sin oro (Garrino el al., 2017). Acceptansen för att vara hjärtsjuk 

och att inneha en ICD var en pågående process. Processen kunde förlängas på grund 

av att det fanns ett främmande föremål i kroppen eller på grund av att det fanns en oro 

för vad andra människor skulle tycka om att patienten behandlades med en ICD 

(Forman et al., 2018). Patienterna hade en känsla av ovisshet, då de inte kunde förstå 

om det fanns en brist på acceptans på grund av att ICD:n kändes obekväm, eller om 
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ICD:n kändes obekväm för att det var svårt att acceptera den (Humphreys et al., 

2016). Acceptansen kring ICD:n blev bättre med tiden, vissa patienter lärde sig att 

bara acceptera situationen och andra levde dag för dag (Ooi et al., 2018). En del 

patienter fick en ny syn på livet och bestämde sig för att ta vara på och njuta av de 

kommande åren. En del patienter accepterade sin ICD med anledning att det inte 

fanns något annat val medan en del accepterade sin ICD med en tacksamhet för livet 

(Humphreys et al., 2016). Känsla av privilegium förklarades med tacksamhet, 

förtroende och säkerhet eftersom enheten är mycket kostsam (Magnusson, Jonsson, 

Möller & Fredriksson, 2017). 

Rädsla för elstöten  

En del patienter beskrev att elstöten var som att få en hästspark i bröstet. Hos 

patienter som tidigare inte hade upplevt en elstöt fanns en oro kring hur elstöten 

skulle upplevas. Av 3003 deltagare var 64 % oroliga för att behöva uppleva en elstöt 

(Thylén, Moser, Strömberg, Dekker & Chung, 2015). Patienter som ännu inte upplevt 

en elstöt kände oro kring hur elstöten skulle upplevas och beskrev att ovissheten om 

och när elstöten skulle slå till ledde till ett stort obehag (Conelius, 2015). Tiden före 

och efter elstöten beskrevs som ångestfylld och ansågs av patienter att vara värre än 

upplevelsen av själva elstöten från ICD:n. En ofta förekommande konsekvens av en 

elstöt var förlust av förtroende till sitt hjärta som ledde till depressiva symtom. En 

förstärkning av de depressiva känslorna uppkom då patienter inte kunde finna en 

logisk förklaring till sammankopplingen av situationen och elstöten (Humphreys et 

al., 2016). Elstöten beskrevs som ett slag som kommer inifrån och är en upplevelse 

som det aldrig går att förbereda sig för. Somliga patienter kände sig aldrig 

självständiga på grund av att de var beroende av ICD:n för att få en större chans att 

överleva (Garrino et al., 2017).  

En del beskrev elstöten som mycket kraftig, våldsam och plötslig. Andra patienter 

jämförde upplevelsen med att bli påkörd av en lastbil och att allting svartnar (Garrino 

et al., 2017), att få en sten i bröstet, skjuten av en revolver, ett skott som kom från 

ingenstans (Magnusson et al., 2017), att få en hästspark i bröstet (Conelius, 2015), bli 

slagen eller sparkad i bröstet (Ooi et al., 2018). Elstöten kunde även upplevas som en 

stark elektrisk urladdning. Skrämmande, otäckt, hemskt, fruktansvärt (Magnusson et 

al., 2017), smärtsamt och rädsla (Ooi et al., 2018) var känslor som patienter kopplade 

samman med elstöten. Det upplevdes att patienterna återhämtade sig väl samt att 

smärtan efter elstöten snabbt försvann (Ooi et al., 2018). Kvinnliga patienter lade 

mycket fokus på smärtan i samband med elstöten och ICD:ns funktion (Humphreys et 

al., 2016). Det fanns delade synpunkter om elstötarna, vissa patienter såg det som en 

bekräftelse att ICD:n fungerade medan andra upplevde det mycket förskräckligt fast 

visste samtidigt att de inte skulle dö av elstöten (Magnusson et al., 2017). De patienter 

som hade upplevt flera elstötar accepterade att elstötarna var en del av behandlingen 

och deras nya liv (Magnusson et al., 2017). En följd av att bli utsatt för elstötar kunde 

vara undvikande beteende av situationer eller aktiviteter som kunde ha orsakat 
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elstöten (Garrino et al., 2017). Av 3003 deltagare var 56 % oroliga för att utföra en 

aktivitet som kan utlösa en elstöt (Thylén et al., 2015). Anhöriga som hade bevittnat 

en elstöt upplevdes även att ha ett undvikande beteende gällande att utföra aktiviteter 

eller besöka platser som elstöten utlösts vid. Trots att patienten kan ha hanterat 

situationen väl, kunde anhöriga bli mycket påverkade. En fyraårig dotter till en patient 

undvek fysisk kontakt med sin far efter att fadern upplevt flera elstötar under en 

kortare period (Garrino et al., 2017). Oavsett om patienter upplevt en elstöt eller inte, 

fanns det en ständig oro kring när elstöten skulle slå till (Humphreys et al., 2016).  

Förändringar i vardagen  

Vissa av kvinnorna i studien (Magnusson et al., 2017) vars döttrar önskade att själv 

inneha en ICD, då döttrarna kallade enheten för en livräddare. Patienter som har 

överlevt ett hjärtstillestånd erbjöds stöd och psykologkontakt medan anhöriga sällan 

var involverade att få samma stöd. Ett hjärtstillestånd visade sig även vara mycket 

påfrestande för anhöriga (Magnusson et al., 2017). Ooi et al. (2018) beskrev hur 

familj och vänner var ett stort stöd och mycket involverade i vården kring patienten. 

En stor del av patienterna upplevde att familj och anhöriga bar på en stor oro för 

patienten och upplevdes vara överbeskyddande beskrev Humphreys et al. (2016). Det 

som upplevdes mest påfrestande för patienterna i studien var att de inte längre kunde 

kramas med sina barn på samma sätt som tidigare, då de var rädda att barnen skulle 

stöta till enheten vid bröstet menade Conelius (2015).   

En del patienter upplevde ICD:n som stor och jobbig under nätterna och medförde att 

dem fick ändra sin sov position. Det beskrevs som att sova på en hockeypuck 

(Forman et al., 2018). En del patienter tyckte att det underlättade med en extra kudde 

vid enheten (Magnusson et al., 2017). Känslan av att inte kunna sova som förut var 

påfrestande och de upplevde en känsla av att dosan skulle falla ut ur bröstet (Conelius, 

2015). Det var vanligt att patienterna hade en mindre fysisk kontakt med sin partner 

första tiden efter ICD-implantationen, inklusive sexuell aktivitet. För vissa patienter 

varade undvikandet av sexuell aktivitet under ett helt år. Ett mindre aktivt sexliv 

resulterade i att patienterna kände sig mer isolerade (Humphreys et al., 2016).     

Somliga patienter var tvungna att byta arbetsplats medan vissa förlorade arbetet (Ooi 

et al., 2018). En anledning till ett ofrivilligt arbetsbyte var att tidigare arbete innehöll 

arbetsuppgifter som inkluderade körning eller elektromagnetisk exponering. 

Patienterna anpassade sig efter sin nya ekonomiska situation, om det blev ett problem 

(Magnusson et al., 2017). Att byta arbete upplevdes av patienter som en frustration då 

de inte kunde utföra samma arbetsuppgifter som tidigare. Att behöva byta 

arbetsposition och arbetsuppgifter beskrevs av patienter som att förlora sitt arbete 

helt. Det fanns även patienter som valde att gå i tidig pension istället för arbetsbyte 

(Garrino et al., 2017).  
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En läkare rekommenderade patienterna enligt Garrino et al. (2017) att inte längre 

fortsätta med vissa specifika vardagliga aktiviteter. Patienter kände att de inte längre 

kunde leva sitt liv till fullo. Forman et al. (2018) betonade hur patienterna innan 

implantationen upplevde en osäkerhet, kring fysiska aktiviteter men att de efter 

implantationen kunde nå sin fulla potential eftersom att ICD:n blev ett skydd för 

hjärtat (Forman et al., 2018). Andra restriktioner som upplevdes av patienterna var 

användandet av säkerhetsbälten och bärandet av ryggsäck, då banden kunde orsaka 

lokal irritation. Patienterna upplevde även att det kändes obekvämt när ärr från 

implantationen var synligt. Det undveks att bära kläder som inte dolde ärret. Tillslut 

kunde ICD:n accepteras och blev en del av patienten (Magnusson et al., 2017). 

Restriktioner gällande körning och arbete hade blivit bortglömt att informera 

patienterna om (Garrino et al., 2017). Det fanns även patienter som inte fått någon 

information om ICD:ns livslängd och postoperativ smärta (Forman et al., 2018).  

Bristande kommunikation med sjukvårdspersonal  

Flera patienter kände att de fått en bristande information från sjukvården gällande det 

dagliga livet, fysisk aktivitet, sexualliv samt hur det skulle vara att leva med en ICD 

(Forman et al., 2018; Garrino et al., 2017). Dock upplevdes informationen vara 

fullständig angående patienternas grundsjukdom, ICD:ns storlek, position och 

implantation (Garrino et al., 2017). Trots att bristerna i informationen skapade en 

stark oro valde patienterna att genomgå implantationen (Forman et al., 2018). 

Patienter i Singapore upplevde en god information, vilket medförde trygghet men att 

det fanns en bristande information om hur livets slutskede ser ut med en ICD (Ooi et 

al., 2018). Patienter ansåg att det fanns en bristande kunskap hos vårdpersonal om 

ICD-specifika frågor, bristen blev märkbar vid akuta situationer och primärvård. 

Patienterna tvivlade även på att vårdpersonal och allmänheten visste skillnaden 

mellan en ICD och pacemaker (Magnusson et al., 2017). Det fanns även brister i 

personcentreringen av patienten då läkaren aldrig hade frågat om patienternas egna 

inställningar och tankar om behandlingen, utan fokuserade endast på information 

gällande implantationen (Conelius, 2015).  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av att leva med en 

ICD. Litteraturstudien baseras på övervägande kvalitativa studier vilket ökar 

metodvalets relevans till syftet, då kvalitativa studier studerar upplevelsen på en 

djupare nivå (Friberg, 2017). Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet är grunden för att betygsätta litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdigheten i litteraturstudien ökar eftersom 

resultatet påvisar liknande upplevelser av patienterna. Trovärdigheten ökar om 

litteraturstudiens resultat även påvisar skillnader om patienters upplevelser, då 

upplevelsen alltid är subjektiv (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016).  
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Resultatet blir överförbart till det praktiska arbetet för sjuksköterskor när 

litteraturstudiens resultat påvisar variationer av upplevelsen av att leva med ICD. 

De två kvantitativa artiklarna fokuserade på den psykiska hälsan hos en större 

population. Länder som resultatartiklarna utfördes i var Sverige, USA, Italien, UK, 

Kanada och Singapore. I Sverige lever det människor med flera olika etniska 

bakgrunder, det gör att samtliga delar av litteraturstudiens resultat blir överförbart till 

den svenska sjukvården, då patienters upplevelser alltid är subjektiva kan upplevelsen 

appliceras i alla delar av världen.  

Två av litteraturstudiens resultatartiklar hade ett urval som skulle kunna påverka 

litteraturstudiens resultat. I Conelius (2015) deltog endast tre kvinnor i studien. 

Conelius (2015) diskuterade inte urvalet. Trots att kvalitativ metod endast analyserar 

den enskilde patientens upplevelse enligt Segesten (2017) kunde resultatet bli bredare 

om fler upplevelser inräknades i studien. Artikelns trovärdighet diskuterades på grund 

av få antal deltagare. I studien Garrino et al. (2017) fanns en otydlighet kring urvalet. 

Det fanns en otydlighet om hur många patienter som bjöds in samt tackade nej till att 

delta i studien. Det talades om att nästan 40 personer uppnådde kriterierna för 

deltagande i studien, för att sedan endast nämna att 20 personer deltog. Ingen 

förklaring till vad som skedde med resterande deltagare är funnen. Trots ovisshet om 

bortfall, fanns ingen tveksamhet om att studien inte skulle presenteras som en 

resultatartikel då den hade en hög vetenskaplig kvalité i resterande delar av studien. 

Samtliga resultatartiklar var etisk godkända från olika etiska kommittéer, om 

artiklarna inte skulle blivit etisk godkända skulle dem uteslutas från litteraturstudiens 

resultat.   

Databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO användes efter hjälp av bibliotekarie 

samt läran om sökteknik. CINAHL och PubMed användes för att finna artiklar om 

omvårdnad och medicin. PsycINFO valdes för att finna den psykologiska aspekten av 

upplevelsen av att leva med en ICD (Forsberg & Wengström, 2015). CINAHL och 

PubMed var databaserna som valdes till litteraturstudien och är grunden för 

litteraturstudien. PsycINFO användes för att komplettera sökningar ytterligare, 

sökningar på databasen resulterade i endast dubbletter. Sökningarnas valda ämnesord 

presenterade de centrala delarna av studiens syfte. Utan Subject Headings och MeSH-

termer (Tabell 3) skulle sökningarna resulterat i ospecifika sökträffar. Den booleska 

operatorn AND användes för att avgränsa och specificera sökningarna. Den booleska 

operatorn OR användes för att inkludera synonymer till sökord. Årsbegränsning 

2014–2019 valdes för att uppnå högsta grad av aktuell forskning. Vid 

artikelsökningarnas första sökningar hittades studier avseende djur och användning av 

ICD:n, på grund av det valdes det att använda begränsningarna: Human respektive 

Humans.  
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Genom att ha växlande och varierande sökord och synonymer till sökord har det 

påvisats av Östlund (2017) att det stärker litteraturstudien, ett flertal begränsningar för 

att begränsa sökningarna, tre olika databaser med olika inriktningar och utförd 

trunkering på alla möjliga sökord. Dubbletter som uppkom i sökningarna tyder på att 

databasen är rensad på artiklar som svarar på litteraturstudiens syfte med valda sökord 

eftersom inga ytterligare artiklar svarade på litteraturstudiens syfte. En svaghet i 

litteraturstudien är att inte ha engelska som modersmål (Östlundh, 2017), trots att 

svårförståeliga ord appliceras i översättningsprogram kan orden och meningar lätt bli 

feltolkade och texten missförstås. För att undvika missförstånd lästes artiklarna 

igenom ett flertal gånger och diskuterades till konsensus uppnåddes. 

Litteraturstudiens andra svaghet är att alla titlar lästes igenom men alla abstrakt som 

sökningen gav inte genomlästes. En anledning för att inte ha läst alla abstrakt är att 

titeln inte berörde litteraturstudiens syfte. Litteraturstudiens design har medfört god 

förutsättning till att på ett strukturerat sätt kunna analysera artiklarnas resultat som 

ökar litteraturstudiens pålitlighet (Forsberg & Wengström, 2015).  

Resultatartiklarna bedömdes utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). 

Bedömningarna är subjektiva och kan bedömas annorlunda av andra personer vilket 

tas med som en svaghet i studien. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom fem kategorier: Oro, ökad trygghet, rädsla för elstöten, 

förändringar i vardagen och bristande kommunikation med sjukvårdspersonal. 

Litteraturstudiens centrala resultat är Bristande kommunikation med sjukvårdpersonal 

och Oro.  

Nya känslor, upplevelser och erfarenheter uppkommer när patienter lever med en 

hjärtsjukdom. När en ny behandling sätts in uppkommer också nya funderingar 

(Malhotra et al., 2016). Utifrån litteraturstudiens resultat har det framkommit att få en 

ICD inte med självklarhet leder till positiv inställning hos patienten. När patienten får 

en ICD finns det inga andra behandlingsalternativ. Andra behandlingsalternativ finns 

vid exempelvis farmakologiska behandlingar då det finns möjlighet till utbytbarhet av 

läkemedel. På grund av att det inte finns andra behandlingsalternativ behöver 

patienten lära sig att leva med ICD:n. Flera patienter lever med en dubbel oro, både en 

oro för hjärtsjukdomen (Malhotra et al., 2016) och en oro för att ha en ICD. I de flesta 

fall när en behandling sätts in till en patient, tros det att behandlingen kan upplevas 

som en lättnad för att besvären kommer att mildras eller botas helt (Lundén, 

Lundgren, Persson & Lepp, 2013). Det har i förekommande litteraturstudies resultat 

framkommit att lättnaden inte alltid upplevs som den centrala känslan vid en 

behandling med en ICD. Att leva med en ICD har en negativ inverkan på vardagen. 

Humphreys et al. (2016) beskrev trots allt att patienter ofta upplevt två sidor av 

behandlingen och känsla av tacksamhet beskrivs ofta.  
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Humphreys et al. (2016) beskrev att somliga patienter fick en ny syn på livet efter 

implantationen av en ICD. Eriksson (1988) betonade att det är viktigt att ge 

personinriktad information till patienten, vilket innebär att sjuksköterskan ska centrera 

och formulera informationen efter vilken patient som sjuksköterskan kommunicerar 

med. När patienten upplever sig att få en fullständig information stärks tryggheten 

(Ooi et al., 2018). Eftersom att sjuksköterskan har gett verktyg till patienten för att 

uppleva trygghet, har sjuksköterskan därmed bidragit till patientens vårdprocess. 

Eriksson (1988) menade att sjuksköterskan ska vara närvarande i vårdprocessen så att 

patienten skall kunna uppleva en god hälsa, eftersom att vårdprocessen syftar till att 

ge hälsa. Det är även viktigt att det finns en vårdrelation mellan patienten och 

sjuksköterskan. Flemme, Hallberg, Johansson och Strömberg (2011) menade för att 

sjuksköterskans arbete skall förbli personinriktat är det viktigt att förstå att det finns 

flera uppfattningar och upplevelser av att leva med en ICD (Flemme et al., 2011). 

Eriksson (1988) menade att människan i sig är hälsa och att sjuksköterskan hjälper 

den andre människan att ge verktygen för att uppleva hälsa.  

Med hjälp av patientlagen främjas patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet (SFS 2014:821). En av sjuksköterskans betydande kärnkompetenser i 

ämnets sammanhang är att vara informativ (Socialstyrelsen, 2012). Forman et al. 

(2018) och Garrino et al. (2017) förklarade att patienterna upplevde en bristande 

information om bland annat gällande fysisk aktivitet och det dagliga livet med en 

ICD. Utifrån litteraturstudiens bakgrund samt resultat har det framkommit att 

sjuksköterskan inte arbetar utifrån lagar och det utbildade kompetensområdet, 

omvårdnad. Att ge information om hur det är att leva med en ICD i det vardagliga 

livet är högst relevant kopplat till omvårdnad och sjuksköterskans kärnkompetenser. 

Det har visats i ett flertal studier (Forman et al., 2018; Garrino et al., 2017; 

Magnusson et al., 2017; Conelius, 2015) att kompetensen inte upprätthålls då 

bristande information upplevs från flera patienter (Forman et al., 2018; Garrino et al., 

2017; Magnusson et al., 2017; Conelius, 2015). Den bristande informationen tros ha 

sin grund i bristande kunskap hos sjuksköterskan samt brist på tid inom sjukvården 

(Dehghanzadeh, Nayeri, Varaei & Kheirkhah, 2017). Eriksson (1988) menade på att 

sjuksköterskan ska ge mer och ny kunskap till patienten för att nya vägar öppnas. 

Vägarna som öppnas leder sedan till en bredare kunskapsinlärning. Eftersom att 

sjuksköterskan är den person som ska informera behöver sjuksköterskan själv vara 

påläst och kunnig inom området (Eriksson, 1988). Att det finns en brist på tid inom 

sjukvården kan förstås vid granskning av valda resultatartiklar. Lundén et al. (2013) 

beskrev att ge patienten den information som patienten är i behov av kommer att öka 

patientens upplevelse av hälsa. Patienter behöver få möjlighet att känna sig sedda och 

hörda för att få en tillit till vården (Lundén et al., 2013). Sammanfattningsvis behöver 

sjuksköterskan lyssna på patienten som är den främsta informationskällan. 

Abbasi, Negarandeh, Norouzadeh och Mogadam (2016) menade att om den önskade 

informationen skulle givits med korrekt inriktning skulle patienten inte behövt känna 
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rädsla. Magnusson et al. (2017) menade att bristen på kunskap om ICD:n och 

information blir märkbar vid akuta situationer och primärvård. Studien grundar sig i 

Sverige (Magnusson et al., 2017) vilket innebär att all legitimerad vårdpersonal skall 

ha kunskap om patientlagen (SFS 2014:821). Resultatet blir även mer överförbart till 

det praktiska arbetet eftersom att studien utfördes i Sverige. Dehghanzadeh et al. 

(2017) förklarade att sjuksköterskor upplevde att det fanns en bristande tid för ett 

informativt samtal med patienten. Informationen som sjuksköterskor gav ut hanns inte 

alltid med att utvärderas och ger därmed en otydlighet om informationen egentligen 

var tillräckligt anpassad (Dehghanzadeh et al., 2017). Eftersom att ingen vårdprocess 

är lik någon annan (Eriksson, 1988) anses det att varje informativt möte bör vara 

personinriktat. Bolse et al. (2011) uttryckte att det är viktigt för patienten att utveckla 

ny och bredare kunskap när patienten tillhandahåller en ny behandling. 

Sammanfattningsvis är det informativa vårdmötet hos sjuksköterskan viktigt för 

patienten. Det är viktigt för patienten då upplevelsen av att få en ICD påverkar 

patienternas hela livsvärld.  

Konklusion och implikation 

Att leva med en ICD innebär för patienten att handskas med dubbla känslor. Patienter 

beskriver en rädsla och oro som framskridande känslor samtidigt som ICD:n upplevs 

som en livräddare och ger livet en andra chans. Resultatet påvisar även att det är en 

individuell väg till att acceptera livet med en ICD och att leva med en ovisshet om när 

elstöten skall slå till som beskrivs med både psykiska samt fysiska aspekter. I 

litteraturstudien framkom det även att den bristande kommunikationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare påverkade det vardagliga livet. Det är mycket viktigt att ta 

sig tiden att vilja förstå patienternas olika och unika bekymmer kring ICD:n och 

behandlingen. Litteraturstudien har bidragit med att öka kunskapen om hur det är att 

leva med en ICD. ICD:n är en livräddande åtgärd för patientgruppen. Konsekvenserna 

av behandlingen är oförutsägbara och är en viktig kunskap i omvårdnaden om den 

studerande patientgruppen.  

Hos sjuksköterskor finns det ett behov av kunskap om ICD:n och andra 

hjärthjälpmedel trots att sjuksköterskan inte är specialistutbildad inom kardiologi. 

Informationen som litteraturstudiens resultat visar bör undervisas redan inom 

utbildning till allmänsjuksköterska för att få en grundförståelse. Det upplevs vara en 

brist på kunskap om hjälpmedel för hjärtsjukvården. Studiens resultat ses även vara 

relevant att informera blivande patienter med ICD och anhöriga med. Fortsatt 

forskning inom området bör fokusera på kvinnor och unga patienter med en ICD då 

de två patientgrupperna är underrepresenterade i nuvarande forskning 
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Implantable cardioverter 

defibrillator 

Defibrillators implantable 

Subject Headings 

Defibrillators implantable 

MeSH-term 

Implantable cardioverter 

defibrillator Fritext 

Experience 

Experience or perceptions 

or opinions or attitudes or 

views or emotions Fritext 

Patient feelings Fritext 

Experience Fritext 

Experience or perceptions 

or opinions or attitudes or 

views or emotions Fritext 

Patient  Patient Fritext Patient Fritext 
Patient Mainsubject exact 

Patient experience Fritext 

Life  
Life experiences Subject 

Headings 
Life experiences Fritext Life experience Fritext 



BILAGA B  

 

 Tabell 4: Sökhistorik 

 

Siffror inom parentes anger dubbletter av antal träffar samt resultatartiklar

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2019-10-02 Cinahl 

(MH ”Defibrillators, Implantable”) 

AND (MH ”life experiences” 

Limits date from – to 2014-2019. 

Peer-reviewd. Human. English 

language 6  6 6 2  

2019-10-03 PubMed 

"Defibrillators, Implantable"[Majr] 

AND patient* experienc* 

Limits 5 years. Humans. English 

language. 166  90 15 2 (2) 

2019-10-08 Cinahl 

(MH "Defibrillators, Implantable") 

AND patient* experienc*  

Limits date from – to 2014-2019. 

Peer-reviewd. Human. English 

language 

 

 

 

118 (8) 

 

 

76 

 

 

10 1 (4) 

2019-10-08 PubMed 

"Defibrillators, Implantable" 

[Majr] AND patient feelings 

Limits 5 years. Humans. English 

language 36 (5) 36 12 1 (3) 

2019-10-11 PubMed 

"Defibrillators, Implantable"[Majr] 

AND life* experienc* 

Limits 5 years. Humans. English 

language 72 (5) 68 14 

 

2 (4) 

2019-10-11 Cinahl 

 (MH 

"Defibrillators, Implantable") AND 

patient* AND experienc* OR 

perception* OR opinion* 

OR attitud* OR view* 

Limits date from – to 2014–2019. 

Peer-reviewd. Human. English 

language 

 

283 

(20) 

 

 

68 

 

 

 

12 

 

 

0 (7) 



BILAGA C  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Conelius, J. (2015). A woman’s experience: living with an implantable cardioverter defibrillator. 

Applied Nursing Research, 28, 192-196. doi:10.1016/j.apnr.2014.11.002. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnans upplevelser av att leva med en ICD med inriktning av 

att beskriva tankar, känslor och uppfattningar de har haft efter implantationen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Deskriptiv fenomenologisk design 

Urval Tre kvinnor valde att delta i studien. Tio kvinnor från en privat kardiologisk klinik tillfrågades, sju 

tackade nej. Alla kvinnor hade haft sin ICD i över ett år, var över 18 år och ingen av de deltagande 

hade tidigare varit diagnostiserade med någon psykiatrisk sjukdom. 

Datainsamling Kvinnorna blev enskilt intervjuade i 45–60 minuter av en forskare utbildad i kvalitativ metod. 

Intervjuerna fortsatte så länge som ny information utgavs. Kvinnorna fick förklarat intervjuns 

resultat för att försäkra att materialet uppfattats korrekt. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. 

Dataanalys Alla intervjuer analyserades med hjälp av Colaizzi’s metod. Alla deltagandes intervjuer lästes 

igenom och informationen kategoriserades. Data validerades genom att deltagarna jämförde 

studiens resultat med sina egna upplevelser. 

Bortfall Inget bortfall förekom i studien. 

Slutsats Depressiva symtom uppstod under första tiden efter implantationen. Det fanns en stark tillit till 

ICD:n men kvinnorna upplevde en rädsla för att utsättas för en elstöt i en omgivning utan kunskap 

om ICD:n. En ovisshet och ett obehag om när stöten skulle inträffa förekom hos patienter utan 

erfarenhet av en elstöt, elstöten beskrevs som att få en hästspark i bröstet. ICD:n medförde 

vardagliga problem, exempelvis svårigheter att ha en fysisk kontakt med sina barn samt ökade 

sömnproblem. Det upplevdes att det förekom brister gällande personcentrarad vård och informativ 

vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Dougherty, C. M., Fairbanks, A. M., Eaton, L. H., Morrison, M. L., Kim, M. S., & Thompson, E. 

A. (2016). Comparison of patient and partner quality of life and health outcomes in the first year 

after an implantable cardioverter defibrillator (ICD). Journal of behavioral medicine, 39, 94-106. 

doi:10.1007/s10865-015-967-0. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka och jämföra förändringsmönster hos patienter och partner under 

det första året efter en ICD-implantation. Avseende på fysiska funktionen, psykologiska 

anpassningen, relationens påverkan och användningen av hälso- och sjukvården. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Longitudinell studie 

Urval Fyrtiotvå stycken patienter deltog i studien och hade även en partner som kunde delta. Femtiofem 

patienter rekryterades från tio olika sjukhus i Pacific Northwest.  

Datainsamling Patienten utförde en hälsodeklaration innan patienten och partner fick egna frågeformulär att fylla 

i. Blanketten fylldes i direkt efter implantationen, en månad efter, tre månader efter, sex månader 

efter och 12 månader efter. Sjukdomshistoria och demografi samlades in över telefonkontakt. 

Hälsojournaler och medicinska journaler samlades in som data, användningen av hälso- och 

sjukvården samlades in vid varje datainsamlingstillfälle. 

Dataanalys Upprepande mätningsanalyser gjord av RM ANOVA användes för att kategorisera mönster för 

förändringar för patient- och partnergruppen under de första 12 månaderna. Grupperna testades 

även för interaktionseffekter och gruppskillnader för linjära och kvadratiska trender. Statiska 

analyser utfördes med SPSS-version 17,0.  

Bortfall Studien hade ett bortfall på tretton patienter.  

Slutsats Före implantationen kände majoriteten av deltagarna en nedstämdhet kopplat till patientens 

hälsotillstånd. Ett år efter implantationen kände nästintill samma andel av patienterna fortfarande 

av en psykisk nedstämdhet. Resultatet påvisar att en behandling för en sjukdom inte alltid gör att 

människan känner sig bättre i sitt psykiska mående. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

Referens Forman, J., Baumbusch, J., Jackson, H., Lindenberg, J., Shook, A., & Bashir, J. (2018). Exploring 

the patients’ experiences of living with a subcutaneous implantable cardioverter 

defibrillator. European Journal of Cardiovascular Nursing, 17(8), 698-706. 

doi:10.1177/1474515118777419  

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att utforska patienters erfarenhet av att leva med en subkutan implantabel 

defibrillator inkluderat beslutsprocessen, implantatet och uppföljningen.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval Femton patienter deltog. Trettioen patienter med en subkutan implantabel defibrillator tillfrågades 

från ett teritärt sjukhus att delta i studien. Förfrågningen skickades ut via mail.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes med patienterna som spelades in. Intervjuerna pågick 

under 30–40 minuter. Intervjuerna antecknades ord för ord. Intervjuaren inkluderade öppna 

intervjufrågor för att ge deltagarna möjlighet att prata om att ta emot en subkutan implantabel 

defibrillator, erfarenheter och dela berättelser.  

Dataanalys Tematisk analys utfördes samtidigt av två medlemmar i forskningsgruppen. De nedantecknande 

intervjuerna kodades och undersöktes noggrant. Deltagarnas upplevelse, likheter och skillnader 

identifierades i mönster. Analysdiskussioner utfördes samtidigt för att jämföra kodning och skapa 

koder som fångade deltagarnas upplevelse och betydelse att leva med en subkutan implantabel 

defibrillator. Under studiens datainsamling analyserades ny data i den upprepande processen tills 

datamättnad uppnåddes.  

Bortfall Inget bortfall förekom i studien.  

Slutsats En tacksamhet till ICD:n upplevdes av patienterna och de beskrev ICD:n som en livräddare. Det 

fanns en psykologisk skillnad mellan de patienter som erfarit ett hjärtstillestånd och de som inte 

erfarit ett hjärtstillestånd. Hos de patienter som inte upplevt ett hjärtstillestånd lades mycket fokus 

på beslutsfattandet om ICD-implantationen, relaterat till de patienter som hade upplevt ett 

hjärtstillestånd och lade störst fokus på familj samt potentiella negativa komplikationer av en 

elstöt. Acceptansen för ICD:n förlängdes med orsak på att det var ett främmande föremål i 

kroppen. Det upplevdes också en problematik gällande sömn samt en bristande information av 

sjukvården kopplat till postoperativ smärta och ICD:n livslängd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Garrino, L., Borraccino, A., Peraudo, E., Bobbio, M. & Dimonte, V. (2017). ”Hosting” an 

implantable cardioverter defibrillator: A phenomenological inquiry. Research in nursing and 

health, 41, 57-68. doi:10.1002/nur.21842 

Land  

Databas 

Italien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att använda sig av patientberättelser för att utforska patienter med ICD 

erfarenheter för att främja förbättringar av vårdkvaliteten.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv fenomenologisk design 

Urval Urvalet till studien var 20 patienter som hade spenderat minst 12 månader hemma efter att de 

genomgått en ICD-implantation. De utvalda till studien behövde även ha en ålder över 18 och haft 

sitt sex-tolv månaders uppföljningsbesök. Patienterna kontaktades via telefonsamtal och blev 

erbjudna att delta i studien. 

Datainsamling En sjuksköterska med magisterexamen samt erfarenhet av kvalitativ forskning genomförde 

semistrukturerade, narrativa intervjuer med en patient i taget. Fokus lades på sorg, förväntningar 

samt personliga upplevelser av copingstrategier efter ICD-implantationen. Alla intervjuer 

ljudinspelades. 

Dataanalys Informationen analyserades efter Giorgi’s kvalitativa deskriptiva fenomenologiska metod i fyra 

olika steg. Första steget innebar att läsa igenom hela intervjuerna flera gånger för att få en 

helhetsbild. Steg två var att identifiera nya teman som matchar syftet utifrån patienternas 

beskrivningar. Näst sista steget var att ta ut vanligt förekommande meningsgrupper från 

intervjuerna för att fastställa huvudämnen. Sista steget innebar att beskriva deltagarnas uttalanden 

om upplevelserna. 

Bortfall Bortfallet i studien är otydligt beskrivet. Det talas om att nästan 40 personer uppnådde kriterier för 

att medverka i studien, för att sedan endast beskriva de 20 deltagande. 

Slutsats Innan implantationen av en ICD upplevde patienter att de svävade mellan liv och död. När 

patienter hade godkänt att behandlas med en ICD upplevdes en konstant rädsla. Det förekom 

bristande information av sjukvården. Somliga patienter kände sig inte självständiga med ICD:n, 

andra kände sig inte övergivna. Det fanns bland patienterna en stor tillit till ICD:n. Undvikande 

beteenden förekom hos patienter och anhöriga efter att de erfarit en elstöt, en elstöt jämförs med 

av patienter att bli påkörd av en lastbil. Det fanns en ständig ångest över att eventuellt inom kort 

behöva möta döden. Unga patienter upplevdes ha tydligare depressiva symtom än äldre patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Humphreys. N. K., Lowe, R., Rance, J. & Bennett, P. D. (2016). Living with an implantable 

cardioverter defibrillator: The patient’s experience. Heart & Lung, 45, 34-40.  

doi:10.1016/j.hrtlng.2015.10.001 

Land  

Databas 

Storbritannien  

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utforska upplevda för- och nackdelar med en ICD, att utforska 

känslomässiga reaktioner av en ICD samt att undersöka hur ICD bärare hanterar sina känslor över 

att leva med en ICD. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval Arton personer deltog. Trettioen person bjöds till att medverka, 13 personer svarade inte inom 

tidsperioden. De deltagande var i ett långvarigt förhållande och deras partner var deras främsta 

informella vårdare. Deltagarna utvaldes från två brittiska sjukhus, de behövde vara minst 18 år 

gamla samt levt med sin första ICD i tre till 24 månader. Patienterna kontaktades via brev. 

Datainsamling Det utfördes semistrukturerade intervjuer av studiens förste författare i deltagarnas hem, 

intervjuerna varade cirka en timma. Intervjuerna spelades in med en Olympus DS4000 för att 

sedan kunna transkriberas.  

Dataanalys Intervjuerna lyssnades på flera gånger för att korrekt kunna transkribera dessa. De transkriberade 

versionerna lästes ett flertal gånger för att lättare få fram datauppsättning. Det identifierades teman 

genom att kombinera liknande koder. 

Bortfall Inget bortfall förekom i studien. 

Slutsats Patienter kopplade ICD:n som en markör till döden. Det var svårt att acceptera ICD:n och det 

fanns en känsla av förlust av förtroende till sitt hjärta. Osäkerheten varierade i olika grad mellan 

patienterna och det fanns depressiva symtom hos patienter. Patienterna upplevde en oro om när 

elstöten skulle inträffa och om ICD:n fortfarande erhöll sin funktion vid kritiska förhållanden. 

ICD:n gav patienterna en stor tacksamhet och en ny syn på livet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Magnusson, P., Jonsson, J., Möller, S. & Fredriksson, L. (2017). Living with hypertrophic 

cardiomyopathy and an implantable defibrillator. BMC Cardiovascular Disorders, 17, 1-10. 

doi:10.1186/s12872-017-0553-y 

Land  

Databas 

Sverige  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska individuella erfarenheter av patienter med hypertrofisk 

kardiomyopati (HCM) och en ICD. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk design och latent innehållsanalys 

Urval Tjugosex patienter kontaktades via telefon och erbjöds till att delta i studien. Urvalet identifierades 

från det svenska ICD registret. Personerna som var relevanta för deltagande i studien skulle vara 

över 18 år och ha haft en ICD i minst två år på grund av HCM. 

Datainsamling Det genomfördes enskilda intervjuer, enligt en utformad intervjuguide, med patienterna som 

varade i medellängd 135 minuter. Datainsamlingen pågick under tiden februari till juni år 2015. 

Intervjuerna ljudinspelades för att sedan transkriberas ordagrant. 

Dataanalys Dataanalysen utfördes med hjälp av de hermeneutiska cirklarna samt en latent innehållsanalys för 

att sammanställa och koda informationen. Intervjuerna granskades samt diskuterades av forskarna. 

Tillslut innehöll resultatet tio narrativa teman och fem teoretiska teman för att korrekt kunna 

framställa allt insamlat material. 

Bortfall Inget bortfall framkom i studien.  

Slutsats Att få en elstöt beskrevs som att bli skjuten av en revolver och känslor som otäckt, hemskt och 

fruktansvärt är vanligt förekommande. Patienterna lärde sig att acceptera enheten och den blev en 

del av människan och livet. Patienter hade förtroende för ICD:n och kände en säkerhet och 

tacksamhet. Enligt patienterna fanns det en bristande kunskap om ICD:n och blev märkbar vid 

akuta situationer. Anhöriga fick ingen psykologisk kontakt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Referens Ooi, S. L., Seah, B., Wu, V. X., Koh, K. W. L., Jiao, N., He, H. G., & Wang, W. (2018). 

Perceptions of Singaporean patients living with implantable cardioverter defibrillators: an 

exploratory qualitative study. Heart & Lung, 47, 329-336. doi:10.1016/j.hrtlng.2018.04.001. 

Land  

Databas 

Singapore 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att utforska uppfattningar om livskvalitet, copingstrategier och inlärningsbehov 

för patienter som lever med en ICD i Singapore.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys och deskriptiv design.  

Urval 16 patienter deltog. 23 patienter blev rekryterade från ett teritärt sjukhus i Singapore.  

Datainsamling Intervjufrågorna var granskade utav två experter inom området kvalitativ metod och två 

kardiologisjuksköterskor. De semistrukturerade intervjuerna ljudinspelades och antecknades ner 

ord för ord. Intervjuerna gjordes av studiens första författare varje gång. Intervjuerna utfördes på 

engelska eller mandarin och varade mellan 25–65 minuter. Femton patienter blev intervjuade 

innan datamättnad uppnåddes, ytterligare en intervju gjordes för att säkerställa datamättnaden.  

Dataanalys Data jämfördes kontinuerligt med tidigare data från datainsamlingen under 

datainsamlingsprocessen. Under datainsamlingen formulerades det ytterligare frågor som ställdes 

till efterföljande intervjuer. Studien analyserade primärdatan, fann initala koder och utvecklade 

teman och subteman. 

Bortfall Inget bortfall förekom i studien.  

Slutsats Elstöten beskrevs som att bli slagen eller sparkad i bröstet, smärtan försvann snabbt efter elstöten. 

Känslor som kopplas till elstöten var smärta och rädsla. ICD:n var en stor tacksamhet och 

namngavs som en livräddare. Att acceptera ICD tog tid, med tiden blev det bättre. Vardagen 

präglades av känslor som besvikelse och oro efter implantationen av ICD:n. Bristande information 

förekom angående livets slutskede med en ICD.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 8 

Referens Thylén, I., Moser, D. K., Strömberg, A., Dekker, R. A., & Chung, M. L. (2015). Concerns about 

implantable cardioverter-defibrillator shocks mediate the relationship between actual shocks and 

psychological distress. Europace, 18, 828-835. doi:10.1093/europace/euv220 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka förhållandet mellan mottagandet av ICD-stötar och psykisk ohälsa 

medierades av patientens oro relaterad till deras ICD.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie och korrelationsstudie 

Urval Det var 3067 personer som skickade tillbaka ett samtyckesformulär och påbörjade studien. Endast 

3003 patienter fullföljde studien. Det skickades ut en inbjudan till 5535 stycken patienter tagna ut 

ur svenska ICD- och pacemakerregistret.  

Datainsamling Patienterna svarade på ett frågeformulär samt tog forskningsgruppen information om kliniska 

uppgifter från svenska ICD- och pacemakerregistret.  

Dataanalys Vid statistik analys använde studien X2-testet och Student’s-test för att se sambandet mellan 

patientbakgrund och kliniska egenskaper. Studien används sig av Baron och Kennys metod för att 

undersöka medlareffekten av den oberoende variabeln ICD-relaterad oro för dikotomisera 

resultatet. De olika variablerna analyserades mot varandra tills konsensus. 

Bortfall Bortfall på 45%.    

Slutsats Patienterna beskrev att det förekom oro över flera situationer. Majoriteten av studiens deltagare, 

64%, upplevde en oro för att få en elstöt. Minoriteten av studiens deltagande, 56%, upplevde oro 

över att utföra vardagliga fysiska aktiviteter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003).  
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