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Abstrakt 

För människor som fått en hjärtdefibrillator implanterad ( ICD) i 
sin kropp gällde det att försöka acceptera livet som det var och 
göra det bästa av sin situation. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva upplevelsen att leva med implanterad 
hjärtdefibrillator. 8 vetenskapliga artiklar har analyserats med 
hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i tre kategorier; Att återfå livskvalité och 
känna kontroll trots begränsningar i dagligt liv. Att känna fruktan 
och osäkerhet. Motstridig information och brist på professionellt 
stöd. Resultatet visade att det inte bara var positivt att få en ICD 
utan det var mycket som var negativt för dem, till exempel att 
mista kontrollen över sin kropp, att vara överbeskyddad och inte 
få köra bil. Detta återspeglade sig i deras dagliga liv. De 
upplevde starka känslor av fruktan och osäkerhet i samband med 
själva ICD-chocken. Dessa människor upplevde att 
informationen kring ICD inte var individ anpassad och fick ofta 
felriktad information.  

 
Nyckelord: Upplevelse, implanterad hjärtdefibrillator, 
förhållande till ICD, dagligt liv, känslor, ICD-chock,  
information, litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys.  

 



Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste långvariga sjukdomar som människor drabbas av 

och leder ofta till känslan av att livet är hotat. Många känslor blir aktualiserade i samband med 

detta såsom oro, ångest, depression, förtvivlan och även tankar om självmord, men även hopp 

och framtidstro kommer upp till ytan (Bowman, 2001). Många av dessa känslor är beroende av 

det faktum att balansen mellan resurser och krav är förskjuten, därigenom upplever dessa 

individer otrygghet i tillvaron (Lindsey, 1997). Lindsey (1996) betonar även vikten av att 

denna balans återställs för att en individ ska fungera. Detta är ett komplext samspel mellan 

många olika pusselbitar i individens liv såsom händelser, upplevelser, förväntningar, 

förpliktelser, omgivningen och egna övertygelser (Lindsey, 1996). 

 

Man har sett att många av de hjärtsjuka människorna upplever starka fysiska symtom till 

exempel klart ökad känsla av trötthet och smärta, vidare att sjukdomen som sådan försätter 

dem i en beroendeställning gentemot sjukvårdspersonal, läkemedel och teknisk utrustning 

(Miklaucich, 1998). Dessa upplevelser kommer att påverka dessa personers förmåga att 

anpassa sig till sin nya livssituation. De förpliktelser och förväntningar som individen känner 

från sin omgivning såväl som från sig själva behöver anpassas till den nya identiteten (Lindsey, 

1997).  

 

År 2002 avled i Sverige 95071 personer och 42321 av dessa dog av sjukdomar i 

cirkulationsorganen (SOS-rapport 2003:6). Arytmier kan leda till oväntad och plötslig 

hjärtdöd, många arytmier är ofarliga medan andra är mycket allvarliga och dessa allvarliga 

arytmier går många gånger att behandla med implanterad hjärtdefibrillator (ICD). I Sverige 

uppskattas att upp till 1900 personer per år kan bli aktuella för att få en ICD. En ICD kostade i 

Sverige år 2001 ca 160 000-220 000 kr, därtill kom kostnader för operation och vårdtid, ca 40 

000 kr (SBU-rapport, 2003). Internationellt är procentsatserna desamma som i Sverige, t.ex. i 

USA dog 8 631 108 personer år 2001 i kardiovaskulära sjukdomar vilket motsvara ungefär 

hälften av antalet dödsfall i USA 2001 (American Heart Association, 2004).  

 

 

De livsresurser som reduceras i samband hjärt-kärlsjukdom kan vara flera och av olika art, 

dessa är gemensamma för alla människor som lever med en livshotande sjukdom. Hjärtat är i 



högsta grad ett livsuppehållande organ med ett stort symbolvärde. Därav mängden av 

upplevelser och reaktioner hos de individer som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och som 

behöver hjälp av ICD för att kunna överleva (Mitchell, Spurrell, Boodhoo & Sulke, 2004). 

 

Många personer med kroniska hjärtbesvär måste ta beslutet att genomgå en operation för att 

må bättre och i vissa fall för att överleva. ICD används för att komma tillrätta med bl a 

kammartakykardi och kammarflimmer. Defibrillatorsystemet består av en generatordosa som 

placeras under huden likt en venport i thorax med en eller flera elektroder som placeras i 

hjärtat. Elektroderna placeras via en ven i höger kammare och ibland även i höger förmak och 

ansluts till ICD. ICD har en mikroprocessor som gör att den identifierar och försöker korrigerar 

livshotande arytmier via en el-stöt. En ICD väger ca 50-60 gram och är ca 50x60x15mm, 

batteriet som driver ICD har en livslängd på ca 4 år men livslängden beror på antalet utlösta 

ICD chocker batteriets status kontrolleras externt via återbesök på sjukhuset med hjälp av en 

speciell dator, denna dator avläser även arytmi minnet i ICD (SBU-rapport, 2003). 

 

De flesta av hjärtats rytmrubbningar kan brytas med hjälp av elektriska impulser från ICD och 

patienten känner inte av dessa, men ibland behövs att chocker avges av ICD för att normalisera 

rytmen. Detta kan upplevas obehagligt och smärtsamt för patienten. En ICD kan även fungera 

som pacemaker, att stimulera hjärtat att slå i en förutbestämd frekvens om patientens egen rytm 

skulle bli för långsam. Dosan har en beräknad livslängd om 5-11år (SBU-rapport, 2003). 

 

Det finns risker med ICD-behandling, bl a  kan det uppstå infektioner, perioperativ död, 

tromboemboliska komplikationer och hjärt-lungperforation. ICD kan också feltolka 

hjärtfrekvensen och ge inadekvata chocker. Vid behandling av dessa hjärtsjuka personer är det 

viktigt att informera på ett passande sätt och att medvetandegöra att hon/han tillhör en grupp av 

personer med ökad risk för plötslig död pga. hjärtstillestånd (SBU-rapport, 2003). 

 

Begreppet ”känsla av sammanhang” (KASAM), är mycket viktigt för upprätthållandet av 

individens position på kontinuet hälsa-ohälsa. De tre beståndsdelarna som ingår i KASAM är 

meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet och de hänger samman med varandra. Med 

meningsfullhet menas vad som har betydelse och vad som är viktigt i livet, liksom att vara 



delaktig och att livet har en känslomässig innebörd. Den andra beståndsdelen är begriplighet 

och med det menas att individen upplever inre och yttre stimuli som gripbara och med 

sammanhängande struktur. Den tredje beståndsdelen är hanterbarhet, där upplevelsen av att det 

står resurser till ens förfogande genom egen kontroll eller med hjälp av andra och då känner 

individen sig inte som ett offer för omständigheterna. (Antonovsky, 1991, s.37-41).  

 

Cederblad och Hansson (1996) hävdar att mätinstrumentet KASAM kan vara värdefullt för att 

mäta den psykiska hälsan och livskvalitén. Det visar att om man som person har egenskaper 

som optimism, förmåga att styra sitt liv och social talang så har man högre KASAM. Lundberg 

och Nyström Peck (1994) fann att KASAM är formad av sociala faktorer liksom 

välfärdsproblem. Äldre personer hade större risk för att få en låg KASAM och det fanns 

samband mellan låg KASAM, mentala och cirkulatoriska hälsoproblem. 

 

Det finns behov av kunskap för att förstå människor som lever med ICD. Frågor som 

uppkommer är hur dessa människor hanterar sin livssituation. När ICD plötsligt slår till i 

kroppen eller när de väntar på att den ska göra det, kan man tänka sig att det uppstår olika 

känslor, både negativa och positiva hos dessa personer. Det uppstår troligen frågor om 

apparaten som de har i kroppen såsom att kan de lita på den och vad händer om den går 

sönder? Får de rätt information om dessa saker? Familjen har sannolikt stor betydelse för dessa 

personer. Hur hanterar de familjens och omgivningens reaktioner på deras sjukdom? Upplever 

dessa människor att de har en tillfredställande vardag och hur kommer deras livssituation att se 

ut? Vad vi funderar på är hur pass normalt liv får de med en ICD inopererad och deras 

begränsningar i det dagliga livet. Som sjuksköterska kan vi träffa på dessa människor i vår 

yrkesroll. Kan vi ge dem rätt vård och information för att de ska kunna få ett så bra dagligt liv 

som möjligt? Genom att undersöka hur dessa personer upplever att leva med ICD så kan vi 

kanske få svar på våra frågor.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen att leva med implanterad 

hjärtdefibrillator. 

 

 



Metod 
Litteratursökning 

Vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys av internationellt publicerad vetenskaplig 

litteratur. Litteratursökningen skedde i första hand via databaserna Academic Search, CINAHL 

och Medline, eftersom det var där som mycket av vårt speciella område finns och är av 

internationell vetenskaplig standard. Vi sökte även i referenslistor från vetenskaplig litteratur 

som berörde vårt valda område. Vi valde att inte begränsa oss till några årtal utan sökte över 

alla år. Vi inkluderade enbart vuxna personer över 18 år. Sökorden som användes och 

kombinerades var: heart disease, implantable cardioverter defibrillator, patient experience, 

quality of life, life situation, rehabilitation, living with (Backman, 1998, s.158-159). Dessa 

sökord gav var för sig ett orimligt stort antal träffar, exempelvis så gav sökordet ”heart 

disease” 19849 träffar i CINAHL, vi provade oss fram genom att kombinera olika sökord för 

att finna de träffar som vi kunde bedöma som intressanta utifrån vårt syfte. Denna sökning 

ledde till att vi har granskat mer än 3000 abstrakt vilket resulterade i 38 artiklar som vi 

beställde och granskade, denna granskning ledde fram till 8 artiklar som motsvarade vårt syfte 

(Tabell 1).  

 

Analys 

Den metod som vi valde att använda var kvalitativ innehållsanalys. Downe-Wamboldt (1992) 

framhåller att kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod där forskaren beskriver 

särskilda fenomen. Dessa fenomen beskrivs på ett så systematiskt och objektivt sätt som 

möjligt för att kunna dra säkra slutsatser av berättad, sedd eller skriven data. 

Innehållsanalysens mål är att förstärka resultatets slutsatser genom att man relaterar 

kategorierna till innehållet eller miljön som leder fram till datamaterialet varur resultatet 

framkommer. Målet är också att få fram ny kunskap om och förståelse för ett fenomen under 

studiens gång.  

 

Innehållsanalys finns i två former, den kvantitativa och den kvalitativa. I den kvantitativa sker 

en numerisk insamling av data medan den kvalitativa baseras på innehållet i berättelsen som 

sedan analyseras av forskaren (Polit & Hungler, 1999, s.29). Ansatsen i innehållsanalys kan 

antingen vara latent eller manifest. Den manifesta beskriver det synliga och de självklara 



komponenterna i en kommunikation, medan den latenta fokuserar på indirekta känslor. 

Forskaren måste söka meningen i texten som svarar mot syftet med studien, därefter växer 

kategorier fram ur texten. Materialet reduceras, organiseras och omorganiseras för att 

kategoriseras så att ett resultat framträder (Holloway & Wheeler, 2002, s.238-244). Kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats har ett neutralt förhållningssätt till datamaterialet där inga 

omskrivningar av verkligheten har gjorts utan visar den som den är eller observeras av 

forskaren (Polit & Hungler, 1999, s.251).  

 

I denna litteraturstudie valde vi att använda oss av kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats inspirerad av Burnard (1991). Vi påbörjade vårt analysarbete med en genomläsning av 

de utvalda artiklarna som svarade mot vårt syfte, detta för att få en känsla för helheten i 

texterna. Ur dessa artiklar hade vi var för sig identifierat de textenheter som innehöll sådan 

information som var användbar för oss; det vill säga relaterade till syftet. Vi identifierade 310 

textenheter, efter identifieringen beslutade vi tillsammans vilka textenheter som var bäst 

lämpade för vårt syfte, de valda textenheterna jämfördes sedan mot originalartiklarna för att 

undvika informationsförlust och tolkning. För att finna kärnan i textenheterna kondenserade vi 

dessa textenheter, kondenseringarna jämfördes sedan mot originalartiklarna för att säkerställa 

att det inte förelåg någon informationsförlust eller egen tolkning. Vi valde att inte översätta 

textenheterna utan behöll originalspråket då vi enbart har valt ut engelskspråkiga artiklar, detta 

för att öka validiteten och inte riskera att den ursprungliga innebörden i texten förloras.  

 

Kondenseringarna skrevs ut och klipptes till lappar med en kondensering per lapp, dessa lappar 

sattes upp på två anslagstavlor för att få överskådlighet över materialet. I ett första steg 

sammanförde vi kondenseringarna utifrån de likheter i innehållet som vi fann till en första 

preliminär kategorisering, här fick vi 28 kategorier. Därefter krympte vi ner antalet kategorier 

till ett färre antal baserat på likheter mellan kategorierna vilket ledde till 15 stycken kategorier. 

Dessa jämfördes mot syftet och originalmaterialet. Vi var i detta stadium av analysen ej nöjda 

med validiteten så vi valde att backa och utgick från den första kategoriseringen. Från detta 

stora material skapade vi kategorinamn till kategorierna, vi valde att kalla detta för 

underrubriker. Underrubrikerna hjälpte oss att tydligare se sambandet mellan kategorierna 

vilket ledde till en reducering av antalet kategorier. Dessa kategorier relaterades till syftet och 



till varandra för att skapa rena kategorier. Vi fann att det var ett flertal kategorier som var 

sammanknippade med varandra, varför vi valde att reducera kategorierna ytterligare för att 

skapa rena och uteslutande kategorier. Denna sista kategorisering ledde fram till sju kategorier 

som jämfördes med syftet och med originalartiklarna för att säkerställa validiteten genom att 

tillse att materialet inte förlorat sitt ursprungliga innehåll, även undvikande av 

informationsförlust och tolkning. Vid kontroll av dessa sju kategorier identifierade vi likheter 

vilket föranledde ytterligare ett steg, vid detta steg så slog vi ihop kategorier till färre men 

bredare och detta resulterade i tre slutliga kategorier, även här kontrollerades kategorierna mot 

originalmaterialet för undvikande av informationsförlust eller tolkning. 
 

Tabell 1 Översikt över artiklar i analysen (n=8) 

Författare,  
Publiceringsår 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Deaton et al., 2003 
 

Kvalitativ 11 Semistrukturerad 
intervju 

Positiva upplevelser 
av ICD och lättnad att 
kunna återgå till ett 
någorlunda normalt liv. 
Beskrivning av personers 
chock upplevelser.  
Förslag till förberedelser 
och social uppbackning. 

Dunbar et al., 1993 Kvalitativ och 
kvantitativ 

2 kvinnor 
20 män 
24-72 år 
 
22 
familjemedlemma
r 
43-67år 

Semistrukturerad 
intervju 

Det mest stressande att få 
en chock var varningen 
före och flera chocker efter 
varandra. De upplevde 
nervositet och rädsla för 
det. Även efter chocken 
upplevde de som negativt. 

 
 
Tabell 1 Översikt över artiklar i analysen (n=8) (forts.) 
Författare,  
Publiceringsår 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd 

Eckert & Jones  
(2002) 

Kvalitativ 2 kvinnor 
4 män 
35-70 år 

Ostrukturerad 
intervju 

Beroende och första 
upplevelsen av ICD. 
Deras livsstilsförändring 
och brist på kontroll. 
Känslor av rädsla, 
ängslan och oro. 

Fridlund et al., 2000 Kvalitativ 5 kvinnor  
10 män 
33-76 år 

Semistrukturera
d intervju 

Känslor av säkerhet, 
tacksamhet och att 
existera kom fram. Att ha 
ett nätverk och tro på 
framtiden, men även att 
vara medveten om sin 
situation. 



 
James et al., 1999 Kvalitativ 2 kvinnor 35-38 år Semistrukturera

d intervju 
Upplevelse av 
informationsutlämning. 
Livsstilsförändringar och 
speciella reaktioner på 
ICD. Kvinnornas intresse 
och framtidsperspektiv. 

James et al., 2001 Kvalitativ 2 kvinnor 
5 män 
och deras respektive 
partner 

Semistrukturera
d intervju 

Känslor av förbittring 
och ilska över att inte få 
köra bil. Att vara 
beroende av andra och 
lida brist på förtroende 
för andras körning. 

Sneed & Finch 
(1992) 

Kvalitativ 5 kvinnor 
10 män 
48-74 år 
 
14 
familjemedlemmar 

Fokus grupper 
med intervju 

Upplevelsen att ha blivit 
chockad och rädsla i 
samband med det och 
rädsla inför döden. 
Mentala, sömn och 
livsstilsförändringar 
upplevdes också. Att 
svara bättre på 
medicinering efter 
inopererad ICD. Bli yr 
och deprimerad. 
Överbeskyddad av familj 
och  anpassning till ICD. 

Tagney et al., 2003 Kvalitativ 2 kvinnor 36-38 år 
6 män 51-75 år 

Semistrukturera
d intervju 

Informationen var inte 
individuellt anpassad. Att 
leva med ICD och 
anpassa sig för den i 
framtiden och med 
familjen. 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i 3 kategorier (tabell 2). Kategorierna presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. 

 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=3) 
Kategorier 
Att återfå livskvalité och känna kontroll trots 
begränsningar i dagligt liv  
Att känna fruktan och osäkerhet 
Brist på professionellt stöd och motstridig information 
 

 



Att återfå livskvalité och känna kontroll trots begränsningar i dagligt liv 

I studier av Deaton, Dunbar, Moloney, Sears och Ujhelyi, 2003; Eckert & Jones, 2002; Fridlund et 

al., 2000; James, Albarran och Tagney, 1999; Sneed & Finch,1992; Tagney, James och Albarran, 

2003 beskrev deltagarna att positiv mentalitet, hopp och tro var viktigt för de personer som fått 

ICD inopererade. Det fanns ingen framtid utan ICD, de hade en stark tilltro till den och det var en 

sista utväg för att återfå livskvalitén. Det var nödvändigt att få en ICD och det kändes säkert att ha 

en livlina när hjärtat behövde det och få konstaterat att den hade effekt. En deltagare i studien av 

Ecket & Jones, (2002) gav rådet till andra personer i liknande situation som hans, att försöka 

glömma att ICD fanns i ens kropp, man kunde ha fullt förtroende för den, den ska fungera. En 

person i studien av Deaton et al., (2003) berättade att han hade känt sig som en gammal man som 

bara satt i sin gungstol och gapade efter luft. Han kunde inte göra någonting tidigare, men idag har 

han ett bra liv. Enligt Tagney et al., (2003); Fridlund et al., (2000) kände sig deltagarna tacksamma 

för och lättade av att ICD höll dem vid liv och att de fått möjligheten att få en ICD insatt.  En ung 

kvinna med småbarn förstod att ICD inte kunde bota henne, men den köpte henne mer tid (Tagney 

et al., 2003).   

 
I was grateful for being given the opportunity to have an ICD implanted when I was 
told how it worked. So after my first thoughts, I felt grateful to the medical care for 
offering me this help (Fridlund et al., 2000, s.41) 

 
 

I en studie av Deaton et al., (2003) framkom det att personerna fick en förbättrad kontroll av 

arytmin direkt efter insättandet av ICD, de kunde andas lättare och det var som att tända ljuset, till 

och med färgerna blev ljusare. Det var en säkerhetsfaktor att räkna med, en lättnad att ICD kunde 

stoppa arytmin (James et al., 1999). Men också att ha större förtroende för ICD än för medicinerna, 

anpassa sig och tro på den kom fram i studierna. En person berättade att hon nu kunde ta normala 

doser av betablockerare utan att känna oro för bradykardi, eftersom hennes ICD hade kapacitet att 

klara av detta. Chockfrekvensen minskade också över tiden och en person uttryckte att det bästa 

var att nu kunde han hantera sina arytmier själv utan att behöva gå till doktorn. När personerna 

hade fått sin arytmi under kontroll utlöste det en impuls att ta itu med andra hälsoproblem så som 

dietändring att minska i vikt och börja motionera. Att kunna återuppta aktiviteter som man hade 

haft tidigare i livet och var rädda att de hade förlorat, var ytterligare fördelar med ICD. En person 

berättade att han hade fått stöta sig själv ett par gånger, men nu verkade det som att ICD håller 



arytmin borta. Livet hade förbättrats betydligt för honom och han trodde det också berodde på hans 

attityd. En annan deltagare i studierna tyckte att han inte fick försaka så mycket, andra saker kunde 

ju hända här i livet menade han. Han tyckte att han kunde leva ett förhållandevis normalt liv 

(Deaton et al.,2003). Som en anpassning till ICD uttryckte en person att han inte hade några 

problem just nu (Sneed & Finch, 1992). En av deltagarna i studien av Fridlund et al., (2000) 

berättade att hans temperament hade lugnat ner sig betydligt, förr blev han fort irriterad på folk, 

men nu hade han kommit över det.  

 
But really as far as sacrificing, compared to so many other things that could 
happen…this defibrillator…lets you pretty much keep your normal life style” (Deaton 
et al., 2003, s.296) 
 
I am glad I’ve got it. Just as a sort of safety factor really…just the thought of it of 
having it there now to know it will stop it, hopefully, hopefully stop it, it is a relief 
(James et al., 1999, s. 173) 
 

Enligt Tagney et al., (2003) så var anpassning till att leva med ICD involverade med fysiska, 

psykiska och sociala aspekter. Personerna upplevde ICD som något främmande som störde och inte 

tillhörde kroppen. Enligt Fridlund et al., (2000) så var det viktigt för dessa personer med sällskap 

och stöd av andra, eftersom de då kunde känna sig som innan sin sjukdom och isättandet av ICD. 

De kunde för en stund förtränga att de hade en ICD. Tankar om döden och förberedelser för sin död 

var också vanliga (Sneed & Finch, 1992).  

 

One thing is, this sounds a little stupid, but I do worry about dying…you have 
something in you and you don’t know what it is, you don’t know when it is going to 
go off, you don’t know if you are going to die. (Sneed & Finch, 1992, s.22). 
 

I don’t like it. Sometimes I forget about it and then I’m glad that I’ve succeeded in 
forgetting about it…an alien thing has entered my body…it’s the fact that it’s 
something alien that disturbs me sometimes, but I forget about it when I’m together 
whit other people. (Fridlund et al., 2000, s.41). 

 

Enligt Tagney et al., (2003); James et al., (1999);  Sneed & Finch (1992) fanns det ett flertal fysiska 

aspekter som påverkade personerna i studierna och deras liv, bland annat fysiska obehag, smärtor 

efter såren och sömnproblem. Det förekom tankar om att de skulle kunna skada ICD genom att ligga 

på den. Många av deltagarna i studien Sneed & Finch (1992) upplevde att de hade svårigheter att 



sova på grund av placeringen av ICD, därför att det vänstra bröstet var lite fastare efter insättandet av 

ICD. Detta påverkade även valet av kläder eftersom det vänstra bröstet blev större, i vissa fall 

placerades ICD lägre ner på vänster sida och kom då att hamna i midjehöjd hos kvinnorna. Enligt 

studien av Tagney et al., (2003) så förändrades kroppsbilden av ICD placeringen och vissa kände sig 

obehagliga till mods när de var i badhuset.  

 

I have had problems sleeping. I have always slept on my left side but now it’s my 
back or right side. I have a horror of sleeping on my left side…it still bothers me now 
that I am going to hurt something. (Sneed & Finch,  1992, s.22). 
 
I can’t war under wired bras anymore…it was really uncomfortable. (James et 
al.,1999, s.173). 

 

Kvinnor med små barn i studien med ICD noterade att modersrollen förändrades i och med det 

faktum att de inte längre kunde lyfta upp sina barn. De fick inte ha för vida armrörelser, ej 

heller lyfta tungt och detta kändes jobbigt och upprörande. Somliga kvinnor avstod även från 

att skaffa fler barn på grund av rädsla för att få ICD-chock under graviditeten eller 

förlossningen (James et al., 1999). Det fanns kvinnor som upplevde oro inför framtiden och en 

undran hur länge de skulle finnas kvar för sina barn (Tagney et al.,  2003).  

 

To found upsetting not able to pick up her son and comfort him or do many routine 
activities. (James et al.,1999, s.173). 
 
I wonder how long I’ll live…supposing it gets to be like that all the time I won’t be 
able to take the dogs for a walk, I won’t be able to go out and play with my son. 
(Tagney et al., 2003, s.200). 

 

Personer med ICD upplevde att livet blev begränsat på många områden. Att göra för mycket 

eller få känslomässiga utbrott som kunde utlösa en ICD-chock ledde till förändring i livsstilen 

(Fridlund et al., 2000). Deltagarna ansåg att det fanns samband mellan kropp, tanke och andra 

faktorer såsom elektrisk utrustning eller genom att bli upprörd, så var de övertygade om att 

detta utlöste ICD-chocker. En person beskrev att han var stressad på väg till arbetet och när han 

aktiverade den elektriska garageöppnaren utlöstes en chock från hans ICD och han var 

övertygad om att detta berodde på den elektriska utrustningen eftersom han inte kände någon 

förvarning från hjärtat. (Dunbar, Warner och Purcell, 1993). 



 

And I attributed the situation to simply the fact that it was the stress of being a 
speaker. [ICD activation]. (Dunbar et al., 1993, s.499). 
 
I got upset at the office…and I’m sure it ran my pulse up. [ICD activation]. (Dunbar 
et al., 1993, s.499). 
 

I studier av Deaton et al., (2003); Fridlund et al., (2000); James et al., (1999);  Sneed & Finch 

(1992)  var fysiska begränsningar i det dagliga livet påtagliga. En kvinna beskrev att hon 

tenderade att vara mer noggrann med vad hon gjorde för aktiviteter och de hon trodde utlöste en 

ICD-chock valde hon bort, en annan person berättade att han slutade klippa gräset, bära ut 

soporna eller klättra på lådor (Sneed & Finch, 1992). Han beskrev det som att han slutade göra 

det ena efter det andra vilket ledde till en stark begränsning i det dagliga livet (Tagney et al., 

2003). Detta ledde till känslan av att ha förlorat en del av kontrollen över livet (Sneed & Finch, 

1992). Dessa begränsningar och förklaringar till ICD-chock var försök att identifiera orsaker till 

ICD-chock och försöka undvika dessa situationer (Dunbar et al., 1993). Vissa personer i studier 

ansåg att deras dagliga liv ofta gick i en långsammare rytm på grund av detta, en del andra gjorde 

nästan inga försök att undvika ICD-chock (Dunbar et al., 1993;  Eckert & Jones, 2002).  

 

För personerna med ICD gällde det att identifiera en acceptabel nivå av aktivitet, alla uttryckte 

dock en viss osäkerhet om vad som är en acceptabel nivå för dem (Tagney et al., 2003). 

 
I had to quit attending to my garden like I did before (Sneed & Finch, 1992, s.23). 

 

Att aktivt begränsa aktiviteterna var för dessa personer i studien ett sätt att återfå en viss 

kontroll över livet, de ändrade även på andra saker i deras liv såsom intaget av kaffe, te och 

mörk choklad i ett försök att undvika arytmier (James et al.,1999). Ett försök till kontroll var 

att pressa sig till gränsen för att se hur mycket som krävdes innan de fick en ICD-chock, 

somliga beskrev detta som att de kommer att fortsätta att göra det de tidigare har gjort, före 

ICD, dock med de begränsningar de har (Sneed & Finch, 1992). En person i en studie beskrev 

att han avsiktligt utlöste ICD-chock för att han ville veta hur det skulle kännas, vad han kunde 

göra och hur långt han kunde pressa sig själv, han skulle inte låta ICD besegra honom (Tagney 

et al., 2003). Ett annat sätt att skapa kontroll över situationen valde en person i studien att efter 

varje ICD-chock återgå till rehabiliteringsschemat vilket innefattade att inte gå uppför i trappor 



eller andra ansträngande saker (Tagney et al., 2003).  

  

Familjemedlemmarna spelade en viktig roll för att stödja och deltagarna betonade att det 

absolut grundläggande var detta familjestöd. Att närstående och vänner lindrade oro, ängslan, 

stöttade och var i närheten ifall något skulle hända kändes tryggt för deltagarna i studierna 

(Deaton et al., 2003; Fridlund et al., 2000; James et al., 1999; James, Albarran och Tagney, 

2001; Tagny et al., 2003). En kvinna i studien fick hjälp av sin svärmor för att organisera 

allting hemma. En annan kvinna i studien berättade att vänner kom och frågade om de behövde 

någon hjälp, men att hennes man skötte det mesta av hushållsarbetet själv (James et al., 1999).   

 

I’ve got many friends too, we travel together to different places, and in the summer 
we walk in the woods picking berries and mushrooms…Well, I’ve definitely got many 
people who support me (Fridlund et al., 2000, s. 42) 
 

Att vara beroende av andra förstärktes av överbeskydd och vaksamhet av familjemedlemmar 

eller partners (James et al., 2001). Att vara överbeskyddad av familjemedlemmar ledde till 

inaktivitet och man blev beroende av andra, vilket i sin tur ledde till minskat självförtroende 

och som ledde till social isolering. En deltagare i studien berättade att hans fru ville linda in 

honom i bomull, men han tillät det inte. En annan person i samma studie berättade att familjen 

sade till honom att vissa saker kunde han inte göra, men han visste att det kunde han. 

Anpassning för dessa patienter tog sig uttryck i att reducera de sexuella aktiviteterna på grund 

av att deras partners oro (Tagney et al., 2003).  

 

For a long time, I couldn’t (even walk by myself), It started in one room and went into 
another, when I stopped she ran into me (Sneed & Finch, 1992, s.23). 
 

My family say, oh, you can’t do that, but I know I can do it (Tagney et al., 2003, 
s.199). 
 

Att få problem i det dagliga livet på grund av körförbud ledde till starka känslor hos deltagarna 

vilket visade sig i studien av James et al. (2001), många kände isolering, ilska och förbittring 

över att vara tvungen att lita till andra, till exempel sin fru för transport. En person i studien av 

Eckert & Jones, (2002) beskrev det som den största förändringen att inte kunna köra under sex 

månader vilket ledde till en känsla av att vara bunden och beroende. En person i studien av 



James et al., (2001) uttryckte att han blev rosenrasande och ansåg att körförbudet var en onödig 

inskränkning eftersom han inte var förhindrad att utföra andra krävande aktiviteter, han köpte 

en cykel och cyklade överallt i stället.   

 
The biggest difference has been not being able to drive for six months. I’ve found 
myself really tied…shopping that sort of thing I miss…also going to see friends, going 
down to Mum’s going to do dog shows…now we have to wait for Bill (for shopping) 
or I have to send him on his own. (James et al., 2001, s.84) 

 

Den stora livsstilsförändringen med körförbudet var svår men nödvändig att acceptera (Eckert 

& Jones, 2002). Detta ledde till stora konflikter mellan makarna. Vissa förhållanden var nära 

skilsmässa på grund av makarnas intensiva grälande över att frun var tvungen att lära sig att 

köra makens bil, ofta var maken ingen god passagerare. En person beskrev att han brukade bli 

galen, att han och frun grälade mycket och hur han kom till självinsikt att detta inte kunde 

fortgå eftersom det inte gjorde vare sig honom eller frun något gott. (James et al., 2001). 

 
Now if I want to go to the bank, I have to ask her to take me, and if she’s doing 
housework, she’ll say you’ll have to wait. That is the hardest bit about the device, 
having to rely on someone else (James et al., 2001, s.84). 

 

En stark motivationsfaktor var att återfå körkortet men det ledde till begränsningar i det dagliga 

livet genom att det fanns rädsla för det som skulle kunna utlösa en ICD-chock. För personer 

som återfått sitt körkort så fanns det vissa som valde att fortsättningsvis avstå från körning, 

eftersom de inte litade på sig själva i trafiken.(James et al.,1999; James et al., 2001).  Vissa 

valde att enbart färdas ensamma i bilen och inte låta andra följa med, så som barnbarn (Tagney 

et al., 2003). 

 

I daren’t do too much because if it does shock me then I wont be able to have the 
driving license back…I don’t want to push it. (James et al.,1999, s.172). 
 

Denna begränsning som körförbudet innebar avspeglade sig även ur ett arbetsperspektiv. En 

kvinna i studien såg inte så ljust på sin framtid, hon trodde inte att hon skulle kunna återfå 

körkortet vilket begränsade hennes möjligheter till arbete (James et al.,1999). En stor 

omställning för många var det faktum att de inte kunde återuppta ett arbete som de tidigare 

haft, en bonde hamnade i en problematisk situation då han inte kunde fortsätta arbeta på gården 



i den utsträckning som han tidigare gjort. En person upplevde att han inte längre hade någon 

kontroll över sin arbetssituation (Sneed & Finch, 1992). Vissa personer i studierna kände ett 

förödande slag mot dem själva men framförallt mot deras ekonomi, då de blev varse att de inte 

var i nog god form för att arbeta utan var tvungna att ta förtidspension (Fridlund et al., 2000; 

Tagney et al., 2003). 

 

It’s limited me in that I worry about what if I lose my driving license?...I’ve been 
thinking…I’d like to apply for other jobs, but I am limited in that if I lose it again I 
need to be somewhere where I can get to work easily…I couldn’t apply for a job 
where I was driving…this side of it, I think, has probably affected me most. (James et 
al., 2001, s.84) 

 

Trots viljan att återgå till arbetslivet var många osäkra på huruvida någon arbetsgivare skulle 

anställa dem, denna osäkerhet beskrevs som ångestskapande. Vissa arbetsgivare ville inte 

heller anställa dem med motiveringen att de elektriska apparater som fanns på arbetsplatsen 

skulle påverka ICD, detta trots att tillverkarna av ICD försäkrade att detta inte var fallet (James 

et al.,1999; Tagney et al., 2003). 

 

För personer med ICD gällde det att försöka acceptera livet som det var och försöka göra det 

bästa av situationen, att öka deras medvetenhet om livssituationen relaterat till sjukdomen och 

ICD (Fridlund et al., 2000; Sneed & Finch, 1992). Stora förändringar har skett i dessa 

personers dagliga liv, dock behöver inte alla dessa förändringar vara negativa om de kan 

acceptera de nya förutsättningarna i livet som att vara beroende av ICD för överlevnad 

(Fridlund et al., 2000; Eckert & Jones, 2002).  

 

You have to convince yourself that it [ICD] is something you have to live with the rest 
of your life (Sneed & Finch, 1992, s.24). 

 

Att känna fruktan och osäkerhet 

Att vara hemma i början efter operationen och känna att en ICD-chock var på väg beskrevs av 

deltagarna i studierna som en känsla av fruktan och osäkerhet som grep tag i dem, en av 

deltagarna försökte att komma över sin fruktan genom att inta en positiv attityd. Känslor som 

misstro och funderingar huruvida ICD skulle fungera vid en livshotande arytmi beskrevs av 

deltagarna i studierna. Vissa av deltagarna beskrev hur de kände sig rädda och fega i början 



och att rädslan inte lämnat dem ännu (Fridlund et al., 2000; James, et al., 1999; Eckert & Jones, 

2002; Tagney, et al., 2003). Att förlora självförtroendet och vara osäker inför den oväntade 

chocken var känslor beskrevs av deltagarna i studierna. Vad den första chocken skulle göra 

med dem och var de då skulle befinna sig oroade dessa personer, en av dem berättade att inför 

varje ICD-chock blockerades självförtroendet totalt (Dunbar, et al., 1993). Personer i studien 

som inte hade haft någon chock utanför sjukhuset kände en viss osäkerhet om deras handlande 

påverkade igångsättandet av ICD. En person uttryckte att det liknades vid andra problem, som 

man inte vet hur man ska handskas med förrän det verkligen händer (Tagney, et al., 2003). En 

person berättade att hon inte visste hur det skulle bli när den första ICD-chocken skulle komma 

hemma, om hon skulle känna den, hon trodde att det skulle bli rätt så skrämmande. En annan 

person i samma studie berättade hur bekymrad han var för att kunna göra någonting alls och 

samtidigt vara ensam hemma, om han fick en chock, vad skulle då hända med honom? (James, 

et al., 1999). 
 

I think I was just concerned about doing anything and wondering what was going to 
happen. Being on my own was another thing (Tagney, et al., 2003, s.199). 
 

För de deltagare i studien av Sneed & Finch (1992) som inte blivit chockade av ICD ännu 

kändes det svårt att hantera tanken på en chock och de beskrev det som en känsla av fruktan 

och de hade svårt att komma över den, även det faktum att de hade en främmande sak i 

kroppen ledde till dessa känslor. Många negativa känslor och tankar översköljde dessa personer 

i studien såsom tankar på döden, ofta i direkt anslutning till utskrivningen från sjukhuset, 

biverkningar från medicineringen och oro för att inte kunna återgå till normal sinus rytm. 

 

Deltagarna i studien tyckte inte om att vänta på en chock, de beskrev det som att förstora upp 

det i sitt medvetande och bara sitta där och vänta tills chocken kom. Förkänslan var värre än 

själva chocken. En av personerna tyckte att tiden fram till när han aktiverade ICD var de 

längsta sekunderna i världen, att vänta på chocken var svårare än själva insättningen av ICD 

för anpassningen (James, et al., 2001). Sedan fanns det de som inte ville veta om hjärtrytmen 

var i otakt för de ville inte veta om chocken skulle inträffa tidigt på morgonen, för om de hade 

vetat när chocken kom så kunde de inte gå i säng igen, så de föredrog att inte veta (Deaton et 

al., 2003). 
 



I guess the time frame between the time you activate it, which is roughly 8 to 10 
seconds, are the longest 10 seconds in the world…(Deaton et al., 2003, s.297). 

 

En kvinna i studien kände en oro för att ICD skulle gå igång på natten, hon berättade att hon 

fick en känsla av panik när hon behövde gå till badrummet på natten och var tvungen att gå och 

lägga sig igen och försöka somna om fort igen (Sneed & Finch, 1992). Att oroa sig till döds för 

att inte ICD skulle fungera, tänka på när den skulle gå igång nästa gång och fundera på var man 

befinner sig då, var sådant som en av de manliga deltagarna tog upp (Eckert & Jones, 2002). 

En person sa att det bästa var att ha en avslappnad attityd till det hela, för det värsta en person 

med hjärtproblem kunde göra var att oroa sig (Deaton et al., 2003). 
 

You could worry yourself to death with a thing like this. You could think, when is it 
going to go off next time? Where will I be or what will be happening?” That sort of 
attitude…I am fairly relaxed and really that’s the best way to be…[worry] is really 
the worst thing that a person with a heart condition can do” (Eckert & Jones, 2002, 
s.155). 

 

En annan sak som deltagarna tog upp i studierna var att vara medveten om en förestående 

chock. Dessa upplevde det svårt att hantera tanken på en elektrisk chock, eftersom de inte har 

haft en chock sedan ICD sattes in. Att ICD kommer med ett litet pip några sekunder före 

chocken kändes svårt och många upplevde den första chocken som värst (Dunbar, et al., 1993; 

Deaton et al., 2003).  
 

En person i studien berättade att han lade sig ner när han kände att en chock var på väg, han 

insåg att om ICD inte korrigerar rytmen med första stöten så kommer nästföljande stöt att bli 

kraftigare vilket innebar att den skulle kunna slå omkull honom, känslan beskrevs som fruktan 

och hopplöshet. En annan person berättade att den värsta upplevelsen var att bli chockad fem 

gånger inom loppet av 20 minuter, han visste att max två chocker till i rad kunde ICD 

producera sedan skulle den inte fungera förrän hans hjärta var i sinusrytm igen. En av 

deltagarna uttryckte att gör du dig inte av med fruktan och inte kommer i rytm efter en eller två 

chocker och rätar upp dig så är det dåligt (Dunbar, et al., 1993). 
 

The most harrowing experience I had was the one-…where it went off five times in 20 
minutes. And that one became a real experience to me because of the fact I knew I 
had two more shocks and then the machine would not reset itself unless I got out of 
the fibrillation (Dunbar, et al., 1993, s.498). 



Från början kändes [ICD-chock upplevelsen] som en duns, inte smärtsamt utan starkt och 

personerna i studien fann att det kändes bättre om de gick vidare med sitt liv och de inte tänkte 

så mycket på det. (Deaton et al., 2003). 

 

In the early days it was just like a thud [shock experience]…it was not painful it was 
powerful (Deaton et al., 2003, s. 297). 

 

ICD-chockerna var initialt mycket stressande för flertalet av personerna i studien och tankarna 

omkring att få en el-stöt var svåra att hantera, de beskrev ICD-chocken som att bli sparkad av 

en häst i bröstet, att chocken slog omkull personen och att den slog djävulen ur honom, som att 

bli träffad i bröstet av ett slag. En deltagare beskrev att ICD-chocken kändes som chocken från 

en extern defibrillator (Sneed & Finch, 1992). En person beskrev det som känslan då man tar i 

ett elstängsel. En annan person i studien berättade att han var skotträdd och att han kände det 

som en smäll då han fick sin ICD-chock vilket gjorde honom känslig för chocken, en kvinna 

beskrev att ICD-chocken kastade henne ur sängen, hon beskrev det som en speciell känsla som 

fick henne att prata med Gud, hon kände det som att bli träffad av en lastbil (Deaton et al., 

2003). En man berättade att han satt i fåtöljen när han kände hjärtat rusa och han visste att ICD 

skulle utlösa en chock, han beskrev chocken som en helvetisk känsla där armarna for bakåt 

som att bli träffad av en knytnäve i bröstet (Eckert & Jones, 2002). Att få multipla chocker 

beskrevs som fruktansvärda, en man i studien beskrev sin första chock som att stoppa fingrarna 

i ett el-uttag, medan den andra chocken var värre och den tredje slog honom till marken 

(Dunbar, et al., 1993). En annan person beskrev att varje chock kändes som om den lyfte 

honom från marken och han kände sig lättad när det var över (Deaton et al., 2003).  

 

I felt like somebody had hit me in the chest or a horse had kicked me (Dunbar, et al., 
1993, s.497). 
 
Have you ever stood in a puddle of water and put your finger in a 110-volt socket? 
Well, that’s what it was like the first time, but each time was worse. The third one 
would knock you flat (Dunbar, et al., 1993, s.498). 
 

 

 

 



Rädsla beskrevs bland annat som att deltagarna i studien kände sig illa till mods ifall någonting 

oväntat skulle inträffa. En av deltagarna sa att han var dålig i en månad på grund av upprepade 

chocker och att det berodde på att han var så rädd, till och med att gå på toaletten själv 

(Dunbar, et al., 1993). Ingen av deltagarna minns den första testchocken som de fick på 

sjukhuset, då var de sederade, och de var rädda för första chocken hemma (Deaton et al., 

2003). En av deltagarna sade att han var rädd för det kändes som om kroppen skulle explodera. 

Andra deltagare undrade också om ICD var effektiv och tyckte att få flera chocker var 

förskräckligt. De som inte hade känt symtom innan ICD aktiverades kände mer rädsla för 

intensiteten och det abrupta i chocken (James, et al., 1999). En person berättade att han blev 

helt förskräckt över situationen att bli väckt genom att bli chockad fem gånger i följd. Hans fru 

vaknade av att han jämrade sig, denna jämmer var för att han var rädd för att ICD skulle gå 

igång igen (Eckert & Jones, 2002). En annan av deltagarna berättade att han hade fobi och 

rädsla att ICD skulle gå igång oväntat (Sneed & Finch, 1992). 

 
I got five shocks and got completely terrified by the situation. And being sound asleep 
like that, I woke, I think I groaned out when it happened… my wife woke up…and I 
was moaning because it had scared me…(after the shock) it burns real bad…it keeps 
you tense, real frightened it’s about to go off again, you know (Dunbar, et al., 1993, 
s.498)  

 

Chockupplevelsen beskrevs som känslan av obehag och ängslan av deltagarna i studien. För de 

deltagare som själva aktiverade sin ICD var väntan på chock det mest stressande och ängsliga. 

En deltagare värderade sin ängslan till åtta på en skala från ett till tio. En annan deltagare 

kände att när han var ur rytmen och var tvungen att bli chockad så blev han mycket ängslig. 

Deltagare som valde att ha ICD-chock automatiskt inprogrammerade var oftast ängsliga för att 

en chock skulle inträffa tidigt på morgonen när de låg och sov. Att känna ängslan och 

resignation gav upphov till dåliga tankar, att den bästa delen av deras liv hade passerat och det 

genererade i känslor så som att må dåligt. En deltagare berättade att han blev modfälld och 

kom med ursäkter för att skjuta upp chockterapin. En annan person berättade att han inte ville 

stiga upp ur sängen för ICD kunde ju slå omkull honom. Att få chocken och sedan komma över 

det var det bästa, men en person berättade att han försökte komma tillbaka i rytm igen själv 

utan att ha fått en ICD-chock. Han sa att det var som att uttömma sina sista krafter men att han 

trodde det mesta kom från ängslan (Deaton et al., 2003). 



 

[Anxiety] I didn’t want to get out of bed and walk around because when that thing 
hits you, it might knock you down (Deaton et al., 2003, s.297). 

 
Get the shock and get it over with. But I try to get back into rhythm myself without 
using it. It’s exhausting. I think probably most of it is from anxiety (Deaton et al., 
2003, s.297). 

 

Förutom obehagskänslorna i samband med ICD-chocken så var personerna i studierna även 

medvetna om risken för bestående konsekvenser av chocken såsom thoraxsmärtor och dåligt 

närminne (James, et al.,1999; Fridlund, et al., 2000). Några angav även att de kände sig 

deprimerade ett tag efter att de fått ICD-chock, många rapporterade även sömnsvårigheter 

omedelbart efter en ICD-chock (Sneed & Finch, 1992). Svårigheten att anpassa sig till 

chockerna uppträdde först då personerna i studien kom till sin hemmiljö eftersom de inte 

upplevde samma trygga miljö som på sjukhuset, detta exemplifierades av en person som 

menade att han visste inte hur länge ICD skulle hålla eller hur länge han skulle orka (Tagney, 

et al., 2003). Obehagskänslorna från chocken var markanta, dock så fann personerna i studierna 

sätt att hantera erfarenheterna och anpassa sig till situationen att leva med ICD vilket ledde till 

att de överlag blev mindre rädda för chocken och de känslomässiga reaktionerna minskade med 

tiden. Alla dessa personer hoppades dock att hjärtrytmen skulle slå om till sinus före ICD 

behövde utlösa en chock (Deaton et al., 2003). 

 
The only thing you don’t know is how long it [ICD] would last for, or how long you 
would last (Tagney, et al., 2003, s.200). 
 
Patients found ways to cope with the experience and in general became less fearful 
over time (Deaton et al., 2003, s.297). 

 

En deltagare i studien upplevde att när han mådde dåligt och fick sin chock så kände han ändå 

ingen smärta (Sneed & Finch, 1992). En annan tyckte också att om ICD gick av i tid och rätade 

upp arytmin så var det inte så farligt, att han inte ens tänkte längre på att den [ICD] skulle sätta 

igång (Dunbar, et al., 1993). 

 

 

 



Motstridig information och brist på professionellt stöd 

Innehållet i informationen, då den fanns tillgänglig, kändes av personerna i studien som alltför 

generell och berörde inte personliga aspekter (Dunbar, et al., 1993). Den information som gavs 

tenderade att handla om tekniska aspekter på ICD snarare än att handla om förberedelser för att 

personerna skulle kunna anpassa sig till sin hemmiljö (James, et al.,1999). En person ansåg att 

han inte fått korrekt information om kraften i ICD-chocken och att kraften i de multipla 

chockerna skulle kunna slå omkull honom (Tagney, et al., 2003). 

 

There wasn’t a lot of preparation really. (James, et al.,1999, s.172). 
 

Det fanns även exempel på motstridig information som förvirrade personerna med ICD, 

informationen som gavs från läkarna innehöll bland annat information om att personerna med 

ICD inte fick köra något motorfordon under ett halvår. Denna rekommendation delades inte av 

försäkringsbolagen som hävdade att läkarens förhållningsorder var ett sätt att skydda läkarna 

från stämning (Sneed & Finch, 1992). 

 

I asked my insurance company about driving and they said it was OK but the doctors 
were having me not to drive to protect them. (Sneed & Finch, 1992, s.23). 

 

De flesta personerna i studien (Tagney, et al., 2003) hade ingen egentlig uppfattning om vad de 

behövde för information för att kunna leva med ICD vilket ledde till en känsla av ensamhet och 

ett behov av professionell psykologisk hjälp. En person uttryckte en otillfredsställelse över att 

ingen hade frågat hur han mår och inte blivit erbjuden någon samtalsterapi, stödgrupp eller 

liknande (Fridlund, et al., 2000). Brist på information om vad som händer och vad personen 

kan förvänta sig när ICD utlöser multipla chocker ledde till att detta blev en obehaglig 

erfarenhet (Dunbar, et al., 1993).  

 

Nobody has ever asked me how I feel. I’ve never been offered any help in the form of 
therapy conversations, support conversations or similar. That I find unsatisfactory 
(Fridlund, et al., 2000, s.42). 

 

Dessa erfarenheter ledde till förslag från personerna med ICD att det skulle inrättas 

stödgrupper där personer med ICD kan möta andra i samma situation och de kan lyfta upp och 



samtala kring känslor och erfarenheter från att leva med ICD (Deaton et al., 2003; Sneed & 

Finch, 1992). 

 

I studien framgick det att somliga sjukhus hade sådana stödgrupper och information om dessa 

sändes ut till personerna som vårdats där, detta för att dessa individer skulle ha möjlighet att få 

träffa andra personer med ICD. Dock så ansåg vissa denna information och kallelse till 

stödgruppen som direkt olämplig och inte praktiskt genomförbar i och med det faktum att 

individen bodde långt från stödgruppen och ej kunde ta sig dit (James, et al., 1999) 

 

I didn’t actually send the information back because I thought it was a long way to go 
to…especially when I can’t drive (Tagney, et al., 2003, s.197). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med ICD. 

Innehållsanalys med manifest ansats har använts för att analysera litteraturen. Analysen 

resulterade i tre kategorier: Att återfå livskvalité och känna kontroll trots begränsningar i dagligt 

liv, Att känna fruktan och osäkerhet och Brist på professionellt  stöd och motstridig information. 

 

Det framkom att livet för människor med ICD påverkades på många olika sätt. Förhållandet till 

ICD och det dagliga livet avspeglade sig i allt som de gjorde. Vissa av deltagarna kände att de 

kunde lita på ICD och hade stort förtroende för den. De hade inget val, utan var tvungna att få 

denna ICD inopererad. Det var viktigt för dessa personer att ha en positiv mentalitet och att ha 

hopp och tro inför framtiden. I studien av Malm, Svensson, Karlsson och Fridlund (2003) där 

personer har fått pacemaker inopererad i sig framkom det att 30 procent hade fått en högre 

livskvalité och 58 procent hade en acceptabel nivå. Personer med kroniska sjukdomar kan 

uppleva hälsa i sin sjukdom. I studien av Lindsey (1996) berättar kroniskt sjuka personer att de 

värderar sig själva och livet högt trots sjukdom och att de försöker få en balans i tillvaron. De 

flesta som opererade in ICD fick en förbättrad kontroll över sin arytmi och därmed bättre kvalité i 

sitt dagliga liv.  

 

Det visade sig också i resultatet att personerna upplevde det dagliga livet begränsat på många 

områden och fick ett komplicerat förhållande till ICD. Det fanns problem såsom fysiska obehag, 



smärtor och sömnproblem. I en studie av Halldórsdóttir & Hamrin (1996) kan man se liknande 

upplevelser hos personer som har cancer. De har också ont i kroppen och har svårigheter att ligga 

bra på natten, vilket resulterar i sömnproblem.   

 

Deltagarna i studierna valde bort aktiviteter som de trodde skulle utlösa en ICD-chock. Detta 

ledde till en känsla av förlorad kontroll över en del av sitt dagliga liv. Men när dessa personer 

ändrade på vissa saker, till exempel kaffedrickande för att undvika arytmier, så kände de att de 

hade en viss kontroll. Personer som hade kärlkramp upplevde också begränsningar i vardagen. De 

planerade noga sin dag för att inget oförutsätt skulle inträffa och valde bort vissa aktiviteter för 

att orka (Erixson, Jerlock och Dahlberg, 1997). Känsla av sammanhang i livet och förhållandet 

till ICD är viktiga beståndsdelar för dessa personer. I Antonovskys (1991, s.37-41) KASAM 

ingår meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Att känna meningsfullhet i sitt dagliga liv 

trots sjukdom, kunna få en begriplighet i det liv som de tvingas leva på grund av sin ICD och att 

ha hanterbarhet där de har kontroll över situationen, har stor betydelse för dem. Cederblad & 

Hansson, (1996); Lundberg & Nyström Peck (1994) beskrev i sina studier, att ha en hög KASAM 

skulle hjälpa personer att klara av vardagen liksom att sociala faktorer påverkar dem.   

 

Vår litteraturstudie visade att familjemedlemmar hade stor betydelse för dessa personer. 

Deltagarna i studierna var medvetna om att ett visst mått av överbeskydd fanns där. Detta 

överbeskydd gjorde så de blev passiva och beroende av andra och det ledde i sin tur till minskat 

självförtroende och social isolering. I en avhandling av Strandberg (2002) framkom det att 

innebörden av beroende av vård är att föra en kamp mot känslan av värdelöshet, hotande 

maktlöshet, hotande ensamhet och hot om att inte få vård. Det är en kamp för känslan av 

värdefullhet, makt och gemenskap för att få vård. Avhandlingen handlar om hur patienter 

beskriver sitt beroende av vård. Det visar sig att det är tvådimensionellt, dels för sin rädsla att bli 

övergiven dels att vara den starke personen inför sina vårdare och familj. Detta visade sig också i 

vår litteraturstudie att dessa personer med ICD förde en kamp mot familjemedlemmar, att visa sitt 

oberoende av vård genom att inte berätta för sina närstående när de hade fått en chock, samtidigt 

som de är beroende av sin familj för stöd. I studierna av Lindsey, (1997); Miklaucich, (1998) tas 

det upp att personer som är inlagda på sjukhus ger upp sin kontroll till personalen och att de blir 

sjukare av det. Deras balans i det dagliga livet är förskjutet liksom för personer med ICD.  



 

Att känna sig isolerad hade samband med att personer med ICD fick sitt körkort indraget i sex 

månader. Detta väckte starka känslor hos de flesta personerna i studierna. Detta berörde också till 

viss del deras arbetssituation. Vissa av dessa personer kunde inte återgå till sitt tidigare arbete på 

grund av att de var beroende av körkort och bil. Men även farhågor om att deras ICD skulle 

reagera på apparaturen på arbetet. I studien av Unsworth (1999) så framkom det mer likheter 

mellan de personer som hade epilepsi och personer med ICD. Unsworth beskriver att en fjärdedel 

av deltagarna har fått arbetsrelaterade begränsningar.  En tredjedel rapporterade också andra 

problem så som att ta sig till jobbet på grund av körning eller att de arbetade med maskiner. I en 

studie av Fisher et al. (2000)  skattar ca 11% av personer med epilepsi detta med att inte få köra 

bil som det största problemet. 

 

Under kategorin motstridig information och brist på professionellt stöd framgår att deltagarna i 

studierna inte anser att de fått veta vad de behöver få veta, exempelvis ansåg de att det förelåg en 

alltför stor fokusering på de tekniska aspekterna av ICD. Samtidigt så sa vissa personer att de inte 

hade riktigt klart för sig vilken kunskap de behövde för att klara sig så bra som möjligt hemma. 

Som framgått av resultatet kan en stödgrupp vara ett stort stöd men detta förutsatte att personerna 

med ICD hade reell möjlighet att delta. Detta kan relateras till en svensk studie om informationen 

till personer som haft hjärtinfarkt (Strömberg, et al., 2001), där det framgick att trots hög 

ambitionsnivå så har inte personerna haft möjlighet att ta till sig informationen eller ansett att den 

inte var personligt anpassad. I en studie om blödarsjuka så har Mauser-Bunschoten, et al., (2001) 

studerat hur dessa personer uppfattade informationen och uppföljningen av sin sjukdom och där 

har man funnit att de är nöjda till mycket nöjda med informationen. På denna holländska klinik 

har man utarbetat en informationspärm som patienterna får ett nytt kapitel till vid varje återbesök, 

varje kapitel avslutas likaså med en checklista där personen noterar frågor som de vill ha svar på 

vid nästa återbesök, på detta sätt har de kunnat person anpassa informationen och fått en 

möjlighet att följa upp informationsmetoderna. Mängden information till personer med ICD tycks 

enligt vår studie inte vara låg, men den verkar vara fokuserad på fel aspekter och även framförd 

på sätt som inte för personens kunskapsnivå framåt i önskvärd takt och utsträckning.  

 

En bedömning som vi gör är att problem och farhågor som personerna i vår studie för fram 



bottnar till stor del i brist på kunskap och professionellt stöd, detta visar sig i de reaktioner och 

uttalanden som deltagarna har visat prov på. Som omvårdnadsintervention föreslår vi som en 

övergripande intervention att det borde finnas en bättre plattform att bygga vidare på för dessa 

personer. Att kräva att dessa personer ska komma hem från sjukhuset trygga och tillfredställda 

med sitt dagliga liv är svårt med tanke på den korta vårdtid som är aktuell i dagens vård. 

Eftersom studier visar att informationen om hjärtsjukdom generellt går att förbättra (Strömberg, 

et al., 2001) och att vi sett att informationen till personer med ICD är bristfällig så skulle vi vilja 

införa en mer personligt anpassad informationsplattform. Dessa personer med ICD bör vid 

utskrivningen från sjukhuset få en informations- och undervisningspärm med sig hem, förslagsvis 

är den uppbyggd på 8 kapitel och att de får med sig kapitel 1 vid utskrivningen enligt den modell 

som Mauser-Bunschoten, et al. (2001) har beskrivit. Varje kapitel tar upp ett specifikt område 

kring ICD och att leva med ICD, varje kapitel avslutas med hänvisningar till var personen kan 

söka mer information t.ex. med relevanta Internetadresser, även en checklista där personen kan 

notera frågor som uppkommit vid genomläsningen av kapitlet. Detta följs upp i personens hem 

genom att en hjärtsjuksköterska gör ett hembesök varje vecka de första åtta veckorna där man 

samtalar och undervisar med pärmen som utgångspunkt. Genom sådana hembesök och att 

personen skrivit ner frågor som de har så kan man göra informationen och undervisningen 

personligt anpassad enligt Mauser-Bunschoten, et al. (2001).  

 

En vinst med dessa hembesök är att sjuksköterskan lättare kan identifiera de behov som denna 

person med ICD kan tänkas ha i sin hemmiljö och sitt dagliga liv, dessutom ges möjlighet att en 

eventuell partner kan delta så att båda parter får samma information. Många gånger upplever den 

friska partnern att den gemensamma relationen förändras, den upplevs som mer ansträngd och att 

rollerna ändrats (Strömberg, et al., 2001). Enligt vår studie är behoven hos den friske partnern i 

stort sett de samma som hos den sjuke vad gäller information, känslomässigt stöd och förståelse 

för framtiden. Vi bedömer att denna modell leder till ett bättre stöd, förbättrad och anpassad 

information/undervisning vilket bör resultera i en ökad känsla av trygghet hos dessa individer.  

 

Fördelarna med denna studie är att vi som författare lagt ner noggrant arbete på att säkerställa 

validiteten i resultatet och täcka alla aspekter av de upplevelser som beskrevs i studierna enligt 

Burnard, (1991). Vi har vinnlagt oss om att behålla textnärheten genom hela studien som 



Burnards (1991) modell föreskriver. Vi har vidtagit de åtgärder och skapat den struktur som 

litteraturen, Downe-Wamboldt (1992), föreskriver vid kvalitativ manifest innehållsanalys därför 

anser vi att vår studie väl uppfyller de krav som ställs på denna typ av studie. Genom detta så 

anser vi att vi har nått en hög validitet och reliabilitet. 

 

Studiens begränsningar består i att ett fåtal artiklar utgjort materialet i vår studie, detta uppvägs 

av att dessa artiklar var mycket innehållsrika och gav gott och väl det material som vi bedömde 

behövdes för denna typ av studie.  

 

Med tanke på studiens metodologiska fördelar kan den användas av de sjuksköterskor som 

arbetar med denna grupp av patienter för att bättre kunna förstå, identifiera, planera och utföra 

omvårdnadsinterventioner utifrån både den sjuke och partnerns behov. Denna kunskap kan även 

presenteras på arbetsplatser, till framtida studenter och framförallt till personer med denna 

problematik. Vi bedömer även att denna studie och då framförallt utifrån den föreslagna 

omvårdnadsinterventionen kan appliceras även på andra sjukdomstillstånd och patientgrupper. Vi 

föreslår som framtida studier att man prövar den informationsmodell som vi gett som 

interventionsförslag, baserad på den holländska modellen (Mauser-Bunschoten, et al., 2001). 

Intressant vore att se om den holländska modellen skulle gå att överföra till andra 

sjukdomstillstånd under svenska förhållanden och sedan jämföra resultaten med de holländska 

resultaten för att se eventuella likheter och skillnader vad gäller både process och 

resultatvärdering.  

 
Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelse av ett fenomen, därför ansåg vi 

att det var lämpligt att använd oss av en kvalitativ metod. Vi valde att använda oss av en manifest 

innehållsanalys (Downe-Wamboldt, 1992). Vi valde att arbeta med inspiration utifrån Burnads 

(1991) metod som beskriver vikten av att behålla närheten till ursprungstexterna och bevara 

kontexten, vi anser att vi genom denna metod kommit fram till ett arbete med hög validitet och 

ett resultat som är tillämpningsbart inom andra områden inom omvårdnaden. 
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