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Sammanfattning:   Då behandling med implanterbar defibrillator (ICD) enligt forskning    

förlänger överlevnaden för hjärtsjuka har socialstyrelsen i sina nationella 
riktlinjer rekommenderat att behandling av arytmier och hjärtsvikt med 
ICD ska prioriteras. Detta kommer att leda till att antalet patienter med 
ICD ökar i framtiden. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
faktorer som påverkar ICD patienternas hälsorelaterade livskvalitet. 
Studierna påvisade generellt sett att ICD patienter som grupp inte hade 
lägre hälsorelaterad livskvalitet, men på individ nivå framkom det 
påverkande faktorer. Dessa faktorer indelades i tre kategorier: 
psykologiska faktorer, att uppleva defibrilleringchocker samt tid för 
anpassning och betydelsen av patientens ålder.   
Sjuksköterskan har en viktig roll i en omvårdnadssituation att inge 
trygghet, stödja patienten och bidra till att patientens kunskap ökar. Det 
ger patienten möjligheten att påverka sin hälsorelaterade livskvalitet 
eftersom den är avgörande för patientens välmående och upplevelse av 
ICD behandlingen. 
Informanterna i resultatstudierna var övervägande män och ur ett 
genusperspektiv begrundas att resultatet i litteraturstudien inte 
representerar befolkningen i stort.  
Med hänvisning till att antalet patienter med ICD kommer att öka i 
framtiden, behövs mer forskning om kvinnor och deras upplevelse av 
hälsorelaterad livskvalitet och ICD behandling. 
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Abstract: According to research treatment with implantable cardioverter defibrillator 

(ICD) extend the life for patients with heart diseases, for that reason the 
Swedish council of Medical care of heart 2008 recommends that treatment 
with ICD of arrhythmias and heart failure should be given priority. This will 
lead to that the numbers of patients with ICD will increase in the future. The 
aim of this study was to describe factors that affect health related quality of 
life among patients with implantable cardioverter defibrillator. The studies 
proved generally that ICD patients as a group did not have lower health 
related quality of life, but on an individual basis there were factors that 
affected. These factors were divided in three categories: psychological 
factors; the experience of device shocks; time to adapt and the importance of 
patients’ age.  
The nurse has an important role in a nursing situation to inspire security and 
support the patient so that the patient’s knowledge increases. That gives the 
patient the opportunity to affect the health related quality of life since it is 
crucial for the patient’s well-being and experience of the ICD treatment.  
Participates of the result studies were predominantly male and from a gender 
perspective contemplates that the result in this study does not represent the 
general population.  
Consider that the patients with ICD will increase in the future, it requires 
more research on women and their experiences of health related quality of 
life and ICD treatment.    
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Inledning 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2008c) fastställs rekommendationer 
för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Rekommendationerna ska fungera som stöd i 
beslutsfattandet angående den enskilda patienten och ska bidra till att patienten får den 
behandling och vård som han eller hon är i behov av. Svensk hjärtsjukvård är under ständig 
utveckling, och i riktlinjerna för hjärtsjukvården står att behandling av arytmier och hjärtsvikt 
med implanterbar defibrillator (Implantable Cardioverter Defibrillator, ICD) ska prioriteras. 
Detta stärks av forskningen som visar att behandling med ICD förlänger överlevnaden för 
hjärtsjuka (Socialstyrelsen, 2008c).  
 
I samband med ICD behandling finns olika faktorer som påverkar patientens livskvalitet ur ett 
korttids perspektiv och ett långtidsperspektiv (Sears, Lewis, Kuhl & Conti, 2005). 
Det är viktigt att sjuksköterskan i en vårdsituation med dessa patienter känner ansvar att lyfta 
frågor som berör behandlingens för- och nackdelar (Socialstyrelsen, 2008c). Det finns etiska 
aspekter att ta hänsyn till i samband med ICD behandling som påverkar livskvaliteten, till 
exempel patientens rädsla för en plötslig död och oron inför vardagliga aktiviteter.  
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2008a) finns 
rekommendationer för hur sjuksköterskan ska förhålla sig till patienten och sitt arbete. 
Helhetssynen och det etiska förhållningssättet ska genomsyra hela arbetet. I sjuksköterskans 
ansvar ingår att i en omvårdnadssituation hjälpa den enskilda patienten att identifiera faktorer 
som bidrar till att höja livskvaliteten.  
 
 

Bakgrund 
 
I bakgrunden beskrivs vad en implanterbar defibrillator (ICD) är och begreppet livskvalitet då 
dessa är de bärande begreppen i litteraturstudien. 
 
 
Implanterbar defibrillator (Implantable Cardioverte r Defibrillator, ICD) 
  
Sedan början av 1980-talet har livshotande arytmier behandlats med ICD (Socialstyrelsen, 
2008b). Syftet med ICD behandling är att kontinuerligt övervaka hjärtrytmen för att upptäcka 
och behandla allvarliga rytmrubbningar. ICD dosan behandlar inte den bakomliggande 
hjärtsjukdomen utan hjärtats rytmstörningar, och det sker primärpreventivt eller 
sekundärpreventivt. Primärpreventivt är syftet att förebygga livshotande tillstånd hos patienter 
med till exempel hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion eller hos patienter som haft 
hjärtinfarkt. Sekundärpreventivt är syftet att förhindra ett återfall av livshotande hjärtarytmier, 
så som kammartakykardi och kammarflimmer. Uppskattningsvis är det cirka 1000-1500 
patienter per år som behandlas med ICD i primärpreventivt syfte och cirka 350-400 patienter 
per år i sekundärpreventivt syfte.  
 
Det finns olika modeller av ICD dosor (Socialstyrelsen, 2008b) en som bara ger 
defibrilleringschocker och en annan som både fungerar som en pacemaker och ger 
defibrilleringschocker. ICD dosan består av en generator och en eller flera elektroder. 
Elektroderna opereras in i hjärtats högra kammare och ibland även i höger förmak. 
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Livskvalitet 
 
Livskvalitet innefattar enligt Hollman, Ek, Olsson och Berterö (2004) olika individuella 
perspektiv som till exempel lycka, välbefinnande och tillfredställelse med livet. De definierar 
även begreppet som en individuell uppfattning av tillfredsställelse av områden som är viktiga 
för individen. Livskvalitet är en social process som omfattas av individens egna värderingar, 
mål, förväntningar, uppfattningar och livssituation. I artikeln skriver de att livskvalitet 
hänvisar till fem stora aspekter av livet: lycka/tillfredställelse, uppfylla personliga mål, 
normalt liv, naturlig kapacitet och social nytta. Livskvalitet handlar om tillfredställelse i livet. 
De påverkande faktorerna som belyses är en hälsosam livsstil, familjeliv, trygghet, närhet till 
andra människor, kärleksfulla förhållanden, känslan av att vara behövd och tillit till nära 
vänner. Dessa tillsammans leder till harmoni och tillfredställelse i livet.  
 
Begreppet livskvalitet används för att utvärdera olika metoder att bota sjukdomar 
(Nationalencyklopedin, 2008). Syftet är då att ta reda på hur patienterna upplever att den 
valda metoden påverkar livskvaliteten. Begreppet kan analyseras som ett sätt att handla på, ett 
sätt att påverka sin situation och sitt välbefinnande.  
 
Hälsorelaterad livskvalitet (Thompson & Roebuck, 2001) handlar om den inverkan som olika 
hälsotillstånd och dess symtom har på en individ samt dennes uppfattning av sin sjukdom och 
behandling. Enligt Hollman et al (2004) kan hälsorelaterad livskvalitet delas in i följande tre 
kategorier: psykisk funktion som bland annat mental hälsa och arbetsrelaterad förmåga, 
påverkan av sjukdomar och behandling och en sjukdoms eventuella positiva påverkan på 
livet. I materialet framkommer inte om det finns några fysiska faktorer som påverkar den 
hälsorelaterade livskvaliteten. 
 
För att mäta och utvärdera den hälsorelaterade livskvaliteten finns det olika typer av 
vetenskapliga mätinstrument till exempel SF-36 med en kort version som heter SF-12 
(Sektionen för vårdforskning, 2008), POMS (POMS, 2008) och EQ-5D (EuroQol Group, 
2008). Dessa mäter fysisk- och psykisk hälsa ur olika dimensioner. SF-36 (Sektionen för 
vårdforskning, 2008) omfattar den fysiska funktionen samt välbefinnande oftast tillsammans 
med hälsorelaterad livskvalitet. POMS (POMS, 2008) visar på graden av anspänning, 
depression, aggressivitet, vigör- lust att arbeta/träna, trötthet och villrådighet/osäkerhet. EQ-
5D (EuroQol Group, 2008) beskriver hälsa i fem dimensioner: rörlighet, hygien, huvudsakliga 
aktiviteter, smärtor/besvär och oro/nedstämdhet. Dimensionerna graderas från inga, måttliga 
till svåra problem.  
 
Gemensamt för mätinstrumenten är att det är frågeformulär där svaren anges i olika skalor 
eller graderingar som patienten själv fyller i. Sedan analyseras och sammanställs svaren, 
oftast med hjälp av något dataprogram (EuroQol Group, 2008; POMS, 2008; Sektionen för 
vårdforskning, 2008).   
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som påverkar hälsorelaterad livskvalitet hos 
patienter som erhållit en implanterbar defibrillator. 
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Metod 
 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 
 
Datainsamling 
 
Utifrån syftet valdes sökorden ut, och omvandlades till MeSH termer i PubMed och till 
Thesaurus termer i Cinahl, se Tabell 1. Artikelsökningen gjordes tillsammans i de 
elektroniska databaserna PubMed och Cinahl, se Tabell 2. För att precisera sökningen 
användes de booleska sökorden AND och NOT. Vid sökningen i PubMed användes fritext 
orden ”review” och ”partner” med det booleska sökordet NOT. Vid sökningen i Cinahl 
användes också fritext ordet ”partner” med det booleska sökordet NOT.  
Inklusionskriterierna som användes vid sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade 
år 2004-2008, åldersgruppen bara vuxna och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. I 
PubMed användes även inklusionskriteriet att det skulle finnas en sammanfattning. I Cinahl 
användes inklusionskriteriet vetenskaplig artikel. 
  
Med hjälp av titlarna valdes artiklarna ut. De titlar som inte överensstämde med syftet valdes 
bort direkt. Av dem som blev kvar lästes abstrakten igenom. I det första urvalet valdes 25 
artiklar. De lästes igenom för att kontrollera att de stämde överrens med syftet. 15 valdes bort 
på grund av att de handlade om olika behandlingar, beteendeterapi för att höja livskvaliteten, 
upplevelsen och acceptansen av ICD som behandling under det första året, utvärdering av 
instrument som mäter livskvalitet, omvandling av livskvalitet till kvalitetsvunna år, 
specialistsjuksköterskors betydelse eller annat som inte stämde överens med syftet men där 
det inte framkom i titeln eller abstraktet. Kvar blev tio artiklar som litteraturstudiens resultat 
baseras på. Artiklarna granskades och värderades enligt en granskningsmall (Carlsson & 
Eiman, 2003), se Bilaga 1.  
 
 
Tabell 1. Sökord omvandlade till MeSH och Thesaurus termer. 
Sökord PubMeds MeSH Cinahls Thesaurus Fritext sökord 
Implanterbar 
defibrillator 

Defibrillators, 
Implantable 

Defibrillators, 
Implantable 

 

Livskvalitet Quality of Life Quality of Life   
Litteraturöversikt   review 
Partner   partner 
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Tabell 2. Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

PubMed 2008-02-
20 

MeSH 
”Quality of 
Life” AND 
MeSH 
”Defibrillators, 
Implantable” 
NOT “review” 
NOT “partner” 

38  23  22  9 

Cinahl 2008-02-
20 

MH”Quality 
of Life” AND 
MM 
”Defibrillators, 
Implantable” 
NOT  
“partner” 

18  10 13 (10)* 1 

* Siffran som redovisas inom parentes upplyser om hur många av artiklarna som påträffades i 
tidigare sökningar. 
 
 
Databearbetning 
 
De tio artiklarna från urval 2 lästes grundligt igenom ett flertal gånger. För att underlätta 
arbetet översattes delar av artiklarnas resultat till svenska. Tillsammans diskuterades 
resultaten från de olika artiklarna. Under diskussionen och bearbetningen framkom 
betydelsefulla faktorer som påverkar livskvaliteten. Utifrån dessa faktorer skapades följande 
tre kategorier: psykologiska faktorer, att uppleva defibrilleringschocker samt tid för 
anpassning och betydelsen av patientens ålder. Likheter och olikheter i artiklarna jämfördes 
och sammanställdes. Materialet bearbetades och kategorierna sammanställdes var för sig. 
 
 

Resultat 
 
Det är viktigt att identifiera låg livskvalitet för att förstå vad som måste åtgärdas för att höja 
den (Flemme, Edvardsson, Hinic, Jinhage, Dalman & Fridlund, 2005). 
Livskvaliteten skiljde sig inte mellan ICD patienter och patienter som behandlats medicinskt 
(Passman et al, 2007) eller patienter med pacemaker (Leosdottir et al, 2006).   
Det var heller ingen skillnad på livskvaliteten beroende på om patienter med ICD behandlats 
primär eller sekundärpreventivt (Groeneveld, Matta, Suh, Yang & Shea, 2007).  
Andra faktorer som patientens ålder (Hamilton & Carroll, 2004) eller att ha fått 
defibrilleringschocker eller inte (Carroll & Hamilton, 2005) var inte heller avgörande för 
upplevelsen av god livskvalitet.  
 
Resultatet som framkom i litteraturstudien var motsägelsefullt. Studierna påvisade generellt 
sett att ICD patienter som grupp inte hade lägre livskvalitet, men på individ nivå framkom det 
påverkande faktorer (Carroll & Hamilton, 2005; Flemme et al, 2005; Godemann, Butter, 
Lampe, Linden, Werner & Behrens, 2004; Groeneveld et al, 2007; Hamilton & Carroll, 2004; 
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Leosdottir et al, 2006; Newall, Lever, Prasad, Hornabrook & Larsen, 2007; Passman et al, 
2007; Sears et al, 2004; Sossong, 2007). 
 
Endast en artikel påvisade betydelsen av andra somatiska sjukdomar för det fysiska 
välbefinnandet som i sin tur påverkade livskvaliteten hos ICD patienter (Godemann et al, 
2004). Patienter som lider av somatiska sjukdomar, utöver sin hjärtsjukdom, får svårare att 
härleda symtomen. I sin tur leder detta till att patienten får svårt att själv lindra symtom som 
uppstår och det blir svårare för sjuksköterskan att tillgodose patientens behov. 
 
De faktorer som framkom var psykologiska faktorer, att uppleva defibrilleringchocker samt 
tid för anpassning och betydelsen av patientens ålder vilka kommer att beskrivas nedan. 
 
 
Psykologiska faktorer 
  
Ångest och depression var avgörande faktorer när det gällde livskvalitet hos ICD patienter 
(Godemann et al, 2004). En femtedel av patienterna (Leosdottir et al, 2006) visade tecken på 
måttlig till svår ångest och över en fjärdedel av patienterna visade tecken på psykisk sjukdom. 
En annan studie (Passman et al, 2007) visade att ICD patienter upplevde en markant 
förbättring emotionellt och fysiskt cirka tre månader efter implantationen.   
 
Det framgick att osäkerhet inte var relaterat till livskvalitet i det sociala livet (Flemme et al, 
2005), men en hög grad av osäkerhet genererade en låg livskvalitet. Osäkerheten minskade 
från implantationen till efter 7 år. ICD patienter hade relativt hög nivå av osäkerhet (Sossong, 
2007), men de var generellt sett nöjda med sin livskvalitet. Många patienter uttryckte en 
osäkerhet angående dosans funktion (Groeneveld et al, 2007; Leosdottir et al, 2006), som tog 
sig uttryck i osäkerhet när det gäller bilkörning, tunga lyft och att ha sex. Patienterna (Carroll 
& Hamilton, 2005) uttryckte en oro och en önskan om att dosan skulle vara mindre känslig 
och placerad någon annanstans i kroppen.  ICD patienter är mer rädda för döden och mer 
oroliga för att inte kunna arbeta (Leosdottir et al, 2006). Ett mindre antal ICD patienter angav 
att dosan orsakade oro gällande resor och att befinna sig på allmänna platser (Groeneveld et 
al, 2007). ICD patienter som vårdats av ett mindre antal personal (Newall et al, 2007), 
upplevde större trygghet som i sin tur minskade graden av oro och depression blev mindre. Ett 
annat orosmoment hos ICD patienterna var att bli avvisad av sin partner (Carroll & Hamilton, 
2005).  
 
Förhållandet mellan positiva hälsoförväntningar och optimism var av mindre betydelse när 
det gällde hälsorelaterad livskvalitet på kort sikt (Sears et al, 2004), men på lång sikt hade 
optimismen stor betydelse för livskvaliteten. Optimismen avspeglade sig i det sociala livet 
och den mentala hälsan. Patienter som hade ett väl fungerande socialt nätverk och god mental 
hälsa påvisade en högre grad av optimism. En annan studie (Groeneveld et al, 2007) visade att 
ICD patienter som har fått dosan i ett sekundärpreventivt syfte var mer positivt inställda vad 
gällde dosans fördelar respektive nackdelar och hade mindre negativa tankar och känslor på 
grund av dosan, än patienter som fått den i primärpreventivt syfte.  
 
 
Att uppleva defibrilleringschocker 
 
De patienter som fått en defibrilleringschock upplevde sig vara mer sårbara vid en eventuellt 
ny chock och tyckte att det var genant (Carroll & Hamilton, 2005), speciellt om det skulle 
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inträffa på en allmän plats. De som fått en defibrilleringschock under det första året hade 
aningen lägre livskvalitet än de som inte fått en chock. ICD patienter som fått en 
defibrilleringschock påvisade en högre grad av psykologisk utmattning som ångest, 
depression, ilska, trötthet, vitalitet och osäkerhet än hos patienter som inte fått någon 
defibrilleringschock. 
 
Livskvaliteten skiljde sig inte hos ICD patienter som fått en defibrilleringschock eller inte fått 
en defibrilleringschock (Passman et al, 2007), emellertid kunde patienterna på individnivå 
uppleva en sänkning av livskvaliteten efter en defibrilleringschock. De patienter som fått fem 
eller fler defibrilleringschocker upplevde en mätbart lägre hälsorelaterad livskvalitet.  
Patienter som fått en defibrilleringschock (Carroll & Hamilton, 2005) upplevde en markant 
lägre mental hälsa och livskraft ett år efter implantationen, jämfört med patienter som inte fått 
någon defibrilleringschock. De upplevde också att minnet blivit sämre och att de umgicks mer 
sällan med andra. ICD patienter trodde att de vid en eventuell ny defibrilleringschock skulle 
uppleva smärta, tappa kontrollen och få panik. 
 
En annan studie (Groeneveld et al, 2007) visade att patienter som behandlats primärpreventivt 
och fått en defibrilleringschock upplevde något lägre livskvalitet än de som inte fått någon 
defibrilleringschock. Samma studie visade att primärpreventiva patienter som fått en 
defibrilleringschock upplevde att det resulterade i en lägre livskvalitet, medan 
sekundärpreventiva patienter som fått en defibrilleringschock upplevde att det gav en högre 
livskvalitet. 
 
Det finns studier (Godemann et al, 2004; Leosdottir et al, 2006) som motsäger ovanstående 
och konstaterar att defibrilleringschocker inte har någon påverkan på livskvalitet. 
 
 
Tid för anpassning till ICD: n och betydelsen av patientens ålder 
 
Det tog upp till ett år för ICD patienterna att anpassa sig till dosan (Newall et al, 2007). När 
det första året var passerat upplevde patienterna att deras livskvalitet blev bättre och bättre 
(Flemme et al, 2005). Patienter som fått ICD dosan i ett sekundärpreventivt syfte påvisade en 
snabbare anpassning till det vardagliga livet (Groeneveld et al, 2007; Hamilton & Carroll, 
2004) och de upplevde sig ha en betydligt bättre hälsa ett år efter implantationen (Hamilton & 
Carroll, 2004).  
 
Yngre (< 65år) ICD patienter påvisade en markant höjning av livskvaliteten (Hamilton & 
Carroll, 2004), sex månader efter implantationen och upp till ett år efter. Sex månader efter 
implantationen sjönk ångest, ilska och depression hos både yngre (< 65år) och äldre (> 65år) 
ICD patienter, dock var skillnaden mest påtaglig hos de yngre ICD patienterna, däremot 
påvisade de yngre en liten ökning igen ett år efter implantationen. De yngre ICD patienterna 
hade också en mycket bättre hälsouppfattning och fysiskt förmåga, än de äldre ICD 
patienterna, sex månader upp till ett år efter implantationen.  
 
Generellt sett förändrades inte livskvaliteten ur ett hälso-, psykiskt- och socioekonomiskt 
perspektiv från implantationen till sista uppföljningen efter ca 7 år (Flemme et al, 2005).  
Det finns även studier som visade att det inte fanns något samband mellan tid sedan 
implantationen och livskvalitet (Newall et al, 2007; Sossong, 2007). 
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Resultaten från olika studier påvisade att patientens ålder var avgörande för hög livskvalitet 
(Leosdottir et al, 2006; Sossong, 2007). De yngre hade högre livskvalitet än de äldre 
(Leosdottir et al, 2006). Tröttheten var som väntat hög hos de äldre (> 65år) ICD patienterna 
(Hamilton & Carroll, 2004). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Sökningarna gjordes i de elektroniska databaserna PubMed och Cinahl. Trots att sökningarna 
bara gav träffar på kvantitativa studier bedömdes de svara på syftet. Resultatartiklarna 
påvisade generellt sett att ICD patienter som grupp inte hade lägre livskvalitet, men på individ 
nivå framkom det påverkande faktorer. Då resultaten i artiklarna var motsägelsefulla 
försvårade detta tolkningen. För att få en mer beskrivande upplevelse av faktorer som 
påverkar livskvalitet, hade det varit önskvärt att det funnits kvalitativa studier som fokuserar 
mer på fenomenet livskvalitet med patientens subjektiva upplevelse utan att använda 
mätinstrument. I mätinstrumenten finns det redan färdiga ord och skalor, patienten får inte 
möjlighet att beskriva sin upplevelse med egna ord. Patienten fyller i förtryckta formulär som 
sedan analyseras, oftast med hjälp av dataprogram.  
 
För att begränsa sökningen till att innefatta ICD patienters livskvalitet, användes det booleska 
sökordet NOT tillsammans med partner. Valet att använda fritext sökordet partner istället för 
next of kin gjordes för att ordet partner förekom i de första sökningarna. För att undvika 
förekomsten av litteraturöversikter i sökningen användes fritext sökordet review tillsammans 
med det booleska sökordet NOT.  
 
Tidsbegränsningen valdes först till en tio års period men ändrades sedan till de senaste fem 
åren. Den första sökningen gav träffar på materiel som kändes inaktuell eftersom cirka två 
tredjedelar av artiklarna var mer än fem år gamla. Det kändes mer relevant med ett fem års 
perspektiv då hjärtsjukvården är under ständig utveckling. 
 
Resultatet i artiklarna lästes och sammanställdes. I bearbetningen av resultatet framkom 
likheter och olikheter tydligt. Dessa kategoriserades och sammanställdes. Litteraturstudiens 
reliabilitet anses vara hög i vissa delar där resultatet styrker varandra även om studierna 
använt sig av olika mätinstrument. Det framkom också motsägelsefulla resultat vilket är en 
indikation på att det behövs ytterligare studier för att få fram ett evidensbaserat resultat. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen inleds med en granskning av artiklarna, därefter följer en diskussion 
kring kategorierna från resultatet. 
 
Fem av artiklar kom från USA och resten kom från Sverige, Norge, Tyskland, Nya Zeeland 
och Island. En anledning till att spridningen av artiklarna ser ut som den gör kan vara att 
länder som USA ligger långt fram när det gäller forskning, utveckling och behandling med 
ICD. En fundering som väcktes under arbetet med resultatet var huruvida det går att jämföra 
livskvalitet mellan olika länder. Faktorer som samhällets och sjukvårdens struktur påverkar 
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människans livskvalitet i stort och skiljer sig åt mellan länderna där resultatstudierna är 
gjorda. 
 
Artiklarna granskades enligt granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) för att bedöma den 
vetenskapliga graden. Åtta av artiklarna bedömdes ha en hög vetenskaplig kvalitet, två var av 
medelkvalitet. De artiklar som var av medelkvalitet bedömdes inte lägre utifrån det 
vetenskapliga resultatet utan på grund av till exempel layout och att det inte tydligt redovisats 
bortfall. 
 
Informanterna i resultatstudierna var övervägande män, detta kan uppfattas som en ökad risk 
för generalisering då kvinnor inte var representerade i samma utsträckning. Anledningen till 
att andelen kvinnor är så få kan (Socialstyrelsen, 2008c) dels bero på att kvinnor mer sällan 
drabbas av hjärtstopp och dels att kvinnorna oftast är betydligt äldre då de drabbas av hjärt- 
och kärlsjukdomar. Eftersom kvinnorna drabbas vid en högre ålder ökar risken för andra 
sjukdomar och komplikationer i samband med behandlingen, det påverkar också den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Utifrån genusperspektivet begrundas att resultatet i 
litteraturstudien inte representerar befolkningen i stort.  
 
Det är viktigt att identifiera psykisk ohälsa så som depression eller ångest (Godemann et al, 
2004), i samband med att patienten behandlas med ICD då detta är faktorer som är avgörande 
för patientens livskvalitet. Det behöver nödvändigtvis inte betyda att en patient med ångest 
upplever sig ha dålig livskvalitet. En tanke som väcktes var om det finns ett samband mellan 
psykisk sjukdom och anledningen till att patienten behöver behandlas med ICD? Patienten 
kanske har en stressig tillvaro med mycket jobb, dåliga matvanor, lite sömn och många 
måsten. Med andra ord en ostrukturerad och oharmonisk vardag, med många faktorer som 
påverkar människan negativt både psykiskt och fysiskt. En vidare utveckling av denna tanke 
är att det är viktigt att sjukvården i ett tidigt skede fångar upp dessa patienter för att minska 
risken för, eller att förebygga psykisk ohälsa.   
 
Anledningen till att patienterna upplever en osäkerhet inför bilkörning (Groeneveld et al, 
2007; Leosdottir et al, 2006) kan bero på en ovisshet och rädsla vad som händer om ICD 
dosan ger en defibrilleringschock i en sådan situation. Andra situationer som också väcker oro 
hos dessa patienter är tunga lyft och att ha sex (Groeneveld et al, 2007; Leosdottir et al, 2006). 
Vid ansträngning ökas belastningen på kroppen, pulsen stiger och det kan kännas som en 
riskfylld situation för patienten, som kan uppleva att det finnas en ökad risk att ICD:n kan ge 
en defibrilleringschock.  
 
Patienter som fått ICD i sekundärpreventivt syfte var mer positivt inställda till dosan 
(Groeneveld et al, 2007), de hade också mindre negativa tankar och känslor för dosan, än 
primärpreventiva patienter. Patientens personlighet är avgörande för upplevelsen av 
hälsorelaterad livskvalitet (Sears et al, 2004) och upplevelsen av behandlingen. En hypotes är 
att det även påverkar behandlingens utfall på lång sikt.  
 
De patienter som har ett väl fungerande socialt nätverk har ett bättre utgångsläge när det gäller 
ICD behandling då deras möjlighet att få stöd och därmed ökad trygghet blir större.  
Patientens optimism avspeglar sig bland annat i det sociala livet och den mentala hälsan. 
Patienter som har ett väl fungerande socialt nätverk och har god mental hälsa påvisar en högre 
livskvalitet (Sears et al, 2004). Den goda mentala hälsan bidrar till att patienten känner sig 
tryggare i sig själv och kan hantera ICD behandlingen på ett bra sätt. Detta bidrar i sin tur till 
att patienten kan upprätthålla en god hälsorelaterad livskvalitet.  
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Naturligtvis är det viktigt att känna till om patienten har någon annan somatisk sjukdom som 
inte har en koppling till hjärtsjukdomen, då den kan påverka patienten negativt (Godemann et 
al, 2004). Endast denna resultatartikel belyser att den hälsorelaterade livskvaliteten kan 
påverkas av fysiska faktorer. Av allt att döma är det en brist att det inte talas om de fysiska 
påverkande faktorerna i den hälsorelaterade livskvaliteten. Patienten är kanske plågad av en 
åkomma som påverkar det fysiska välbefinnandet och då kan patienten behöva hjälp att skilja 
på sina symtom för att kunna få lindring. Om patienten lär sig att skilja symtomen åt, stärks 
patientens möjligheter att själv lindra lidandet. Patienten måste bli medveten om att hon/han 
har en möjlighet att påverka sin situation för att få en bättre hälsorelaterad livskvalitet. 
 
Patienter som under det första året fått en chock upplever att de är mer sårbara än andra 
(Carroll & Hamilton, 2005) då de är ständigt oroliga för att bli drabbade av ytterligare 
chocker. Det kan upplevas som pinsamt att få en defibrilleringschock inför andra människor 
och patienterna kan uppleva en enorm rädsla över att tappa kontrollen. Detta kan bidra till att 
patienten mer sällan går ut för att träffa andra människor. Dessa patienter blir då mer isolerade 
och ensamma och deras livskvalitet sjunker.  
 
Det finns studier (Godemann et al, 2004; Leosdottir et al, 2006) där resultatet visar att 
defibrilleringschocker inte har någon inverkan på livskvalitet. En tanke kring detta är 
resultatet inte speglar de individuella upplevelserna av defibrilleringschocker, utan är 
sammanställt att representera en grupp ICD patienter. Det finns patienter som inte upplever en 
negativ påverkan av den hälsorelaterade livskvaliteten då de fått en defibrilleringschock 
(Groeneveld et al, 2007). Det kan bero på att patienterna är svårt hjärtsjuka och upplever 
defibrilleringschocken som något positivt i behandlingen eftersom den faktiskt är 
livsavgörande för ICD patienterna. 
 
Patienter som fått ICD i sekundärpreventivt syfte upplever en snabbare anpassning till 
vardagslivet (Groeneveld et al, 2007; Hamilton & Carroll, 2004). En anledning kan vara att 
patienterna har en upplevelse av att vara svårt sjuka innan det att ICD:n implanterades. De vet 
vad livet utan dosan innebär och har förstått dosans livsviktiga funktion. Patienterna känner 
en snabb förbättring och tillit till dosan. Patienter som fått ICD behandling i primärpreventivt 
syfte har kanske inte samma fysiska upplevelse som de sekundärpreventiva patienterna. De 
sekundärpreventiva patienterna har förmodligen redan en förståelse för och kan därmed 
snabbare acceptera att de fått dosan. Primärpreventiva patienter å andra sidan blir möjligtvis 
mer ängsliga över varför de fått dosan och funderar mer på vad som kunde ha hänt om de inte 
fått den.  Dessa patienter måste först acceptera dosan och förstå innebörden av sjukdomen. 
Därför tar det eventuellt längre tid för primärpreventiva patienter att anpassa sig till ICD 
dosan. Ur ett långtidsperspektiv upplever inte någon av de båda grupperna att livskvaliteten 
förändras (Hamilton & Carroll, 2004). 
 
Studier (Leosdottir et al, 2006; Sossong, 2007) visade att ålder var en avgörande faktor för 
livskvaliteten, och yngre ICD patienter (< 65år) (Leosdottir et al, 2006) hade högre 
livskvalitet än äldre (> 65år) ICD patienter. I det naturliga åldrandet sker en förändring av den 
fysiska förmågan, kraften avtar, det sociala nätverket kanske minskas på grund av fysiska 
begränsningar, men också på grund av att människor i ens närhet dör och kretsen av nära 
vänner krymper. Detta är faktorer som påverkar livskvaliteten negativt. De äldre patienterna 
har genom åren utvecklat en inre styrka som gör att de är mer förberedda (Sossong, 2007) än 
de yngre patienterna, då de drabbas av sjukdom. En studie visade också att de äldre 
patienterna hade en högre grad av trötthet (Hamilton & Carroll, 2004). Det skulle kunna 
förklaras som en konsekvens av åldrandet med en minskad fysisk förmåga, som i sin tur kan 
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leda till att den kroppsliga påverkan blir mer påtaglig vid sjukdom. Åldrandet gör också att 
det tar längre tid för äldre patienter att återhämta sig och acceptera ICD behandlingen.  
De yngre patienterna upplevde en markant höjning av livskvaliteten det första halvåret efter 
implantationen (Hamilton & Carroll, 2004). Anledningen till detta tros vara att de yngre 
patienterna påverkas på ett annat sätt när det gäller prestationer både psykiskt och fysiskt. De 
har kanske ett arbete att återgå till, ett stabilt sociala nätverk med familj och nära vänner, 
faktorer som bidrar till en hög hälsorelaterad livskvalitet. 
 
Sjuksköterskans roll är att se till patientens individuella behov, då det i tidigare studier 
(Carroll & Hamilton, 2005; Flemme et al, 2005; Godemann et al, 2004; Groeneveld et al, 
2007; Hamilton & Carroll, 2004; Leosdottir et al, 2006; Newall et al, 2007; Passman et al, 
2007; Sears et al, 2004; Sossong, 2007) framgick att patienterna på individnivå tyckte att 
livskvaliteten trots allt påverkades av ICD:n.  I rollen som professionell sjuksköterska är det 
viktigt att anpassa undervisningen och information individuellt. Sjuksköterskan kan genom att 
förmedla sin kunskap, kompetens och trygghet ge patienten verktygen som krävs för att 
patienten ska kunna hantera sin livssituation. För sjuksköterskan är det viktigt att vara 
uppmärksam då oro och osäkerhet kan påverka upplevelsen av ICD behandlingen och den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Patienten måste få kunskap om ICD behandlingen genom 
undervisning, eftersom okunskap väcker rädsla och oro som kanske inte ens är befogad. 
Det är viktigt att patienten undervisas och får stöd av kompetent personal för att lära sig att 
leva ett så normalt liv som möjligt med så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt och 
motverka isolering. Sjuksköterskan som är ansvarig i omvårdnadssituationen och undervisar 
patienten ska göra det på ett sätt som inbjuder patienten till att våga ställa alla typer av frågor. 
Sjuksköterskan ska i sitt arbete med patienten vara lyhörd och öppen för att kunna beröra 
känsliga och svåra frågor, allt för att hjälpa patienten att identifiera faktorer som påverkar den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten i en 
omvårdnads situation där det krävs ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten för 
optimal omvårdnad. Genom att bekräfta patienten och vara lyhörd bygger sjuksköterskan upp 
ett förtroende hos patienten, detta är grunden till ett bra samspel. Sjuksköterskan i det 
patientnära omvårdnadsarbetet ska vara uppmärksam på att det kan betyda mycket för 
patienten att inte bli vårdad av många olika, utan att i mesta möjliga mån samma personal 
vårdar patienten. Detta bidrar till att patienten känner tillit och trygghet, och förutsättningarna 
för en hög hälsorelaterad livskvalitet ökar.   
 
 

Konklusion 
 
Resultatet som framkom var att ICD patienter generellt sett upplevde att de hade en god 
livskvalitet. På individ nivå framkom emellertid faktorer som påverkade livskvaliteten. 
Resultatet i litteraturstudien blev på grund av detta motsägelsefullt. Ytterligare en anledning  
kan vara att litteraturstudien endast baseras på kvantitativa studier. Psykologiska faktorer som 
depression, ångest och oro är vanligt förekommande hos ICD patienter. Resultatet visade även 
att faktorer som ålder och positiv hälsoförväntan gör att patienterna anpassar sig snabbare till 
ICD:n. Då denna grupp av patienter kommer att öka är det viktigt som sjuksköterska att hålla 
sig uppdaterad och inhämta kunskap om dessa patienters behov och ICD behandling. 
Patienterna behöver hjälp att identifiera påverkande faktorer och öka sin kunskap om ICD 
behandlingen för att öka möjligheterna till en god livskvalitet.  
ICD patienten ska ges möjlighet att ingå i en stödgrupp där faktorer som påverkar den 
hälsorelaterade livskvaliteten lyfts fram och bearbetas, för att ha möjligheten att på rätt sätt 
anpassa sig till ett liv med ICD. 
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Implikation 
 
Då prognosen visar att antalet ICD patienter kommer att öka, behövs utbildning och 
handledning av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som arbetar med dessa patienter. Ökas 
tillgängligheten av utbildad och kompetent personal till att inte bara finnas på 
specialistkliniker, ökas möjligheten att i ett tidigt skede fånga upp dessa patienter, och det i 
sin tur leder till höjd hälsorelaterad livskvalitet.   
I framtida forskning krävs ytterligare studier där fler kvinnor medverkar för att resultatet ska 
bli representativt ur ett genusperspektiv. Med tanke på att kvinnors symtombild skiljer sig 
från männens, vid till exempel en hjärtinfarkt, kan resultatet i en studie med fler kvinnor bli 
annorlunda. Upplevelsen av hälsorelaterad livskvalitet kan vara olika hos män och kvinnor, 
vilket skulle kunna vara ytterligare en anledning som påverkar resultatet.  
Framtida forskning kan bidra till att utveckla behandlingen av ICD patienter och för att den 
hälsorelaterade livskvalitet ska bli så hög som möjligt. 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
Kvalitet 

2005 
Norge 

Carroll, D. L. 
Hamilton, G. A. 

Quality of life in 
implanted 
cardioverter 
defibrillator 
recipients: The 
impact of a device 
shock 

Att jämföra 
livskvalitet hos 
ICD patienter som 
fått chocker, med 
ICD patienter som 
inte fått någon 
chock, under det 
första året efter 
implantationen. 

Kvantitativ studie. 
Antal informanter 
var 59, varav 42 
män och 17 
kvinnor, 
medelålder 63år. 
Dessa indelades i: 
Chockgrupp n =16 
Inte chockgrupp 
n=43 

Patienter som inte fått 
någon chock anpassar 
sig med tiden till att 
leva med ICD dosan. 
ICD patienter som fått 
chocker är i behov av 
psykologiskt stöd för att 
minska 
humörsvängningar, 
rädsla, oro och för att 
gynna optimal 
livskvalitet.  

I 

2005 
Sverige 

Flemme, I. 
Edvardsson, N.  
Hinic, H. Jinhage, 
B-M. Dalman, M. 
Fridlund, B. 
 

Long-term quality 
of life and 
uncertainty in 
patients living 
with an 
implantable 
cardioverter 
defibrillator  

Att beskriva 
livskvalitet och 
ovissheten hos 
patienter med 
ICD, och för att 
långsiktigt kunna 
förutsäga 
livskvaliteten. 

Kvantitativ studie. 
56 kvinnor och 
män som erhållit 
en ICD dosa i 
sekundärpreventivt 
syfte pga. 
livshotande 
arytmier deltog. 
Av dessa var 35 
med i 
uppföljningen ett 
år senare. 

Studien påvisade 
generellt sett att 
livskvalitet och 
hälsorelaterad 
livskvalitet inte gör 
någon signifikant 
skillnad under en period 
på 6,9 år efter det att 
man erhållit ICD dosan. 
Generellt sett hade 
patienter med ICD dosa 
en rimligtvis god 
livskvalitet när de har 
passerat det första året 
efter implantatet och 
ovissheten minskade.  

I       
             



 

2004 
Tyskland 

Godemann, F. 
Butter, C. 
Lampe, F. 
Linden, M. 
Werner, S. 
Behrens, S. 

Determinants 
of the quality 
of life (QoL) 
in patients 
with an 
implantable 
cardioverter/ 
defibrillator 
(ICD) 

Att undersöka 
påverkan av 
psykologiska 
förändringar och 
coping strategier av 
livskvalitet hos 
ICD patienter 

Kvantitativ studie. 
93 patienter som 
haft ICD dosa i 
minst ett år.  
80 män och 13 
kvinnor i åldrarna 
29-81 år. 80 % 
levde med en 
partner, 32 % var 
arbetande och 68 % 
var pensionärer. 

Psykologiska symtom är 
avgörande faktorer 
gällande livskvalitet hos 
ICD patienter. Beteende 
terapi kan förbättra 
livskvaliteten hos ICD 
patienter. 

I 

2007 
USA 

Groeneveld, 
W. P. 
Matta, A. M. 
Suh, J. J. 
Yang, F.  
Shea, A. J. 
 

Quality of life 
among 
implantable 
cardioverter-
defibrillator 
recipients in 
the primary 
prevention 
therapeutic 
era 

Att mäta och 
jämföra 
hälsorelaterad 
livskvalitet bland 
primär- och 
sekundärpreventiva 
ICD patienter och 
att bestämma 
avgörande faktorer 
för hög eller låg 
livskvalitet. 

Kvantitativ metod. 
120 informanter 
varav 88 män och 
32 kvinnor 
indelades i: 
Primärpreventivt    
n =45 
Sekundärpreventivt  
n =75 

ICD patienters livskvalitet 
skiljer sig inte nämnvärt i 
jämförelse med patienter 
utan ICD. Det är inte heller 
någon signifikant skillnad i 
livskvalitet vare sig 
patienterna fått ICD dosan 
sekundär- eller 
primärpreventivt. ICD 
patienter bör uppmuntras 
att tillsammans med sin 
läkare diskutera frågor 
gällande fysisk aktivitet, 
sexualitet och bilkörning. 

I 



 

2004 
USA 

Hamilton, 
G.A. 
Carroll, D. L. 

The effects of 
age on quality 
of life in 
implantable 
cardioverter 
defibrillator 
recipients 

Att undersöka 
ålderns påverkan på 
hälsostatusen, 
livskvaliteten och 
humörsvängningar 
hos ICD patienter 
under första året 
efter 
implantationen. 

Kvantitativ metod. 
70 informanter 
varav 51 män och 
19 kvinnor 
indelades i: 
<65 år n =31 
>65 år n =39 

Den äldre ICD gruppen var 
mindre fysiskt aktiv, 
mindre tillfreds med sin 
fysiska funktion och hade 
aningen mer oro efter 6 
och 12 månader än den 
yngre gruppen. Den yngre 
ICD gruppen visade 
förbättring över tid i 
uppfattningen av deras 
fysiska anpassning och 
oro. 

I 

2007 
Nya Zeeland 

Newall, E.G. 
Lever, N. A. 
Prasad, S. 
Hornabrook, 
C. 
Larsen, P. D. 

Psychological 
implications 
of ICD 
implantation 
in a New 
Zealand 
population. 

Att bedöma den 
allmänna 
förekomsten av oro 
och depression, 
samt att analysera 
livskvalitet hos en 
patient grupp med 
ICD i Nya Zeeland. 

Kvantitativ metod. 
95 informanter 
varav 59 män och 
36 kvinnor 
indelades i: 
ICD patienter  
n =46  
Pacemaker 
patienter  
n =49 
En randomisering 
avgjorde vilka 
patienter som sedan 
skulle göra en 
uppföljning på 
kliniken.  

Studien påvisar att 
patienterna var mindre 
oroliga och mindre 
deprimerade efter 
implantatet än tidigare 
studier hävdat.  
Det var inte så många 
inblandade i vården av 
patienterna och det i sig 
gav trygghet åt patienterna. 

I 
 



 

2006 
Island 

Leosdottir, M. 
Sigurdsson, E. 
Reimarsdottir, 
G. 
Gottskalksson, 
G. 
Torfason, B. 
Vigfusdottir, 
M. 
Eggertsson, S. 
Arnar, D. O. 

Health-related 
quality of life 
of patients 
with 
implantable 
cardioverter 
defibrillators 
compared 
with that of 
pacemaker 
recipients. 

Att jämföra 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
patienter med 
pacemaker eller 
ICD. 

Kvantitativ metod. 
102 informanter 
varav 69 män och 
33 kvinnor som 
indelades i: 
Patienter med ICD  
n =41 
Pacemakerpatienter 
n =61 

ICD patienterna och 
pacemakerpatienterna 
uppfattade sin 
hälsorelaterade livskvalitet 
som likvärdig. Det framgår 
även att det är av stor 
betydelse att patienter som 
ska erhålla en ICD, är 
omgiven av kunnig 
personal som kontinuerligt 
kan stötta, hjälpa, 
informera och utbilda 
patienten. Det är då bevisat 
att dessa patienters 
hälsorelaterade livskvalitet 
är högre än de som inte får 
denna hjälp.  
 

I 

2007 
USA 

Passman, R. 
Subacius, H. 
Ruo, B. 
Schaechter, A. 
Howard, A. 
Sears, S F. 
Kadish, A. 

Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators 
and Quality of 
Life 

Att analysera 
påverkan av ICD 
implantationen och 
defibrillerings- 
chocker av 
hälsorelaterad 
livskvalitet.  

Kvantitativ metod. 
453 informanter 
varav 323 män och 
307 kvinnor som 
indelades i: 
ICD 
n =227 
Standardbehandling 
n =226 
 

Hälsorelaterad livskvalitet 
påverkades inte av ICD 
implantationen. 
Defibrilleringschocker var 
förknippade med en viss 
minskning av 
hälsorelaterad livskvalitet i 
några av mätningarna.  

II 



 

2004 
USA 

Sears, S. F. 
Serber, E. R. 
Lewis, T. S.   
Walker, R. L. 
Conners, N. 
Lee, J. T. 
Curtis, A. B. 
Conti, J. B. 

Do positive 
health 
expectations 
and optimism 
relate to 
Quality-of-
Life outcomes 
for the 
patients with 
an 
implantable 
cardioverter 
defibrillator?  

Att undersöka om 
ICD patienter som 
från början har en 
hög respektive låg 
positiv 
hälsoförväntning, 
och de som i 
grunden har en hög 
respektive låg 
positiv 
grundinställning 
uppger sig ha en 
annan 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Kvantitativ metod. 
88 informanter 
varav 73 män och 
15 kvinnor med 
medelåldern 65,3 
år. 
  

Positiva hälsoförväntningar 
och optimism förhåller sig 
olika till livskvalitet 
beroende av olika 
påverkande faktorer. 

I 

2007 
USA 

Sossong, A. Living with 
an 
implantable 
cardioverter 
defibrillator 

Att fastställa om 
det förekommer ett 
samband mellan 
ICD kunskap, 
osäkerhet och 
livskvalitet hos 
patienter med ICD.  

Kvantitativ metod. 
90 informanter 
varav 87,8 % var 
män med 
medelåldern 65,4 
år. 

Man fann ett visst samband 
mellan osäkerhet och 
livskvalitet, men det var 
ingen mätbar skillnad på 
ICD kunskap relaterat till 
osäkerhet och livskvalitet. 
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