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Abstrakt 

Det är allt vanligare att personer som överlevt hjärtstopp eller 
har allvarlig hjärtsvikt behandlas med en implanterad 
defibrillator. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva personers upplevelser av att leva med en 
implanterad defibrillator. Litteraturstudien baserades på tolv 
vetenskapliga artiklar som analyserades med en kvalitativ 
innehållanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 
sex kategorier: att känna rädsla för att få en strömstöt eller för 
att dö; att känna sig begränsad av ICD:n; att känna sig 
förändrad; att tvingas anpassa sitt liv; att sakna information 
och känna behov av stöd; att känna sig tacksam och trygg 
med ICD:n. Resultatet visar att det till stor del är osäkerheten 
och rädslan för att få en strömstöt som gör att personer med 
ICD känner att de själva begränsas och att livet förändras. 
Bättre anpassad information och stöd till personer som lever 
med en ICD skulle kunna leda till att de kan uppleva en 
större trygghet.  
 
Nyckelord: Implanterbar cardioverter defibrillator, ICD, 
upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, 
rädsla, information 
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Att leva med hjärt- och kärlsjukdom kan innebära att livskvaliteten påverkas i stor grad för 

den drabbade. Personer med kronisk hjärt- och kärlsjukdom har många symtom. De symtom 

som upplevs svårast att leva med är trötthet, sömnsvårigheter, andfåddhet och att vakna på 

natten på grund av andnöd (Nahlen & Saboonchi, 2010). Enligt Falk, Wahn och Lidell (2006) 

beskriver personer att sjukdomens symtom helt klart påverkar deras vardag. Personer som 

drabbats av hjärtinfarkt beskriver att livet förändras av sjukdomen, de känner sig uttröttade 

och får en sämre aktivitetsnivå (Svedlund, Danielson & Norberg, 1999). Personer med hjärt- 

och kärlsjukdom visar en stark beslutsamhet att inte låta sjukdomen förändra deras liv så 

mycket. Genom små förändringar i vardagen kunde de behålla mycket av sin livskvalitet 

(Falk et al., 2006).  Att hjälpa patienten att förstå vad sjukdomen innebär är en viktig uppgift 

för sjuksköterskan. Detta är en grund för att patienten skall klara av att anpassa sig till sin 

sjukdom. Det kan göras genom att sjuksköterskan hjälper patienten att sätta upp egna mål för  

sin hälsa och att få patienten att känna sig delaktig i sin vård (Yu, Lee, Kwong, Thompson & 

Woo, 2008).  

 

Att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom påverkar inte enbart personen som drabbas, även 

dennes närstående påverkas. Att vara närstående till en person som drabbats av akut hjärt- och 

kärlsjukdom kan medföra bland annat sömnsvårigheter på grund av oro och ängslan och detta 

ger en känsla av utmattning (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009). Det är vanligt att 

närstående till personer med hjärt- och kärlsjukdom sätter den sjuke i centrum och glömmer 

bort att ta hand om sig själva. Detta har stor påverkan på den närståendes dagliga liv 

(Saunders, 2008).  

 

En form av hjärt- och kärlsjukdom är arytmier. Det finns arytmier som är direkt livshotande, 

de kan obehandlade orsaka hjärtstillestånd (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2006). Med en strömstöt från en extern eller en implanterbar cardioverter defibrillator 

(ICD) kan ett hjärtstillestånd hävas (SBU, 2006). En ICD är en apparat som kontinuerligt 

övervakar hjärtrytmen. Den kan programmeras för att återställa allvarliga rytmrubbningar i 

hjärtats ventriklar såsom ventrikelflimmer (VF) och ventrikeltachycardi (VT) (Persson & 

Stagmo, 2008, s. 177). VF är den allvarligaste formen av hjärtarytmi och om den inte åtgärdas 

inom ett par minuter kan den leda till döden. Vid ett VF uppstår ett kaos av impulser i hjärtat, 

det innebär att hjärtats förmåga att pumpa blod upphör och leder till att en person som drabbas 

av VF blir medvetslös inom några sekunder (Guyton & Hall, 2006, s. 152). För att återställa 

hjärtats normala impulsbildning krävs att en strömstöt avges över hjärtat. Det gör att 
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hjärtmuskelcellerna urladdas och att hjärtat kan återta sin normala rytm (Guyton & Hall, 

2006, s. 154). En ICD är programmerad för att avge en intern strömstöt för att återställa 

hjärtats normala rytm (Persson & Stagmo, 2008, s. 177). VT uppstår när ventriklarna urladdas 

med snabb frekvens vilket kan ge allvarlig påverkan på cirkulationen (Persson & Stagmo, s. 

166). En ICD kan programmeras för att stimulera hjärtat att slå fortare än tachycardin och på 

det sättet normalisera hjärtats rytm. Om den åtgärden inte lyckas inom en viss tid kan ICD:n 

avge en strömstöt för att återställa hjärtats rytm (Persson & Stagmo, 2008, s. 177). De 

patienter som kan vara aktuella för att behandlas med en ICD är de som haft hjärtstillestånd 

på grund av ventrikelarytmi eller de som har så dålig vänsterkammarfunktion att de har stor 

risk att drabbas av livshotande ventrikelarytmi (SBU, 2006). Att leva med hjärtsjukdom som 

innebär en risk att drabbas av livshotande arytmier, eller att ha överlevt ett hjärtstopp, innebär 

en psykisk påfrestning. Detta kan visa sig som oro, depression, en känsla av hjälplöshet och 

att tappa kontrollen över sitt liv (Dunbar, Jenkins, Hawthorne & Porter, 1996).  

 

En ICD består av en generatordosa med en eller flera elektroder. Elektroderna läggs in i 

hjärtats högra ventrikel och ibland även i höger förmak, inläggningen sker via en ven. ICD 

dosan opereras in under huden på vänster sida. En ICD dosa väger cirka 50-60 gram (SBU, 

2006). ICD behandling kan medföra risk för komplikationer. Enligt Alter, Waldhans, Plachta, 

Moosdorf och Grimm (2005) fick 31 % av de patienter som ingick i en studie någon form av 

komplikation. Det kunde vara komplikationer som infektioner, fel på ICD dosan och felaktigt 

utlösta strömstötar. Patienter som får omotiverade strömstötar uppger att de får en försämrad 

livskvalitet (Ho et al., 2007).  

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. 

En viktig uppgift är att ha god kommunikation med patienten, detta ger patienten en trygghet 

och ett lugn (Svedlund et al., 1999). Det är viktigt att kommunikationen är patient fokuserad. 

Det gör att patienten känner sig delaktig i vården. En god relation mellan patient och 

sjuksköterska är grundläggande för en god omvårdnad. Detta kan endast uppnås när 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är patient fokuserad (McCabe, 2004). 

Sjuksköterskan ska ge patienten information och kunskap som gör att patienten känner sig 

delaktig i sin egen vård (Svedlund et al., 1999). Det är av stor vikt att patienter får information 

om vad det innebär att leva med en ICD. Det är viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten att 

hantera den nya situation det innebär att vara ICD bärare. För närstående till en person med 

ICD kan hälsan påverkas. De närstående kan känna utmattning, sömnsvårigheter och 
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aptitlöshet. De kan också bli överbeskyddande, stressade, känna oro, rädsla, ilska och skuld. 

De första tre månaderna efter att deras partner fått en ICD beskrivs som de svåraste 

(Dougherty & Thompson, 2009). 

 

År 1980 skedde den första ICD implantationen i Sverige. Fram till år 2000 hade ett 10-tal 

personer behandlats med ICD. År 2009 genomfördes det 1011 nyimplantationer av ICD dosor 

i Sverige (Pacemakerregistret, 2009). Det är allt fler personer som behandlas med ICD. Detta 

gör att sjuksköterskor vårdar patienter med ICD allt oftare. För att få en djupare förståelse för 

hur dessa personer upplever att det är att leva med ICD och på så sätt kunna ge dem en god 

omvårdnad utifrån deras behov anser vi att det är av betydelse att denna litteraturstudie har 

utförts. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med en ICD. 

 

 

Metod 
Litteratursökning 

Denna litteraturstudie beskriver personers upplevelse av att leva med en implanterad 

defibrillator. De artiklar som ingått i studien har vi sökt via databaserna CINAHL och 

PubMed. De sökord vi har använt är: defibrillators implantable, patient experience, coping, 

patient satisfaction och adaptation psychological. Vi har använt sökorden var för sig och i 

olika typer av kombinationer. Vid sökning i CINAHL begränsades sökningen till 

engelskspråkiga artiklar som var peer reviewed och ”core nursing”. Exklusionskriterierna var 

barn under 12 år. Denna sökning resulterade i 43 artiklar. Vi läste igenom abstrakten i dessa 

artiklar och valde ut de artiklar som svarade mot syftet. Vid sökningen i PubMed var 

begränsningarna och exklusionskriterierna likadana förutom att dessa artiklar inte var peer 

rewieved och att artiklarna skulle vara publicerade i ”nursing journals”. Sökningen resulterade 

i 57 artiklar. Vi läste igenom abstrakten i dessa artiklar och valde ut de artiklar som svarade 

mot syftet. Sökningen i CINAHL och PubMed resulterade i nio artiklar. En manuell sökning 

gjordes utifrån referenslistorna på utvalda artiklar.  Detta resulterade i ytterligare tre artiklar 

som svarade mot syftet. Sökningen resulterade i totalt 12 artiklar som ingår i studien. (tabell 

1). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Personers upplevelser av att leva med en implanterad defibrillator 
Söknr *) Söktermer                Antal träffar      Antal  
           valda 
 
PubMed 2010 09 03 
1 MSH Defibrillators, Implantable         8050 
2 MSH Adaptation, Psychological      82702 
3 MSH Patient satisfaction  44230 
4 FT Coping   97304 
5 MSH Patient experience                         179662 
6  2 or 3 or 4 or 5                                              311800 
7  1 and 6         43           8 
 
CINAHL 2010 09 03 
8 CH Defibrillators, Implantable    3118 
9 CH Coping   13196 
10 CH Adaptation, psychological  10138 
11 FT Patent experience     1027 
12 CH Patient satisfaction  17559 
13  2 or 3 or 4 or 5   40358 
14  8 and 13         57          1 
* MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –  fritext sökning 
 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna är kvalitetsgranskade enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 156-157). För att kvalitetsbedöma 

artiklarna har vi poängsatt varje relevant delfråga i granskningsprotokollet för att på så sätt få 

fram en kvalitetsgradering. Varje positivt svar gav en poäng och varje negativt svar gav noll 

poäng. Procentsatsen räknades därefter ut genom att vi delade studiens totala poängsumma 

med den högsta möjliga summan som var 13 poäng. Procentindelningen 80-100% ger 

kvalitetsbedömningen hög, procentindelningen 70-79% ger kvalitetsbedömning medel och 

procentindelning 60-69% ger kvalitetsbedömning låg (Willman et al., 2006, s. 96). 

Artiklarna som ingick i studien var av medel och hög kvalitet. (tabell 2).  
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 12) 

Författare 
År 
 

Typ av 
studie 
 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bolse et al., 
2005 
 

Kvalitativ 8 män 
6 kvinnor 
21-84 år 

Semistrukturerad  
intervju 
Fenomenografisk 
ansats 

ICD:n ger patienterna en 
känsla av trygghet.  
Tillit, anpassning 
möjliggörande 
 

Hög 
 

Dunbar et al., 
1993 
 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

20 män 
2 kvinnor 
24-72 år 
22 
närstående 
43-67 år 
 

Semistrukturerad 
intervju 
Etnografisk 
ansats 

Det mest stressande med 
att få en strömstöt av 
ICD:n var att inte få 
någon varning, att få flera 
strömstötar efter varandra 
 

Medel 

Eckert & Jones, 
2002 
 

Kvalitativ 3 män 
35-70 år 
3 närstående 
1 man 
2 kvinnor 

Ostrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk ansats 

Deltagarna beskrev en 
känsla av osäkerhet och 
rädsla och att de inte hade 
kontroll över det som 
hände 
 
 

Medel 

Fridlund et al.,  
2000 

Kvalitativ  10 män 
5 kvinnor 
33-76 år 

Öppna och 
semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenografisk 
ansats 

Deltagarna beskrev en 
känsla av säkerhet och 
trygghet. Vikten av att ha 
ett nätverk, känna hopp 
inför framtiden och att få 
kunskap om sin situation 

Hög 

 
James et al.,  
1999 

 
Kvalitativ 

 
2 kvinnor 
35-38 år 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 
 

 
Deltagarna beskrev hur de 
upplevde informationen, 
livsstilsförändringar, 
ICD:n och tankar inför 
framtiden 
 

 
Medel 
 

Kamphuis et al., 
2004 

Kvalitativ 12 män 
9 kvinnor 
47-69 år 

Semistrukturerade 
intervjuer  
Tematisk 
innehållsanalys 

Implantation av en ICD 
innebär många 
förändringar, som 
psykologiska, sociala och 
fysiska 
 

Hög 

      
McDonough,  
2009 

Kvalitativ 8 män 
12 kvinnor 
18-40 år 

Intervjuer  
Tematisk 
innehållsanalys 
 

Deltagarna beskrev  
funderingar inför 
framtiden som 
barnafödande , ekonomi, 
fysiska och psykosociala 
aspekter 
 

Hög 

Morken et al., 
2009 

Kvalitativ 11 män 
5 kvinnor 
25-80 år 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Grounded theory 

Trots utvecklade 
hanteringsstrategier 
innebar en ny arytmi att 
deltagarna tappade 
kontrollen. De upplevde 
även en reducerad 
aktivitetsnivå   
 
 
 

Hög 
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Forts.  tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n = 12) 

Författare  
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 
 

Huvudfynd Kvalitet 

Sneed & Finch, 
1992 

Kvalitativ 10 män 
5 kvinnor 
48-74 år 
14 
närstående 

Fokusgrupps intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 
Etnografisk ansats 

Deltagarna beskrev att 
rädsla, mentala 
förändringar, 
livsstilsförändringar och 
att de kände sig 
överbeskyddade detta 
avtog med tiden 
 

Medel 

Tagney et al., 
2003 

Kvalitativ 6 män 
2 kvinnor 
38-75 år 

Semistrukturerad 
intervju  
Tematisk 
innehållsanalys 
 

Deltagarna beskrev att de 
inte fick individuellt 
anpassad information, 
kände oro inför framtiden, 
hur de anpassade sig 
 

Hög 

Williams et al., 
2007 

Kvalitativ 8 män 
3 kvinnor 
30-80 år 
11  
närstående 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Tematisk 
innehållsanalys 

Att gå vidare i livet 
beskrevs som ett positivt 
sätt till anpassning. 
Deltagarna 
konfronterades med att de 
hade en livshotande och 
begränsande sjukdom 
 

Medel 

Zeigler & Nelms, 
2009 

Kvalitativ 9 pojkar 
5 flickor 
12-18 år 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk ansats 

Deltagarna beskrev att 
livet inte blev detsamma 
efter att de fått ICD:n 

Hög 
 
 
 

 
 

 

Analys 

Vi har gjort en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats enligt Downe-Wamboldt 

(1992). En manifest innehållsanalys talar om vad texten säger, vad som är synligt och 

uppenbart i texten (Downe-Wamboldt, 1992). Vi började med att noggrant läsa igenom 

artiklarna för att få en uppfattning om innehållet. Nästa steg blev att extrahera textenheter som 

svarade upp mot studiens syfte. Resultatet blev 348 textenheter. Vi märkte textenheterna med 

en siffra för att lättare kunna gå tillbaka till originaltexten i artiklarna. Därefter översattes 

textenheterna till svenska. Nästa steg blev att kondensera textenheterna, det innebar att 

överflödiga ord togs bort utan att innebörden i texten förändrades (Graneheim & Lundman, 

2003). Efter detta gjorde vi en kodning som var en första sortering av textenheterna. Med 

dessa som utgångspunkt gjordes en stegvis kategorisering utifrån textenheternas likheter och 

skillnader tills dessa inte gick att sammanföra mer. Kategoriseringen genomfördes i fyra steg 

och resulterade i fem kategorier. Under hela analysprocessen gick vi tillbaka till originaltexten 

för att inte gå miste om något av vad texten beskrev.  
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Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i sex kategorier (tabell 3). Resultatet styrks av citat från 

artiklarna. Personer med ICD benämns i resultatet som deltagare i studier och ICD bärare. 

 

Tabell 3 Översikt kategorier (n = 6) 

Kategorier 

Att känna rädsla för att få en strömstöt eller för att dö 

Att känna sig begränsad av ICD:n 

Att känna sig förändrad  

Att tvingas anpassa sitt liv  

Att sakna information och känna behov av stöd 

Att känna sig tacksam och trygg med ICD:n 

 

Att känna rädsla för att få en strömstöt eller för att dö 

Osäkerhet och rädsla beskrevs av ICD bärare som inte fått någon strömstöt av ICD:n. Rädslan 

berodde på att de inte visste vad det skulle innebära att få en strömstöt och hur det skulle 

påverka dem (Dunbar, Warner & Purcell, 1993; James, Albarran & Tagney, 1999; Kamphuis, 

Verhoeven, de Leeuw, Derksen, Hauer & Winnubst, 2004; Tagney, James & Albarran, 2003). 

Eckert och Jones (2002) beskrev att deltagare trots att de var trygga med att ICD:n skulle 

upptäcka och behandla arytmier var de rädda för att få en strömstöt och vad detta skulle föra 

med sig. 

  

 I don’t know what it feels like, I don’t know if you would be aware of it 
 yourself…if you were able to feel it, I imagine it would be something pretty 
 startling! (James et al. 1999, s. 173) 

 

Att få en strömstöt av ICD:n beskrevs som fysiskt obehagligt av deltagare i flera studier 

(Dunbar et al., 1993; Eckert & Jones, 2002; Zeigler & Nelms, 2009). Strömstöten beskrevs 

som att få ett slag i bröstet (Eckert & Jones, 2002), som att bli sparkad av en häst (Dunbar et 

al., 1993), eller att få ett knytnävsslag på insidan av bröstet (Zeigler & Nelms, 2009). 

Upplevelsen av att få en strömstöt av ICD:n liknades också med känslan av att få en elektrisk 

stöt, att bli träffad av blixten eller som att bröstet exploderade (Dunbar et al., 1993; Morken, 

Severinsson, & Karlsen, 2009; Sneed & Finch, 1992; Zeigler & Nelms, 2009).  
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I ett flertal studier (Eckert & Jones, 2002; McDonough, 2009; Morken et al., 2009; Sneed & 

Finch, 1992; Zeigler & Nelms, 2009) beskrev deltagare att de kände både ilska och rädsla 

efter att ha fått en strömstöt av ICD:n. Tanken på att få strömstötar innebar att deltagare kände 

sig deprimerade och svaga, detta innebar en oro inför framtiden (Morken et al., 2009). 

 

Deltagare i en studie kände skräck och rädsla för att få en ny strömstöt (Dunbar et al., 1993). 

Samtidigt kändes en oro för att ICD:n inte skulle fungera och ville därför inte vara för långt 

från akutmottagningen (Eckert & Jones, 2002; Sneed & Finch, 1992). Deltagare i studier 

upplevde en rädsla för att få omotiverade strömstötar. Denna rädsla gjorde att de undvek vissa 

aktiviteter som att leka med sina barnbarn, att ha sex eller att vistas på folkrika platser. 

Deltagare i studier beskrev även en rädsla för att få en strömstöt på sitt arbete (Eckert & 

Jones, 2002; McDonough, 2009). Tanken på att få en strömstöt när ICD bärare var ensamma 

eller var på allmän plats utan sina närstående upplevdes som skrämmande, de var rädda för 

själva strömstöten och för tiden efter att ICD:n gett strömstöten (Eckert & Jones, 2002; 

Kamphuis et al., 2004;  Tagney et al., 2003; Williams, Young, Nikoletti, & McRae, 2007). 

Deltagare uppgav att när de fick sin första strömstöt kom den så oväntat att de trodde att 

strömstöten kom utifrån, efter det började de att tänka på att de kunde dö (Bolse, Hamilton, 

Flanagan, Caroll, & Fridlund, 2005; Morken et al., 2009). Det fanns deltagare som trots att de 

inte fått någon strömstöt av ICD:n under en längre tid kände en stor rädsla inför döden (Sneed 

& Finch, 1992).  

  

 ”I’m terrified, literally terrified, of the idea of dying, and I don’t 
 want to die, don’t plan on it” (Sneed & Finch, 1992, s. 22) 
 

I en studie beskrev deltagare som inte kände några symtom innan ICD:n gav en strömstöt att 

de var mer rädda för själva kraften i strömstöten (Dunbar et al., 1993). Upplevelsen av att få 

strömstötar utan förvarning innebar att deltagarna i två studier (Eckert & Jones, 2002; Morken 

et al., 2009) fick en känsla av osäkerhet och av att inte ha kontroll över det som hände, detta 

var en källa till både depression och oro. Deltagare som fått flera strömstötar efter varandra 

upplevde det som speciellt skrämmande. Detta gav dem en känsla av att ställas ansikte mot 

ansikte med döden. Bristande information om vad de kunde förvänta sig när ICD:n gav flera 

strömstötar efter varandra bidrog till den obehagliga upplevelsen (Dunbar et al., 1993). 

Deltagare  upplevde ett paralyserande obehag som varade i flera månader efter att de hade fått 

flera strömstötar. En deltagare beskrev att han efter att ha fått en första strömstöt av ICD:n 
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kände att hans hjärtfrekvens inte hade normaliserats och han väntade på nästa strömstöt. 

Dessa tre-fyra sekunder innan strömstöten gavs upplevde han som det värsta, eftersom han 

inte visste om dessa sekunder var de sista i hans liv (Morken et al., 2009). Det var deltagare 

som efter att ha fått flera strömstötar efter varandra började fundera på om ICD:n verkligen 

var effektiv (Dunbar et al., 1993). Deltagare i en studie (Morken et al., 2009) uppgav att de 

övervägde att ta bort ICD:n om de fortsatte att få strömstötar. 

 

 I have experienced five shocks within a year and my fear of a new shock  
 is so great that it’s hard to explain. And this feeling has been present 
 for such a long time. The combination of tears and anger, everything 
 is a mess, no control. If I’m going to experience several shocks every 
 year, well than I’m really willing to go…if that happens, then it happens, 
 although there are others to think of besides myself (Morken et al., 2009,  
  s. 540) 
 
 

Att känna sig begränsad av ICD:n  

Deltagare i studier upplevde att de var begränsade i livet av sin hjärtsjukdom och av att de 

hade en ICD (Fridlund et al., 2000; Tagney et al., 2003). När de konfronterades med sina 

fysiska begränsningar kunde de känna nedstämdhet, ilska och besvikelse. Begränsningarna i 

det dagliga livet beskrevs som svåra att acceptera (Kamphuis et al., 2004; Zeigler & Nelms, 

2009).  Begränsningarna gällde även planer inför framtiden (Zeigler & Nelms, 2009). 

Deltagare i studier som inte kunde utföra samma aktiviteter som innan de fick ICD:n 

upplevde att de tappade kontrollen över sina liv, detta kunde innebära att de kände sig utanför 

(Sneed & Finch, 1992; Zeigler & Nelms, 2009) . Kamphuis et al. (2004) beskrev att det fanns 

deltagare som tog de fysiska begränsningarna på ett positivt sätt, de försökte uppskatta de 

möjligheter de fortfarande hade och accepterade sina fysiska begränsningar. 

  
 It’s not a bit logical, but I feel violated as a person at not being able 
 to do what I used to do, not to have the agility, to have to think  
 beforehand, do I have the strength to go down there now or… 
 I’ve been in situations where I have been forced, struggled enormously 
 to get up the hills. It feels very depressing. Then one feels sad several  
 days afterwards. In one way the ICD reminds me that I’m ill 
 (Fridlund et al., 2000, s. 42) 
 

James et al. (1999) och Tagney et al. (2003) beskrev att deltagare kände begränsade 

möjligheter att göra karriär. Deltagare uppgav att restriktioner som att inte få köra bil innebar 

praktiska svårigheter och hade en stor påverkan på det dagliga livet. Detta var en källa till att 
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de kände sig otillfredsställda (James et al., 1999; Tagney et al., 2003), kände sig deprimerade 

och fick försämrad livskvalitet  (Morken et al., 2009). Det ledde till ett försämrat 

välbefinnande och deltagarna fick ett ökat beroende av andra. Deras sociala situation 

försämrades (Eckert & Jones, 2002). I flera studier (James et al., 1999; Morken et al., 2009; 

Tagney et al. 2003) uppgav deltagare att de begränsade sig själv för att undvika att få en 

strömstöt eftersom detta innebar att de skulle förlora körkortet. Deltagare beskrev en 

osäkerhet inför hur mycket fysisk aktivitet de kunde utföra (Fridlund et al., 2000; Morken et 

al., 2009; Tagney et al., 2003). Deltagare i flera studier beskrev att de medvetet försökte att 

minska sina aktiviteter, det kunde vara att de undvek vissa sysslor i hemmet, fysisk aktivitet 

och att ha sex. (Eckert & Jones, 2002; James et al., 1999; McDonough, 2009; Morken et al., 

2009; Tagney et al., 2003). De fick rådet av sina läkare att återgå till normala aktiviteter. De 

valde ändå att minska på sina aktiviteter av rädsla för att få en strömstöt av ICD:n 

(McDonough, 2009). 

 

Efter att ha fått en strömstöt av ICD:n kunde en känsla av olust sitta i ett par dagar, detta 

gjorde att deltagarna avstod från aktiviteter som de trodde kunde framkalla en arytmi (Dunbar 

et al., 1993; Kamphuis et al., 2004; Morken et al., 2009). Deltagare i en studie påmindes om 

att de inte var likadana som innan de fick ICD:n eftersom de var begränsade i sina fysiska 

aktiviteter (Zeigler & Nelms, 2009). 

  
 I feel that I’m a hindrance to myself in daily life and it irritates me, 
 because I want to participate. It’s the same with sex, you want to  
 care for about the person you love and not worry about whether 
 your heart will beat to fast (Morken et al., 2009 s. 541)  
 

För deltagare i studier var det viktigt att veta sina begränsningar vid fysisk aktivitet och att 

lära sig lyssna på kroppen, de kände ett behov av att testa sina gränser (Tagney et al., 2003; 

Williams et al., 2007; Zeigler & Nelms, 2009), vilket de trodde berodde på att de kände sig 

friskare än vad de egentligen var (Fridlund et al., 2000). För att kunna gå vidare i livet 

beskrev deltagare att det var nödvändigt att inte ta så mycket hänsyn till ICD:n, detta innebar 

att inte låta sig begränsas för mycket (Williams et al., 2007).  

 

I ett flertal studier (Bolse et al., 2005; Sneed & Finch, 1992; Zeigler & Nelms, 2009) beskrev 

deltagare att de blev överbeskyddade av sina närstående. Detta medförde att de hamnade i 

beroendeställning. Tagney et al. (2003) beskrev att detta kunde leda till att deltagare fick en 
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lägre aktivitetsnivå, sämre självförtroende och slutligen till social isolering. Ungdomar med 

ICD, 12-18 år, kände sig övervakade av familj, vänner och personal i skolan. En deltagare i en 

studie upplevde att hans vänner alltid ville hålla ett öga på honom (Zeigler & Nelms, 2009). 

Kamphuis et al. (2004) beskrev att deltagare i början uppskattade att få uppmärksamhet av 

sina närmaste, senare blev dock uppmärksamheten irriterande och upplevdes som kvävande. 

Uppmärksamheten hindrade vägen till oberoende och frihet.  

 

I ett flertal studier (James et al., 1999; Sneed & Finch, 1992; Tagney et al., 2003; Williams et 

al., 2007) beskrev deltagare att de hade sömnproblem på grund av fysiskt obehag av ICD 

dosan. Fysiska obehag beskrevs också som att ICD dosan kändes som en stor klump i bröstet 

(Tagney et al., 2003) och när de fick ett direkt tryck över huden där ICD dosan var placerad 

Deltagare i studier beskrev att deras dagliga aktiviteter begränsades på grund av detta (Sneed 

& Finch, 1992; Williams et al., 2007). 

 

Att känna sig förändrad 

Deltagare i studier som haft ett hjärtstopp och fått en ICD kände att de hade förändrats. 

Deltagare upplevde att de fått mentala förändringar efter hjärtstoppet, de kände sig svaga, 

mindre uppmärksamma och hade fått sämre minne. Detta kändes som en förlust (Fridlund et 

al., 2000; Sneed & Finch, 1992). Deltagare i en studie beskrev att de blev irriterade och arga 

eftersom de inte kunde göra saker som de förut tyckte var enkla att utföra (Kamphuis et al., 

2004). Att inte längre kunna göra samma saker som tidigare kunde upplevas som kränkande 

(Fridlund et al., 2000). Det kändes som en osäkerhet eftersom de inte visste i vilken 

utsträckning de kognitiva förändringarna skulle gå tillbaka. Vidare beskrev deltagare i en 

studie att de kände sig mer lättrörda efter att de haft sitt hjärtstopp (Kamphuis et al., 2004). I 

flera studier (Sneed & Finch, 1992; Williams et al., 2007; Zeigler & Nelms, 2009) uppgav 

deltagare att de efter att ha fått ICD:n blev deprimerade, detta kunde avta med tiden 

(McDonough, 2009). Deltagare i en studie beskrev att de hade sömnsvårigheter direkt efter 

utskrivningen från sjukhuset och att problemet avtog med tiden (Sneed & Finch, 1992).  

 

Deltagare i en studie beskrev att de förändrats efter att de fått den första stöten av ICD:n, från 

att ha varit balanserade och lugna till att de kände sig paralyserade av oro (Morken et al., 

2009). Upplevelsen av att få en strömstöt av ICD:n var så stark att det blev tydligt att de inte 

var samma personer som förut (Zeigler & Nelms, 2009). Deltagare i studier beskrev att de 

hade behov av att prata om sina upplevelser av att leva med ICD:n och vad det innebar att få 
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en strömstöt (Eckert & Jones, 2002; Sneed & Finch, 1992), detta gjorde att de med tiden 

kände oro för att trötta ut sin partner (Morken et al., 2009). 

  
 We were very good at talking about this (anxiety), so I suppose 
 I used my husband as a psychologist. Later on he had to see 
 a psychologist, because he said: ‘I’m quite empty, I can’t answer 
 all your questions’ (Morken et al., 2009, s. 540) 
 

Deltagare i studier beskrev att de fick en annan kroppsuppfattning och kände sig annorlunda 

efter att ha fått ICD:n. Detta berodde på att de hade ett ärr och en synlig bula där ICD:n var 

placerad. Det medförde att de kände sig obekväma när de utförde aktiviteter i offentlig miljö 

(McDonough, 2009; Zeigler & Nelms, 2009). Zeigler och Nelms (2009) beskrev att unga ICD 

bärare (12-18 år) blev mobbade på grund av att de hade en ICD, det fanns deltagare som 

upplevde att de var i minoritet. En deltagare kände sig utanför eftersom hon var den enda på 

sin skola som hade en ICD. Vidare beskrev ICD bärare att de kände sig unika, en deltagare 

uttryckte att han var speciell eftersom Gud gett honom ICD:n.  

  

Deltagare i en studie beskrev att de kände en oro inför framtiden, detta gjorde att de tappade 

kontrollen över sina liv (Williams et al., 2007). De uttryckte oro för hur de skulle klara sig 

ekonomiskt om de inte kunde fortsätta att arbeta. Deltagare beskrev att de oroade sig för hur 

sjukdomen skulle fortskrida, livslängden på ICD:n och eventuella graviditeter (James et al., 

1999; McDonough, 2009; Tagney et al., 2003). McDonough, (2009) beskrev att för unga ICD 

bärare, 18-40 år, är tanken på barn och barnafödande något som de ständigt funderade på och 

som plågade dem. De var rädda för att sjukdomen skulle gå i arv till barnen och oroade sig 

också för om de skulle kunna ta hand om sina barn.  

 

James et al. (1999) beskrev att deltagare upplevde en oväntat stor tillit till sin familj och sina 

vänner. Morken et al. (2009) beskrev att deltagare var rädda för att vara ensamma, detta 

gjorde att de blev beroende av sin partner. En annan orsak till att känna sig beroende av andra 

och att få sämre självförtroende var att inte kunna ta samma ansvar för sin familj som tidigare 

(Tagney et al., 2003).  

 

Att tvingas anpassa sitt liv  

I ett flertal studier (Bolse et al., 2005; Eckert & Jones, 2002; McDonough, 2009; Tagney et 

al., 2003; Williams et al., 2007) beskrev deltagare att det innebar förändringar i livet att få en 
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ICD. De var tvungna att anpassa sig fysiskt, psykiskt och socialt. De kände behov av att hitta 

sätt att anpassa sig till dessa förändringar. Deltagarna tyckte att det var svårt att leva med 

förändringarna men förstod att det var något de var tvungna att acceptera.  

 

 At first I was very angry because my life did an abrupt change from 
 working two jobs that I loved to doing nothing. I was very angry 
 that it had to happen to me (Bolse et al., 2005, s. 7) 

 

Deltagare i en studie beskrev att anpassningen till att leva med ICD innebar att rollerna inom 

familjen förändrades. En kvinna beskrev att hon inte längre kunde lyfta upp sin son för att 

trösta honom, hon kunde inte heller leka med honom som förut. Detta gjorde henne ledsen 

(James et al., 1999). För att klara av att leva med ICD:n omvärderade deltagarna sina liv och 

gjorde förändringar för att optimera det liv de hade framför sig (Williams et al., 2007). Ett sätt 

att anpassa sig var att dagliga aktiviteter gjordes i ett långsammare tempo (Eckert & Jones, 

2002). Stöd från familj, vänner och sjukvårdspersonal gjorde att deltagarna lättare kunde göra 

nödvändiga förändringar i livet (Bolse et al., 2005). 

 
Deltagare i en studie upplevde att det tog flera månader att anpassa sig till livet med ICD:n 

och tanken på att det alltid skulle vara så här. Vissa deltagare upplevde att de den största delen 

av tiden glömde bort ICD:n. Detta upplevdes som att man accepterade ICD:n och minimerade 

de negativa tankarna (Williams et al., 2007). Att ha en positiv attityd och att hitta nya mål var 

viktigt för att kunna gå vidare (Zeigler & Nelms, 2009).    

  
 ´…I don’t want to dwell on the fact that I have got it, I want to  
 be able to put it aside and get on with my life…’ (Williams et al., 
 2007, s. 169) 
  

Eckert och Jones (2002) beskrev att deltagare utvecklade sätt för att hantera de känslor det 

innebar att leva med en ICD. Deltagare beskrev att de försökte leva sina liv som förut, de 

försökte acceptera ICD:n (Bolse et al., 2005). Williams et al. (2007) beskrev att deltagare 

använde sig av förnekelse för att kunna hantera oron som de kände efter att ha fått ICD:n. Att 

återgå till arbete eller skola var för många ICD bärare en hjälp att glömma ICD:n 

(McDonough, 2009; Williams et al., 2007). En deltagare beskrev att hon utvecklade sätt för 

att återfå kontrollen över sin kropp, när hon kände att hjärtat började slå fort tog hon några 

djupa andetag och på så sätt fick hon hjärtat att slå långsammare. Detta minimerade känslan 

av att hon gav efter för sjukdomen (James et al., 1999). En stark vilja var framträdande hos ett 
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flertal av deltagarna. De hade bestämt sig för att sjukdomen inte skulle ha så stor inverkan på 

deras liv (Williams et al., 2007). 

 

 ´… I Wasn’t really willing to become an invalid’ (Recipient) ´…I see 
 myself as being a strong and capable person and just because I have a  
 problem with my heart doesn’t really make me any different…’  
 (Recipient) (Williams et al., 2007, s. 169) 

 

Att sakna information och känna behov av stöd 

Informationen deltagarna fick innan implantationen av ICD:n var inte individuellt anpassad. 

Informationen fokuserade på tekniska aspekter och inte på hur det var att leva med ICD:n i 

hemmiljö, detta upplevde deltagarna som otillfredsställande (Bolse et al., 2005; James et al., 

1999; Morken et al., 2009; Tagney et al., 2003; Zeigler & Nelms, 2009). Att få information av 

sjukvårdspersonal om att det bara var att leva normalt gjorde deltagarna osäkra eftersom de 

kände att ICD:n påverkade dem och deras liv (Morken et al., 2009). Vid läkarbesök upplevde 

deltagare att nästan ingen uppmärksamhet gavs till de frågor eller de problem som de hade, 

det fanns bara tid för information om hur ICD:n fungerade rent tekniskt (Kamphuis et al., 

2004; Morken et al., 2009).  

 

Flera studier beskrev att deltagare uppgav att stöd från familj och vänner i form av empati och 

att de lyssnade när de behövde prata om sina känslor var en viktig del av återhämtningen 

(Bolse et al., 2005; Kamphuis et al., 2004; Morken et al., 2009; Zeigler & Nelms, 2009).  

 

 Had I been alone in this world then I would not have decided to 
 have the ICD implanted. If I had no wife or children I really 
 wouldn’t have had the implantation (Kamphuis et al., 2004, s. 1012) 
 

Deltagare i en studie upplevde en känsla av ensamhet och ett behov av psykologiskt stöd 

(Fridlund et al., 2000). Behovet av stöd från omgivningen upplevdes som störst under de 

första sex månaderna sedan de fått ICD:n. Deltagare i en studie upplevde att de fått starkare 

band till sin familj efter att de fått ICD:n, detta upplevdes som positivt (Kamphuis et al., 

2004). Deltagare i en studie värdesatte när bra relationer fortsatte eller förbättrades efter att de 

fått sin ICD. De kände då att de blev förstådda och tagna på allvar (Kamphuis et al., 2004). 

Tack vare stöd från sina sociala nätverk kände sig deltagarna inte isolerade (Bolse et al., 

2005).  
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Deltagare i en studie upplevde att relationer försämrades eller bröts. Denna utveckling och 

brist på förståelse upplevdes som en stor besvikelse. Eftersom tiden gick blev detta mindre 

viktigt för dem. De accepterade att andra inte kunde se vad de gått igenom (Kamphuis et al., 

2004). En deltagare i en studie upplevde att ingen hade frågat honom hur han egentligen 

mådde, han hade aldrig fått något erbjudande om psykologisk hjälp och detta kändes 

otillfredsställande (Fridlund et al., 2000).  

 

 I sometimes feel that people don’t understand. At first sight you 
 look fine, if I may say so, because you’re basking in good health. 
 and yet you have limitations. And I think that they don’t understand 
 that very well. Someone who’s in a wheelchair doesn’t have to say 
 he isn’t well all the time. And if they say, when I meet them, ‘how 
 are you?’ and I say ´well, could bee better’, than they say ´but you 
 look fine!’(Kamphuis et al., 2004, s. 1013)  

 

Att känna tacksamhet och trygghet med ICD:n 

Deltagare i studier upplevde att de tack vare ICD:n fått en andra chans, de var tacksamma 

över att leva och hade omvärderat livet (Bolse et al., 2005; Morken et al., 2009;). En deltagare 

i en studie beskrev att han var tacksam över att han hade fått chansen att få en ICD när han 

förstod hur den fungerade. Han kände sig tacksam över att sjukvården erbjudit honom denna 

chans (Fridlund et al., 2000). Att få en ICD innebar att deltagare upplevde ett hopp om 

framtiden (Eckert & Jones, 2002). Kamphuis et al. (2004) beskriver att deltagare uttryckte att 

de var mycket lyckliga över att ha fått denna extra tid. 

 

 I can’t explain to anyone how terribly happy I am. I’m living my  
 ‘extra time’ … Sometimes I say: Dear Lord, that I’m allowed to 
 experience all this (Kamphuis et al., 2004, s. 1014) 
 

I en studie (Morken et al., 2009) uppgav deltagare att de kände att de fått gåvan att leva och 

att de skulle ta vara på varje dag och vara positiva och optimistiska. Deltagare uppgav att de 

levde ett meningsfullare liv efter att ha haft ett hjärtstopp och var tacksamma över att ha fått 

en ICD. Att konfronteras med döden gjorde att deltagare insåg att de var lyckligt lottade och 

att livet inte var självklart. Kamphuis et al. (2004) beskrev att deltagare upplevde sitt möte 

med döden som något oväntat och som bara hände. De upplevde mötet med döden som 

positivt, de såg inte längre döden som ett hot. Deltagare beskrev allt från att de kände sig 

lyckliga över att ha överlevt och att ha fått en ICD till att känna sorg över att behöva en ICD 
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(Fridlund et al., 2000). De uppskattade livet mer än förut och fokuserade mer på nuet och 

mindre på framtiden (Kamphuis et al., 2004; Williams et al., 2007; Zeigler & Nelms, 2009). 

  
 ´…I thought we might as well start living life for the present 
 rather then the future so I haven’t regretted that decision, 
 it’s great…’ (Williams et al., 2007, s. 170) 
 
 
 I en studie (Williams et al., 2007) hade deltagare känslan av att det fanns andra människor 

som inte var lika lyckligt lottade som de var. Det kunde vara människor som hade andra 

livshotande sjukdomar. I samma studie uppgav deltagare som ingick i en stödgrupp för ICD 

bärare att de tack vare detta fått en inblick i hur andra ICD bärare hade det. Detta kunde göra 

att de kände sig som om de var de lyckligt lottade. Zeigler och Nelms (2009) beskrev att 

deltagare upplevde fördelar med att ha en ICD. Det kunde vara sådant som att de fick 

specialbehandling och extra uppmärksamhet av vänner och lärare, att de fick speciella 

privilegier på skola och arbete och att de hade lättare att säga nej till alkohol och droger med 

hänsyn till ICD:n.  

 

Trots att deltagare i studier kände en oro över hur ICD:n fungerade upplevde de ändå en 

känsla av lättnad och tacksamhet över att ICD:n höll dem vid liv (Tagney et al., 2003). De 

beskrev att efter att ha fått en ICD vågade de anstränga sig mer (Fridlund et al., 2000). 

Deltagare i flera studier var positiva och nöjda över att ha tagit emot ICD:n och upplevde den 

som en livräddare och en säkerhet (James et al., 1999; Morken et al., 2009; Sneed & Finch, 

1992). 

  
 This thing is going to keep me alive and make sure my heart is  
 going to keep going (Zeigler & Nelms, 2009, s. 146) 
 

Efter att ha fått en ICD beskrev deltagare i flera studier att de upplevde en känsla av säkerhet 

och kunde därför känna trygghet inför framtiden (Bolse et al., 2005; Eckert & Jones, 2002; 

Fridlund et al., 2000; Morken et al., 2009; Sneed & Finch, 1992; Zeigler & Nelms, 2009). 

Deltagare beskrev att de efter att ha fått den första strömstöten av ICD:n kände sig trygga med 

att ICD:n fungerade och att de verkligen förstod vilken betydelse apparaten hade. Detta gjorde 

att de kände att de gjort rätt som tackat ja till ICD:n och att de inte skulle ha någon framtid 

utan den (Eckert & Jones, 2002; Morken et al., 2009; Sneed & Finch, 1992).  Kamphuis et al. 

(2004) beskrev att deltagare upplevde en positiv utveckling under det första året. De kände en 

större trygghet, litade mer på sig själva och på ICD:n och vågade delta i fler aktiviteter. De 
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flesta deltagare upplevde att de nästan hade samma nivå av välbefinnande som innan 

hjärtstoppet.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med en 

ICD. Resultatet visade att det innebar många förändringar i livet. Dessa förändringar berodde 

till stor del på rädslan av att få en strömstöt av ICD:n. Deltagarna upplevde att förändringarna 

begränsade dem i det dagliga livet. Det framkom också att ICD bärare var tacksamma över att 

ha överlevt och över att ha fått en ICD. De kände en trygghet med ICD:n.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskrev känslor av osäkerhet och rädsla för att få en 

strömstöt av ICD:n utan förvarning, vilket gjorde att deltagarna i studierna kände att de inte 

hade kontroll över situationen. Personer som lever med epilepsi beskriver liknande 

upplevelser då de känner en osäkerhet eftersom de inte får någon förvarning innan de får ett 

krampanfall, vilket gör att de känner att de inte har kontroll över sig själva och sjukdomen 

(Sousa & Salgado, 2006). Även personer med diabetes som får episoder av hypoglykemi utan 

förvarning upplever detta som skrämmande (Richmond, 1996).  

 

Att få flera strömstötar beskrevs i resultatet i denna litteraturstudie som speciellt oroande, 

vilket kan jämföras med Sousa och Salgado (2006) där de personer med epilepsi som drabbas 

av frekventa krampanfall känner en större oro för kommande krampanfall. Att leva med 

epilepsi kan innebära känslor av osäkerhet och rädsla. Liknande känslor beskrev ICD bärare i 

denna litteraturstudie.  Personer som lever med en känsla av osäkerhet har ofta en pessimistisk 

syn på sin situation och på framtiden, det kan leda till oro, depression och stress. Det är viktigt 

för sjuksköterskan att minska patientens osäkerhet. Detta kan ske genom bra information, 

patientutbildning och stödgrupper (Kang, 2005). Att ingå i en stödgrupp kan innebära att 

deltagarna upplever att de får känslomässigt stöd. Det hjälper dem att förstå att deras situation 

inte är unik och de kan diskutera svåra problem med människor i samma situation 

(Winzelberg et al., 2003). På de flesta sjukhus i Sverige där behandling med ICD utförs finns 

det stödgrupper för ICD bärare och deras närstående (SBU, 2006). Information och stöd kan 

erbjudas patienten via Internet. Stödgrupper via Internet har fördelen av att vara flexibla och 

kan erbjuda många olika möjligheter i jämförelse med stödgrupper där patienter träffas 

fysiskt. Stödgrupper via Internet kan ledas av sjukvårdspersonal som leder diskussioner 

mellan gruppmedlemmar. Ett annat alternativ är att diskussionen sker via ett chatt rum där 
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deltagare har möjlighet att ställa frågor till gruppledaren och övriga medlemmar. Både dessa 

typer av stödgrupper upplevs som stödjande, ger bra information och ger en känsla av att inte 

vara ensam om sin situation (Lindsay, Smith, Bellaby & Baker, 2009). 

ICD bärare beskrev i resultatet att de kände rädsla för att vara ensamma när de fick en 

strömstöt. Att insjukna akut kan leda till känslor av rädsla för att vara ensam i samband med 

nytt insjuknande, vilket exempelvis personer som drabbats av hjärtinfarkt beskriver (Eriksson 

et al., 2009). I denna litteraturstudie beskrev deltagarna att de efter att ha fått sin ICD kände 

sig begränsade i livet. De undvek aktiviteter som de trodde kunde framkalla en strömstöt. 

Personer med diabetes beskriver att de avstår från vissa aktiviteter av rädsla för att drabbas av 

hypoglykemi (Richmond, 1996). Efter att ha fått en strömstöt av ICD:n tillåts inte ICD 

bärarna att köra bil under en tid. Detta hade enligt deltagarna i litteraturstudien stor inverkan 

på det dagliga livet, de kände ett ökat beroende till andra människor. Att inte längre tillåtas att 

köra bil på grund av sin sjukdom, beskiver personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom som 

att förlora sin frihet vilket gör att de känner sig helt beroende av andra människor (Williams, 

Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007). Personer med epilepsi som inte får köra bil upplever 

det som att de får en betydligt sämre livskvalitet (Polychronopoulos, Argyriou, Huliara, 

Sirrou, Gourzis & Chroni, 2006). Att vara beroende av andra kan orsaka stress och upplevs 

ofta som något negativt. Personer som är beroende av andra för att klara sitt dagliga liv tycker 

själva att de får ett sämre människovärde (Flanagan & Holmes, 1999). Detta visar vikten av 

att personer som lever med sjukdom får det stöd som de behöver för att klarar av sitt dagliga 

liv utan att känna sig beroende av andra människor.  

 

I denna litteraturstudie framkom att deltagare kände sig förändrade efter att ha haft ett 

hjärtstopp och därefter fått en ICD. De upplevde att de fick mentala förändringar som att de 

kände sig deprimerade, lättrörda och hade minnesstörningar. Kristofferzon, Löfmark och 

Carlsson (2007) beskriver att personer som drabbats av hjärtinfarkt upplever att deras 

personlighet förändrats. De beskriver att de fått sämre minne, svårare att koncentrera sig och 

blivit gråtmilda. Samma typ av förändringar beskriver personer som drabbats av stroke 

(Lawrence, 2010).   

 

Resultatet i litteraturstudien visar att ICD bärarna upplevde att andra människor inte förstod 

att de var sjuka. Liknande upplevelser beskrev personer med stroke. De upplevde att andra 

förväntade sig för mycket av dem. Liksom ICD bärare trodde de att det berodde på att det inte 

syntes att de var sjuka (Lawrence, 2010). Personer med hjärtinfarkt kunde uppleva att deras 
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partner överbeskyddade dem (Kristoferzon et al., 2007). Liknande fynd framgick i denna 

litteraturstudie. Närstående till personer som drabbats av hjärtinfarkt upplever att deras 

uppgift är att beskydda sin partner både dag och natt (Eriksson et al., 2009). Närstående till 

personer som drabbats av hjärtinfarkt upplever att de har hela ansvaret och vakar ständigt över 

sin partner. De känner en rädsla för att deras partner åter skall insjukna (Stewart, Davidson, 

Meade, Hirth & Makrides, 2000). Att drabbas av akut svår sjukdom gör att närstående kan 

känna oro för personen som insjuknat och såväl den sjuke som närstående behöver 

information och kunskap för att den sjuke ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv och 

samtidigt få stöd av sina närstående.   

 

I denna litteraturstudie framkommer att deltagare var tvungna att förändra sitt liv efter att de 

fått en ICD. Deltagarna tyckte att det var svårt att genomföra och leva med dessa 

förändringar. Personer som drabbats av hjärtinfarkt beskriver svårigheterna med att förändra 

sitt liv i form av att sluta röka, ändra sina kostvanor och sin fysiska aktivitet. De beskriver att 

det är svårt att göra dessa livsstilsförändringar om de inte har stöd från sin familj. De upplever 

att de har för lite kunskap om hur de ska klara av att genomföra dessa livsstilsförändringar. 

Bristande motivation kan också vara en orsak till svårigheterna att förändra sitt liv 

(Kristofferzon et al., 2007). För att kunna göra de nödvändiga förändringarna i livet beskrev 

deltagarna i litteraturstudien att stödet från närstående var mycket viktigt. Detta beskriver 

också personer med stroke (Carlsson et al., 2009) och personer med hjärtinfarkt (Eriksson et 

al., 2009; Kristofferzon et al., 2007).  

 

Litteraturstudien visar att det är viktigt för deltagarna att utveckla strategier för att hantera de 

känslor det innebar att leva med en ICD. En strategi deltagarna använde sig av var förnekelse, 

deltagare beskrev att de mådde som bäst när de lyckades glömma bort att de hade en ICD. 

Enligt Hjelmbrink och Holmström (2006) och Lawrence (2010) beskriver personer med 

stroke att de utvecklar strategier för att inte behöva tänka på eller prata om att de är sjuka. 

Personer med diabetes beskriver att de undviker att kontrollera sitt eget blodsocker och att 

besöka diabetessjuksköterskan som en flykt undan de hot som sjukdomen innebär (Shui & 

Wong, 2002). Förnekelse är en vanlig första reaktion vid livshotande sjukdom, som till 

exempel hjärtsjukdom. Detta gör att personen med livshotande sjukdom känner mindre oro 

inför sin sjukdom (Levine et al., 1987). Att successivt få ta till sig det svåra det innebär att 

drabbas av en sjukdom som förändrar personens liv är viktigt samtidigt som det kan finnas en 
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risk att personen inte tar till sig det förändrande liv detta innebär och som krävs, och den 

risken verkar finnas när sjukdomen inte syns eller känns av i vardagen.  

 
I litteraturstudien framkommer att det är viktigt för deltagarna att återgå till det som tidigare 

varit deras normala liv. Ett led i detta var att återgå till arbete eller skola. För personer med 

diabetes är möjligheten att klara av att arbeta ett sätt för dem att få kontroll över sina liv (Shui 

och Wong 2002). Lawrence (2010) beskriver att för unga personer med stroke är det ett 

mycket viktigt mål i rehabiliteringen att kunna återgå till sitt arbete så fort som möjligt. Att 

klara av att arbeta är ett sätt för människor att bevisa att de trots sin sjukdom fortfarande duger 

(Shearer & Davidhizar, 1999). Därför behöver personer med ICD stöd och hjälp av 

sjukvården för att så snabbt som möjligt kunna återgå till vardagen.  

 

Resultatet visar att deltagare upplevde att det stöd och den information de fick var otillräcklig. 

De visste inte vad det skulle innebära att leva med en ICD i hemmiljö och kände att 

informationen inte var individuellt anpassad. Liknande upplevelser beskriver personer med 

hjärtinfarkt. De hade inte fått tillräcklig information om vad det innebar att leva sitt dagliga 

liv efter att ha drabbats av hjärtinfarkt (Eriksson et al., 2009; Kristofferzon et al., 2007). 

Personer med stroke beskriver att de kände sig oförberedda på hur det var att leva med stroke 

när de skrevs ut från sjukhuset (Carlsson et al., 2009). Enligt Leong, Molassiotis och Marsh 

(2004) kan den information som patienten får vara både otillräcklig och ges på ett felaktigt 

sätt. Tidpunkten för och på vilket sätt informationen ges är viktig för personer som överlevt 

ett hjärtstopp eftersom de kan ha fått neurologiska skador. Rädsla och oro efter en livshotande 

sjukdom kan göra att det är svårare att tillgodogöra sig information (Dougerty, 1997). Enligt 

Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) har sjuksköterskan en viktig uppgift i att ge patienten 

information. Informationen skall anpassas efter patientens speciella behov. Det som avgör på 

vilket sätt informationen skall ges är patientens förmåga att ta emot informationen. Det är 

viktigt att sjuksköterskan förvissar sig om att patienten har förstått informationen och vid 

behov ger patienten ytterligare information. För att en person skall anses vara autonom, det 

vill säga självbestämmande, skall han/hon vara informerad på ett sådant sätt att det är möjligt 

att ta själständiga beslut (Moser, Houtepen & Widdershoven, 2006). Som sjuksköterska är det 

av största vikt att ge individuellt anpassad information till patienten. Det är mycket viktigt att 

förvissa sig om att patient har förstått den information som givits.  
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Efter att ha överlevt ett hjärtstopp och fått en ICD uttryckte deltagare i litteraturstudien att de 

var tacksamma över att leva och att de hade fått denna extra tid, de omvärderade livet. 

Personer som drabbats av hjärtinfarkt beskriver att de utvecklade ett annat sätt att se på livet, 

bland annat värdesatte de sin fritid högre (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006). Efter att ha 

överlevt en hjärtinfarkt förstod personerna alvaret i situationen och de beskrev att de fått en 

andra chans att leva vidare. Att ha varit nära att dö kan göra att personer värdesätter livet på 

ett nytt sätt och de kan bli mer medvetna om vad som är viktigt för dem i livet (Eriksson et al., 

2009). Resultatet i litteraturstudien visar att deltagarna förstod vilken betydelse ICD:n hade 

och att de kände att den skulle hålla dem vid liv. Detta gav ICD bärarna en känsla av trygghet. 

Trygghet hör samman med kunskap och en känsla av kontroll och det innebär hopp och tillit 

(Hupcey, 2000). Att vara trygg tycks ge en känsla av att ha kontroll över vad som kommer att 

hända i framtiden (Baumgardener, 1990). För sjuksköterskan är det av största vikt att ge 

patienten information som gör att han/hon får den kunskap som krävs för att känna trygghet i 

sin nya situation och i det dagliga livet.  

 

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i denna litteraturstudie. 

Enligt Downe-Wamboldt (1992) talar den manifesta innehållsanalysen om vad texten säger, 

den tar fram vad som är synligt och uppenbart i texten. Det underliggande budskapet ska inte 

tolkas, det är deltagarnas verklighet och upplevelser som skall komma fram i resultatet. 

Författarens egen förförståelse skall inte påverka resultatet. För att undvika detta är det viktigt 

att författaren under arbetets gång ofta går tillbaka till ursprungstexten och ser vad den säger 

(Downe-Wamboldt, 1992).  

 

För att uppnå trovärdighet i kvalitativa studier används begreppen bekräftbarhet, pålitlighet 

överförbarhet och tillförlitlighet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). För att uppnå 

bekräftbarhet skall studiens resultat svara på syftet. Författarens egna antaganden och 

förförståelse skall inte påverka resultatet. Författarens tillvägagångssätt för att komma fram 

till resultatet skall vara tydligt beskrivet. Den data som presenteras ska kunna spåras till sin 

ursprungskälla (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Vi har använt oss av en manifest 

innehållsanalys, den talar om vad texten säger utan egna tolkningar. De textenheter som vi har 

extraherat svarade på litteraturstudiens syfte. Läsaren kan spåra datan till ursprungskällan 

eftersom vi har refererat till våra källor. Vårt tillvägagångssätt styrker bekräftbarheten i denna 

studie. 
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Pålitlighet uppnås genom att studiens metod beskrivs noggrant. Läsaren ska kunna följa 

författarens väg till resultatet. Metoden ska vara så tydligt beskriven att studien ska vara 

möjlig att upprepa (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). Pålitligheten i vår studie styrks 

genom att vi på ett tydligt sätt har beskrivit metod och analys. Det framgår hur vi genomfört 

litteratursökningen och vilka artiklar vi använt i analysen.  

 

Överförbarhet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till generaliserbarhet. Författaren 

skall beskriva sin forskning på ett sådant sätt att läsaren skall kunna avgöra om resultatet är 

överförbart till andra situationer eller grupper (Polit & Beck, 2008, s. 539). Vid analysen av 

de artiklar som ingår i litteraturstudien framkommer att ICD bärare beskriver liknande 

upplevelser. I diskussionen styrker vi vårt resultat med liknande resultat från andra studier. 

Detta kan tyda på överförbarhet.  

 

För att uppnå tillförlitlighet skall resultatet i studien vara sant och avspegla studiens syfte. 

Detta kan uppnås genom att deltagarna tar del av studiens resultat och bekräftar detta 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att uppnå tillförlitlighet i litteraturstudien har vi 

styrkt resultatet med citat.  

 

En begränsning i litteraturstudien är att de artiklar som ingår i studien är engelskspråkiga. Vi 

ser en risk att nyanser i textenheterna eventuellt kan försvinna vid översättningen till svenska. 

För att minimera den risken har vi ofta gått tillbaka till originaltexten. Ytterligare en 

begränsning är att i en av studierna är deltagarna barn, 12-18 år. Vi valde dock att ta med den 

studien i analysen eftersom resultatet inte skilde sig mycket från andra studier. Det som skilde 

sig från de andra studierna var barnens upplevelse av att vara ICD bärare och gå i skola. Vi 

ser det också som en svaghet att detta är första gången vi gör en litteraturstudie med en 

manifest innehållanalys. Detta har dock begränsats av att vår handledare granskat vårt arbete 

och kommit med synpunkter under arbetets gång. Vi har också fått värdefulla synpunkter av 

andra studenter och handledare vid seminarier. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har gett oss en ökad kunskap om personers upplevelse av att leva med 

ICD. ICD bärare känner en rädsla för att få en strömstöt av ICD:n. De känner sig begränsade 

och förändrade och upplever att de tvingas förändra sitt liv. Mycket av dessa begränsningar 

beror på rädslan för att få en strömstöt. Det framkommer att personer med ICD inte får veta 
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tillräckligt mycket om vad det innebär att leva med ICD. Eftersom det blir allt vanligare att 

personer får en ICD implanterad leder det till att sjuksköterskor allt oftare vårdar personer 

med ICD. Denna litteraturstudie kan ge en ökad förståelse om vad det innebär att leva med en 

ICD och om vilka behov dessa personer har. Fördjupad kunskap om detta ger en ökad 

möjlighet att ge en god omvårdnad utifrån den enskilda personens speciella behov. 

Individuellt anpassad information och stöd om vad det innebär att leva med ICD är en åtgärd 

som skulle kunna leda till ökad trygghet för personerna med ICD. Detta kan ges i form av 

stödgrupper. Att ge information och möjlighet att delta i stödgrupper via Internet ser vi som 

något som behöver utvecklas. Att personer som lever med sjukdom kan ta del av information 

när det passar dem är viktigt. Möjligheten att delta i stödgrupper via Internet kan underlätta 

för dem som har långa avstånd till vårdinrättningar. Det är också ett bra sätt för personer som 

lever med ICD att få kontakt med personer i samma situation som dem. Det finns ett behov av 

vidare kvalitativ forskning om personers upplevelse av att leva med ICD, t ex hur de upplever 

den information de får och hur de skulle vilja att informationen ges. Studier om hur det är att 

vara närstående till en person med ICD och om sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

personer med ICD behövs också för att kunna utveckla omvårdnaden av denna patientgrupp. 
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