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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Behandling med implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) kan ges i 

primärt- eller sekundärt syfte. ICD: n har till uppgift att upptäcka och behandla 

allvarliga rytmrubbningar och vid behov avge en stöt/stötar. Patienter som lever med en 

ICD kan få svårt att acceptera sina nya liv samt att deras livssituation kan påverkas. 

Sjuksköterskan har en viktig roll att individanpassa omvårdnaden för dessa patienter.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters livskvalité och erfarenheter av att leva med 

implanterbar cardioverter defibrillator (ICD). Syftet var också att beskriva urval och 

undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 11 vetenskapliga artiklar inkluderades varav 

sex kvalitativa, fyra kvantitativa och en artikel hade mixad metod. Artiklarna har sökts i 

databasen Pubmed med begränsning på 6 år.  

Resultat: Patienter som lever med en ICD beskriver en oro och rädsla för att ICD: n ska 

avge stötar. Erfarenhet som patienter betonar är att diskussion om avaktivering av ICD i 

livets slutskede ansågs vara bristfällig eller helt utesluten. Då livskvalitén påverkas och 

patienterna beskrev sig bli begränsade i vardagen så kan coping vara ett verktyg för att 

finna lösningar. Tio av resultatartiklarna angav tydligt urvalsmetoden. Samtliga 

redogjorde för antalet deltagare och hur många som var män respektive kvinnor. 

Medelåldern på deltagarna redovisades tydligt i alla artiklarna. 

Slutsats: Livskvalitén har visats påverkad hos patienter med en ICD, även oro och 

rädslor för stötar. Sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt för att se hela patienten 

och dennes behov.  
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Abstract 

 
Background: Treatment with implatable cardioverter defibrilator (ICD) can be given in 

a primely- or secondairly purpose. The assignment of the ICD is to discover and treat 

severe dysrythmia by supplying a shock or shocks. Patients that are living with an ICD 

may experience difficulties in accepting their new lives and possible changes in 

circumstance of life. The nurse has an important roll to individually adjust the care for 

these patients. 

Purpose: To describe patients' quality of life and the experiences of living with 

implantable cardioverter defibrillator (ICD). The purpose was also to describe the 

selection and study group of the included articles. 

Method: A descriptive literature study where 11 scientific articles were included. Six 

were qualitative, four were quantitative and one article had a mixed method. The 

articles have been found in the database Pubmed with limitation of six years. 

Result: Patients living with an ICD describes the anxiety and fear that the ICD will 

deliver shock. Experience as patients emphasize is that the discussion about the 

deactivation of the ICD in the final stage of life was considered to be inadequate or 

completely excluded. When quality of life is affected and patients described themselves 

be limited in everyday life can coping be a method for finding solutions. Ten articles 

specified their selection strategy. All reported the number of participants and how many 

were men and women. The average age of the participants reported clear in all articles. 

Conclusion: The quality of life has been showed to be affected among patients with an 

ICD, even worrying and fear of shocks. The nurse should have a holistic approach to 

see the whole patient and his/her needs. 
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1. Introduktion 
 

Sjuksköterskan har, enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod, fyra 

stycken grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt att lindra lidande (1). Sjuksköterskan har i varje nytt vårdmoment, en viktig 

roll i att bidra med patientundervisning, som är individanpassad utifrån patientens 

specifika behov samt hur dennes livsituation ser ut. Detta kan leda till ökad trygghet hos 

patienten samt en ökad livskvalité (2,3).  

 

1.1 Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD) 
 

Behandling med implanterbar Cardioverter defibrillator (ICD) kan ges i syfte av primär- 

eller sekundär behandling (4). Primär behandling med ICD kan vara ett alternativ för 

patienter som efter t.ex. en hjärtinfarkt, då risken för kammararytmier ökar, eller för 

patienter med hjärtsvikt och en vänsterkammarfunktion som är kraftigt nedsatt (4, 5). 

Sekundär behandling innebär att ICD ska förhindra återfall t.ex. efter ett hjärtstillestånd 

(4,5).  

ICD: n har till uppgift att kontrollera hjärtrytmen i hjärtats kammare samt att upptäcka 

och behandla allvarliga rytmrubbningar (4).  

Alla arytmier är inte farliga, det kan vara ofarliga extra slag till såväl livshotande 

kammarflimmer (5). Den vanligaste rytmrubbningen hos vuxna är förmaksflimmer, 

vilket innebär en snabb och oregelbunden aktivering av hjärtats förmak. Detta leder i sin 

tur till oregelbunden och snabb hjärtrytm (puls) (5). 

En ICD besår av en dosa som väger ca 50-60 gram samt elektroder som går från dosan 

via en ven och till höger kammare, ibland även till höger förmak (4). Livslängden på en 

ICD är mellan 5-11 år beroende på hur ofta ICD: n har avgett stötar/elektiska impulser 

(4). 

På några sekunder kan den implanterbara defibrillatorn upptäcka ett kammarflimmer 

och ladda upp till så hög spänning som behövs. Via speciella elektroder avges en stöt 

för att slå ut det elektriska kaos som kan finnas i kammarmuskulaturen, detta elektriska 

kaos leda till att hjärtat inte pumpar ut blod ut i kroppen (6). 

På många sjukhus finns så kallade ICD- team med syfte att finnas till för patienten och 

kunna bidra med rätt kompetens. Det kan dock skilja sig från sjukhus till sjukhus vilka 

som ingår i ICD teamet och hur de handhar undervisning (7). 
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1.2 Prevalens 

År 2005 genomfördes 464 nya implantat av defibrillatorer vid 13 sjukhus i Sverige (4). 

Enligt Ghosh et al. (2009) studie så visade det sig att dödligheten mellan de som 

accepterat en ICD och de som väntade på att få en var 18,8% för de patienter som fått 

en ICD sjönk dödligheten till 12,2 % på två år (8). 

 

Risken för förmaksflimmer ökar med stigande ålder samt om annan hjärt- kärlsjukdom 

finns. I Sverige lever ca 3 % av den vuxna befolkningen med förmaksflimmer och ca 2 

% lever med hjärtsvikt. Hos personer med en ålder över 80 år är förekomsten ca 10 % 

(5). För att drabbas av hjärtsvikt har patienten ofta bakomliggande sjukdomar, där högt 

blodtryck och kranskärlssjukdomar är de två vanligaste orsakerna (5) som även 

påverkar personens livskvalitet. 

 

1.3 Definitioner 

Livskvalitet är ett mått på den enskilde individens fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande (9). En individs livskvalité innefattar olika aspekter utifrån sin situation, 

så som kultur, personliga mål, förväntningar etc. Livskvalité kan påverka individens 

fysiska och psykiska hälsa (10). 

Nationalencyklopedin definierar erfarenhet enligt följande:  

Erfarenhet är något man erhåller om man genomgår en process på ett sedvanligt 

tillvägagångsätt och erhåller ny kunskap eller färdighet som ett resultat av den 

genomgångna processen, det kan även erhållas genom en ny upplevelse under förloppet 

(11). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framkommer det också att patienters 

kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas av sjuksköterskan (1). 

 

1.4  Anhörigas erfarenheter till patienter med en ICD 
Förutom att patienter med ICD kan få svårt att acceptera sitt nya liv så har tidigare 

studier visat på att familjemedlemmar känner en viss maktlöshet då ICD avger stötar 

(12,13). I en tidigare studie beskriver att familjemedlemmarna känner osäkerhet, rädsla 

och ångest. Anhöriga till patienter med ICD känner att de behöver vara nära till hands 

om det skulle ske en el-stöt. 
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En anhörig till en patient med ICD berättar om sin hjälplöshet då hennes make som 

sitter bredvid henne i bilen plötsligt blir medvetslös för att några sekunder senare var 

vid medvetande igen då ICD gett en el-stöt (12).  

En tidigare studie från 2001 visade att det behövs ytterligare forskning på hur 

livssituationen för patienter med ICD påverkas, samt behovet av utbildning för 

patienterna och deras anhöriga (14).  

 

1.5 Coping 
Coping kan definieras som en metod som en person tar till för att kunna hantera 

stressiga eller skadliga situationer som denne ställs inför (15).  Coping kan innebära ett 

visst mått av planering och ansträngning. Det kan inte antas att resultatet alltid blir 

positivt. Coping är en process som äger rum över en längre tid (15).   

Coping kan vara ett hjälpmedel för patienten att hantera svåra situationer, detta kan leda 

till att patienten finner acceptans i sitt nya liv.  

Problem- och känslofokuserad coping är två vanligaste formerna som beskrivs i 

samband med coping (15). 

Problemfokuserad coping kan användas när det anses att problemet går att lösa (15), 

denna strategi är konkret och målinriktad. Syftet är att individen kan lösa det aktuella 

problemet, genom att t.ex. skapa rutiner, fokusera på något annat för att bryta mönstret 

eller att man förbereder sig inför en situation exempelvis genom att tänka ut svar inför 

troliga frågeställningar (15).  Problemfokuserade coping strategier kan vara inåtriktade 

eller utåtriktade. Inåtriktade strategier går ut på att personen fokuserar på sin egen roll i 

situationer och därefter reflekterar över sin attityd och sitt behov av nya egenskaper. 

Utåtriktade coping strategier fokuserar på att anpassa sig efter situationer och andras 

beteenden (15). 

 

Om personen känner att det inte går att lösa problemet eller att personen inte kan 

kontrollera situationen är det troligast att personen använder så kallad känslofokuserad 

coping (15,16). 

Känslofokuserad coping handlar om att hantera känslor. I denna coping strategi 

uttrycker individen känslor och söker stöd, denne mediterar och tränar med kroppen. 

Dessa två copingstrategier kan användas tillsammans i olika situationer (15).  
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1.6 Problemformulering 

Hos patienter som nyligen haft hjärtinfarkt och då pumpfunktionen är kraftig nedsatt 

samt patienter med hjärtsvikt och allvarliga kammararytmier kan ICD vara ett alternativ. 

ICD: n kan medföra en påverkan på patienters livskvalité men även rädslor för 

närstående. Fortsatt forskning behövs om patienter med en ICD´s upplevelser och 

livskvalité, vilket kan möjliggöra för sjuksköterskor till ett mer holistiskt synsätt. Det är 

viktigt att sjuksköterskan får fördjupad kunskap om patienters erfarenheter, attityder och 

hur deras livskvalité påverkas. Genom att beskriva tidigare empirisk forskning om 

patienternas upplevelser av att leva med ICD kan sjuksköterskor få inblick och ökad 

kunskap utifrån ett patientperspektiv.  

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva patienters livskvalité och erfarenheter av att leva med 

implanterbar cardioverter defibrillator (ICD). Syftet var också att beskriva urvalet och 

undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna. 

 

1. Hur beskriver patienter med ICD sin livskvalité? 

2. Hur beskriver patienter sina erfarenheter av att leva med ICD? 

3. Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas urval och undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2.1  Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design (17). 

 

2.2 Databaser 

Artiklarna har sökts i databasen Pubmed som är en stor sökmotor för området 

omvårdnadsvetenskap (17).  
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2.3 Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Sökorden författarna använde söktes både som fritext och som MeSH- term (Medical 

Subject Headings). Sökningarna kombinerades med Booeliska söktermen ”AND” för att 

begränsa sökningarna (17). Sökningarna som gjordes var; ICD AND attitude. ICD AND 

experiences AND patient. "defibrillators, implantable*" AND quality of life AND 

coping. MeSH- term markerades med * för att tydliggöra vilket sökord som var en 

MeSH- term.  Begränsningar som gjordes under sökningarna var abstract, human, sex 

år. 

Human användes vid en sökning, detta för att ytterligare begränsa sökningen samt för 

att få forskning som bara inkluderar människor.  

Resultatet av sökningen redovisas i tabell 1. I föreliggande litteraturstudie gjordes en 

manuell sökning i artiklarnas referenslistor utifrån inklusionskriterierna. En artikel 

inkluderases ytterligare efter den manuella sökningen.  

I sökningarna läste författarna totalt igenom 148 stycken abstract.  Valet av att använda 

en databas relateras till antal träffar och utifrån dessa funna artiklar som svarade på 

föreliggande litteraturstudies syfte.   

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara på svenska eller engelska, Max sex år gamla, 

artiklarna skulle vara relevanta utifrån syfte och frågeställningar, artiklarna skulle vara 

kostnadsfria och tillgängliga via Högskolan Gävle, artiklarna skulle vara granskade av 

en etisk kommitté samt att deltagarna skulle ha gett sitt samtycke för att delta i 

studierna.  Artiklarna skulle följa en IMRAD-struktur vilket innebär att artiklarna skulle 

ha en introduktion, metod, resultat och diskussions del (17).  

Exklusionskriterier: Litteraturöversikter, artiklar som inte var relevanta utifrån syfte och 

frågeställningar. 

Utifrån dessa kriterier valdes sedan 11 artiklar som ingår i föreliggande litteraturstudie. 

Urvalsprocessen av artiklarna redovisas i flödesschemat figur 1.   
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2.4 Utfall av databassökningar 
I tabell 1 redovisas resultaten från sökningarna. 

Tabell: 1 Översikt av artikelsökning. 

Söktermer Databas Begränsningar Antal 

träffar 

/Valda 

källor (exl. 

Dubletter) 

Datum 

för 

sökning 

ICD AND 

Attitude 

Pubmed abstract, 

från 2010-2015 

och human 

88 5 7/9-15 

ICD AND 

Experiences AND 

Patient 

Pubmed abstract, 

från 2010-2015  

40 2 9/9-15 

"Defibrillators, 

Implantable *" 

AND Quality of 

Life AND Coping 

Pubmed abstract, 

från 2010-2015 

20 3 14/9-15 

Manuell sökning    1 16/9-15 

 
 

Totalt   148 11  
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Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen.  

 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna lästes först av författarna var för sig, sedan bearbetades artiklarna 

tillsammans för att undvika feltolkningar samt eventuella bortfall av viktig information. 

Därefter skapade författarna en tabell, bilaga 1, där författare, publikationsår, land, titel, 

design, undersökningsgrupp redovisas. Sedan skapade författarna en tabell, bilaga 2, där 

författare, syfte och resultat redovisas för att artiklarna skulle bli lätt överskådliga. 

Tillvägagångsätt för dataanalysen var sedan att författarna använde ett 

färgkodningssystem där det kodades utifrån hur artiklarna svarade på studiens syfte och 

frågeställningarna 1 och 2, likheter/skillnader, centrala begrepp och nyckelord. För att få 

svar på frågeställning 3 har författarna granskat de 11 artiklars metoddel utifrån den 

metodologiska aspekten urval. En tabell skapades, se bilaga 3, där urvalsmetod, antal 

deltagare, eventuellt bortfall samt inklusions- och exklusionskriterier redovisas (17). 

Valda	Ar(klar	10	st	+	1	st	Manuell	sökning	

Ar(klar	som	återstod	12	st		
Språk	som	ej	svarade	på	våra	

inklusions	kriterier	 2	st	

Ar(klar	som	återstod	14	st	

DubbleAer	 2	st	

Ar(klar	som	återstod	23	st	

LiAraturstudier	 9	st	

Ar(klar	som	återstod	28	st	

Var	ej	(llgänglig	i	fulltext	 5	st	

Antal	ar(klar	148st	

Svarade	ej	på	syKet	 120st	
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Slutligen sammanställde författarna dessa resultat och fick där av ut 4 stycken relevanta 

rubriker.  

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Författarna har valt artiklar som var etiskt godkända av en etisk kommitté samt att det 

framkom tydligt i artiklarna hur informationen hade framgått till de som deltog i studien 

och att deltagarna gett sitt samtycke till att delta i studien (17). Författarna skulle följa 

god forskningssed genom att utesluta all form av plagiering och hade en intuition att 

vara objektiva vid granskning av resultatet. (17)   

 

3. Resultat 

Denna litteraturstudie baserades på 11 vetenskapliga artiklar, sex stycken kvalitativa, 

fyra stycken kvantitativa och en mixad. Artiklarnas resultat presenterades i löpande text, 

under rubrikerna ICD- patientens upplevda livskvalité, strategier som kan hjälpa 

patienter med ICD till en bättre livskvalité, Patienters erfarenhet rörande avaktivering 

av ICD, Granskning av den metodologiska aspekten, urvalsgrupp. Sju stycken 

underrubriker, positiva erfarenheter rörande ICD och livskvalité, negativa erfarenheter 

rörande ICD och livskvalité, information och diskussion angående avaktivering, ångest 

vid livets slutskede/avaktivering, kvalitativ ansats, kvantitativ ansats och mixad ansats. 

Artiklarna presenterades också i tabellform, se bilaga 1 och 2.  

Analysen av artiklarna resulterades i att författarna till denna litteraturstudie fick fram 

fyra stycken rubriker och fem stycken underrubriker.  

I slutet av resultatet presenterade författarna urvalen samt undersökningsgrupp för de 11 

vetenskapliga artiklarna. Redovisningen av artiklarnas urval utifrån, urvalsmetod, 

bortfall, antal deltagare samt vilka inklusions- eller exklusionskriterier skedde i löpande 

text samt tabellform, se bilaga 3.  

 

3.1 Livskvalitet hos patienter med ICD 

Vissa studier belyste vikten om bra livskvalité i livets slutskede, där en del var att 

undvika smärta och ångest som kunde relateras till stötar från ICD: n. Detta skulle leda 

till att patienterna fick ett värdigare slut på sitt liv (18,19). Patienterna menade 
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framförallt att chockrelaterad smärta och ångest hade en stor inverkan till sänkt 

livskvalité (18). 

En 70årig man som hade en ICD in opererad beskrev att livskvalitén var det som 

betydde något i slutändan och att han inte ville vara beroende av någon annan. Betydde 

det att han kunde leva ett normalt liv så tyckte han att ICD: n var nödvändig och bra 

(19).  

 

3.1.1 Förbättrad livskvalité med ICD 

ICD: n gav en möjlighet till förbättrad livskvalité, två studier visade på att livskvalitén 

höll sig på en stabil nivå eller förbättrades efter operationen (20,21). Processen för att ta 

emot en ICD beskrevs som enkelt samt att den fysiska funktionen inte blev negativt 

påverkad (20). ICD: n har beskrivits som ett steg fram i den medicinska behandlingen 

genom att upptäcka en allvarlig arytmi samt att direkt kunna behandla. Detta har visats 

sig vara gemensamt för ett flertal patienter. Vidare beskrevs att patienternas livssituation 

hade blivit positivt förbättrad (20-22). Patienter som levde med en partner var överens 

om att behovet för att ta hand om sin respektive var viktigt då de hade funnits vid deras 

sida under processen (21). Vissa patienter reflekterade över meningen med livet vilket 

ledde till vissa omprioriteringar som tillexempel att vara mer med sin respektive 

(21,23).  

 

3.1.2 Försämrad livskvalité med ICD 

Vissa studier belyste att patienter helst skulle vilja vara utan sin ICD, men patienterna 

accepterade ICD: n då de inte skulle klara sig utan den (20-22). När patienterna fick 

veta att de var i behov av en ICD så fick de en känsla att de tog en passiv roll i 

bestämmandet om de skulle ta emot ICD eller inte, och förklarade att de stod inför ett 

val mellan liv eller död (21) som i slutändan påverkade deras livskvalité negativt. 

 

Kroppsuppfattningen var en aspekt som påverkade patienter med ICD negativt, speciellt 

hos kvinnor. En ständig påminnelse om att ICD: n fanns där var t.ex. vid kramar, 

lägesändring, när patienterna hade mindre kläder på sig (20,21). 

Osäkerhet vid fysiska aktiviteter belystes i flera studier, osäkerheten var relaterad till att 

ICD: n skulle avge stötar vid fysisk ansträngning (22,24). En annan osäkerhet som fanns 
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hos patienter med ICD var sexuella aktiviteter, rädsla för att ICD: n skulle avge stötar 

gjorde att patienter undvek det (25). 

En stöt beskrivs som en hård spark i bröstet vilket ledde till osäkerhet hos ICD 

patienterna (25).   

 

I ett antal studier framkom det att patienterna upplevde ångest direkt efter ICD – 

insättningen men att den successivt sjönk. Även kunde ångesten relateras mycket till att 

de upplever problem att klara sina arbetsuppgifter, de hade en känsla av immobilitet 

(21,22,26).  

 

3.2 Strategier som kan hjälpa patienter med ICD till en bättre 

livskvalité 

Copingstrategier som oftast användes hos patienter med ICD var bland annat optimism 

och konfronterande. Känslofokuserad coping var den som användes minst. Optimism, 

konfronterande, stödjande och palliativ coping var de som upplevdes mest effektiva 

framförallt i samband med ångest då det utgjorde mer nytta (27). 

I två studier framkom det att patienter med ICD som hade en depression använde sig i 

större utsträckning av undvikande coping, det visade sig genom att patienterna började 

begränsa vissa aktiviteter (23,27).   

 

En annan strategi som beskrivits var att distrahera sig själv genom att flytta fokus från 

hälsotillståndet till att engagera sig fysiskt eller psykiskt i något, som att till exempel 

skaffa ett husdjur eller börja träna. Detta gjorde att stressen uppkommen av 

medvetenheten om sitt hälsotillstånd sjönk (23,24).  Patienter som genomgick ett 

träningsprogram ledde till att de upplevde mer trygghet och att de vågade utmana sig 

själva. De upplevde också att de fick bättre humör, vågade vara mer socialt, en aktivare 

livsstil och de nämnde att personer i deras närhet ofta påtalade detta som patienterna 

själva upplevde (24).  
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3.3 Patienters erfarenheter med att leva med en ICD  

I en spansk studie uttryckte sig en deltagare sin känsla med att leva med en ICD så här: 

Det fanns ett före och ett efter han fick ICD: n, han hade en beskyddare eller en 

skyddsängel (21). Deltagren upplevde ICD: n på ett positivt sätt då den fanns med 

honom hela tiden. 

 

Patienter i en studie hade tidigare sökt information på egen hand via internet, men när 

de började känna förtroende och tillit för sin behandlande läkare så kände patienterna 

inget behov att söka information själva. Patienterna kände att de kunde ställa frågor 

rörande ICD: n till sin läkare och litade på läkarens kompetens. Deltagarna beskrev det 

som en positiv erfarenhet (21). 

 

Patienters erfarenheter visade på att anhöriga ofta blev oroliga för deras närståendes 

hälsotillstånd. En patient berättade att han satte sig i bilen och körde iväg då han trodde 

ICD: n skulle avge en stöt. Detta för att inte vara i närheten av sin fru (23).   

 

Tre studier beskrev patienters funderingar kring avaktivering av ICD: n i livets 

slutskede (18,19,28). Patienter som har en ICD inopererad kan i samråd med sin läkare 

välja att stänga av den. Det visade sig att patienter saknade vetskap om detta och 

beskrev att de inte har fått information om det eller att den har varit bristfällig (18,28). 

Det var delade meningar när patienterna ville börja diskutera avaktivering av ICD: n 

med vårdpersonalen. I några av studierna tyckte patienterna att det skulle komma i ett 

tidigt skede då patienterna fortfarande var kognitiv intakt. Många ansåg även att frågan 

kunde lyftas upp till diskussion innan ICD implantation. Frågan skulle absolut tas upp 

när en diagnos skulle leda till förväntad kortare livstid (18,19). Deltagarna beskriver att 

informationen om avaktivering borde ske både muntligt och skriftligt (18).  

 

En annan studie visade på att patienter med ICD skulle välja att avböja en avaktivering 

av sin ICD. Även om det skulle betyda att ICD: n avger stötar i livets slutskede. 

Eftersom att patienterna trodde att ICD: n kunde förlänga deras liv och att det då var 

värt att ta emot stötarna från ICD: n (28).  Patienter med ICD ville vara med i 
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diskussionen om beslutet att avaktivera ICD: n men kände att vården/läkarens 

kompetens var avgörande för deras slutgiltiga beslut. Beslutet om avaktivering av ICD: 

n togs inte i ett tidigt skede av sjukdomsförloppet (18,19,28). 

 

I en studie trodde deltagarna inte att diskussion om avaktivering av ICD: n skulle leda 

till ökad ångest varken hos patient eller hos familj (18). I en annan studie så beskrev 

patienterna med ICD att de upplevde det svårt att prata om frågor rörande livets 

slutskede. Deltagarna i studien ansåg att det var för tidigt att prata om livets slutskede, 

de tog en dag i taget och ansåg sig vara för unga för att tänka på döden (28). 

 

 

3.4 Granskning av den metodologiska aspekten urvalsgrupp och 

undersökninggrupp 

För att få en tydlighet i vilken ansats de olika artiklarna hade, kommer underrubrikerna 

kvalitativ ansats, kvantitativ ansats och mixad ansats. Antal deltagare varierade från 3 

till 327 stycken, studierna inkluderade både män och kvinnor (18-28) Sex av 11 artiklar 

hade en kvalitativa ansats (19–21,23,24,28), fyra artiklar hade en kvantitativ ansats 

(18,22,25,27), en artikel hade en mixad ansat (26). Tio av 11 artiklar hade tydligt 

beskrivit vilken urvalsmetod de hade använt sig av (19-28). En artikel hade tydligt 

beskrivit hur de gått till väga för att rekrytera deltagare men inte vilken urvalsmetod de 

använt sig av (18). 

 

3.4.1 Kvalitativ ansats 

En av de sex vetenskapliga artiklarna hade teoretiskt urval (23), två stycken hade valt ett 

strategiskt urval (19,21), en artikel hade ett konsekutivt urval (24), en artikel hade kvot 

urval på sin studie (28), bekvämlighetsurval användes till en studie (20). 

I de sex stycken kvalitativa studierna (19–21,23,24,28) varierade antal deltagare från 3 

till 37, totalt var det 120 deltagare. I tre av de kvalitativa studierna fanns det inga 

bortfall (21,23,24) men de andra tre kvalitativa studierna (19,20,28) var det totala 
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bortallet 24 stycken av antalet som kunde varit med i studien. En av de kvalitativa 

studierna hade ett bortfall på 70 %, det motsvarade ett bortfall på tio patienter (20). 

En artikel hade som inklusionskriterie att patienterna skulle haft ICD minst sex månader 

och inte vara i ett palliativt skede (28). En artikel hade som inklusionskriterier av 

patienterna skulle haft sin ICD 6-24 månader innan studien skulle börja (23). Tre 

artiklar hade som inklusionskriterier att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre 

(20,21,28). En studie hade som inklusionskriterier att ingen kognitivnedsättning skulle 

förekomma (21). Fyra artiklar hade som inklusion- eller exklusionkriterier att deltagarna 

skulle kunna kommunicera på det språk där studierna är gjorda (19-21,24). 

 

3.4.2 Kvantitativ ansats 

Två artiklar hade ett konsekutivt urval (22,27), en artikel hade slumpmässigt urval (25). 

I en artikel stod det inte vilket urval de använt sig av, men det stod tydligt hur de hade 

gått till väga för att rekrytera deltagare, Utdrag av data från 440 patienter gjordes från 

institutionell databas Thoraxcenter, Erasmus Medical Center, i Holland (18). 

I de fyra kvantitativa studierna (18,22,25,27) varierade antal deltagare från 47 till 294, 

totalt var det 632 deltagare. I alla de kvantitativa studierna fanns det bortfall, Två studier 

hade ett bortfall på 33 % var (18,22), det motsvarade 23 deltagare (22) och 146 

deltagare (18) ,totalt bortfall var 279 stycken (18,22,25,27). 

En artikel hade som inklusionskriterier att patienterna skulle haft sin ICD 6-24 månader 

innan studien skulle börja (27). I en studie var inklusionskriteriet att deltagarna skulle 

ha en ICD, i samma studie delades deltagarna in i tre olika grupper utifrån hur länge de 

hade haft sin ICD, liten erfarenhet, måttlig erfarenhet samt stor erfarenhet(18).  En 

artikel hade som inklusionskriterier att deltagarna skulle vara 18 år eller äldre (22). En 

studie exkluderade patienter som var yngre än 18 år (25). En studie hade som 

inklusionskriterier att ingen kognitivnedsättning skulle förekomma (22). 
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3.4.3 Mixad ansats 

Artikeln med mixad ansats hade ett konsekutivt urval (26). Av 477 patienter 

exkluderades 51 stycken, av de återstående 426 patienter som var godkända för att delta, 

var det 327 stycken som fullföljde studien. Artikeln med mixad ansats exkluderade 

patienter med allvarlig kognitiv- eller somatisk nedsättning eller att deltagarna hade 

bristande kundskap i tyska (26).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I resultatet framkom det att patienter med ICD levde med en oro och rädsla för att ICD: 

n skulle avge stötar. Majoriteten av patienterna i studierna som ligger till grund för 

resultatet hade inte någon erfarenhet av stötar från ICD: n. Frågor om livets slutskede 

var något som patienterna saknade, det var något som vårdpersonalen generellt inte 

diskuterade med patienterna, vilket resulterade i att många patienter inte hade vetskap 

om avaktivering. Patienterna saknade den del i processen att få information. 

Livskvalitén höll sig på en stabil nivå eller blev bättre efter patienterna fått en ICD, men 

livskvalitén kunde även få en negativ inverkan hos patienterna. Då livskvalitén kunde 

påverkas och patienterna kunde bli begränsade i aktiviteter så kunde coping vara en 

strategi för att underlätta situationer i vardagen som ansågs vara psykisk ansträngande. 

Gällande den metodologiska aspekten urval och undersökningsgrupp framkom det i alla 

artiklar utom en artikel vilken urvalsmetod som användes. Undersökningsgrupp för de 

inkluderade artiklarna framkom tydligt. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Livskvalité hos patienter med ICD 

I resultatet framkom det att patienter med ICD ansåg att ICD: n är ett steg fram i den 

medicinska behandlingen då ICD: n snabbt kan upptäcka en allvarlig arytmi samt att 

direkt ge behandling. Vidare beskrivs att patienternas livskvalité hade blivit bättre (20-
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22). Likheter kunde ses hos patienter med insulinpump som beskrev livskvalité som 

förbättrad efter dessa fått en insulinpump (32).  

I denna litteraturstudie framgick det att patienter upplevde ångest direkt efter ICD – 

insättning men att ångest succesivt sjönk (21,22,26). Detta stärks av två andra studier 

som handlade om ångest och livskvalité hos patienter med ICD, att ångest minskade 

över tid (33,34). En annan studie tog upp att otrygghet och osäkerhet var som mest 

under det första året efter implantatet, men minskar succesivt (35).  Det har framkommit 

i en studie att patienter med ICD söker stöd och tröst hos familj och vårdpersonal (34). 

Det är viktigt att vårdpersonal ser detta behov hos patienterna.   

Stödjande coping togs upp som en coping strategi som ansågs effektivt av patienterna. 

Detta kan författarna till denna litteraturstudie anse som en högt relevant coping strategi 

då patienter som lever med en ICD får stöd i sin nya livssituation.  

I känslofokuserad coping är en del att uttrycka känslor och söka stöd, vilket som visades 

i studien ovan (15). 

 

I föreliggande litteraturstudie visade resultatet på att det finns en osäkerhet och rädsla 

hos patienter med ICD, när det gällde att ICD: n skulle avge stötar i samband med 

sexuella aktiviteter (25). I vissa studier fanns likheter med det som sägs ovan vid fysisk 

ansträngning (22,24). Detta stärks av en tidigare studie där patienter med ICD hade en 

osäkerhet och rädsla för pulsökning vid fysisk aktivitet, och att detta kan leda till att 

ICD avger stötar i samband med dessa aktiviteter (34). Detta stärker ytterligare 

författarna till föreliggande litteraturstudies förmodan om varför patienter med ICD 

undviker fysisk aktivitet och sexuell aktivitet då detta kan leda till pulsökning och 

eventuella stötar från ICD. Författarna till denna litteraturstudie kunde dra en koppling 

mellan problemfokuserad coping och ICD- patienter. Sjuksköterskan kan som en 

strategi introducera problemfokuserad coping för patienter med ICD för att hitta 

strukturer i vardagen. Målet med problemfokuserad coping är att kunna lösa det 

problem som finns (15) så som hur patienten ska hantera sexuelldysfunktion, detta anser 

författarna är viktigt för patienter för att kunna återgå till ett normalt liv. 

 

Resultatet visade på att kroppsuppfattningen hos patienter med ICD påverkades 

negativt, det var speciellt hos kvinnor. Kvinnorna blev påminda av sin ICD när det hade 

mindre kläder på sig, kramade någon eller vid lägesändringar (20,21). En likhet sågs 

hos patienter med insulinpump, där insulinpumpen kunde upplevas som ett hinder i 
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vardagen. I studien beskrev patienterna att insulinpumpen var i vägen om de ville ha 

åtsittande kläder, då kläderna kunde gå sönder, vissa patienter upplevde att 

insulinpumpen var i vägen vid sexuella relationer (32).  

När det gällde bestämmandet av att ta emot en ICD så tog patienterna i en studie en 

passiv roll (21). Det framkom i ett flertal studier i resultatet att patienter med ICD 

accepterade ICD: n då det inte skulle klara sig utan den (20-22). Likheter kan ses hos 

patienter som tagit emot en insulinpump, att de inte skulle kara sig utan sin insulinpump 

(32).  

 

I resultatet till föreliggande litteraturstudie beskrev en patienten med ICD hur han 

agerade för att inte vara i närheten av sin fru, då han trodde att ICD: n skulle avge en 

stöt (23). Detta kan författarna till denna litteraturstudie dra en koppling med 

undvikande coping. Även hos ICD- patienter som hade en depression avvände sig av 

undvikande coping (23,27). Likheter kan ses i en annan studie, hos patienter med ICD 

som hade erfarenheter av att fått stötar av sin ICD, som hade ett undvikande beteende 

(36).  

 

Resultatet visade på att bra livskvalité var viktigit vid livets slutskede för patienter med 

ICD. Smärta relaterat till stötar från ICD och ångest, visade ha stor inverkan på sänkt 

livskvalité. Det framkom i resultatet att om stötar från ICD undviks kunde det ge ett 

värdigare slut på livet (18,19). Annan forskning beskrev att majoriteten av patienter vill 

avaktivera ICD: n då livskvalitén försämrades (31). Författarna tycker att det är 

patienternas rättighet att en avaktivering kan ske i livets slutskede för att patienterna ska 

får möjligheten till ett värdigt slut.   

 

4.2.2 Patienters erfarenhet med att leva med en ICD  

Resultatet visade på att patienter som lever med en ICD saknar vetskap om avstängning 

av ICD: n i livets slutskede. Det framkom även i resultatet att informationen om 

avstängning var bristfällig (18,28). Annan forskning beskrev att patienterna har juridisk- 

och etisk rätt att få ICD: n avaktiverad då hälsotillståndet förändras (29). Författarna till 

föreliggande litteraturstudie anser att det är ICD- patienternas rättighet att få 

informationen om avaktivering. Annan forskning tog upp några aspekter för att 

diskussion om avaktivering var bristfällig. Läkarna förespråkar i första hand 
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livsuppehållande åtgärder. Därför ansåg läkarna att diskussionen om avaktivering blev 

svår att ta i samband med insättning av ICD. Vissa läkare ansåg fått bristfällig 

information gällande den juridiska aspekten vid avaktivering. Vårdpersonal kände sig 

osäkra att diskutera avaktivering hos patienter med ICD då de var rädda för att stänga av 

ICD för tidigt samt att de tyckte sig ha bristande kundskap om området (30). Som 

sjuksköterska är det viktigt att se till patienternas behov, där information och 

undervisning är en stor del i omvårdnadsprocessen. Författarna till denna litteraturstudie 

kan ha en viss förståelse över den bristfälliga informationen då läkare först diskuterar 

för en ICD operation och sedan ska diskutera avaktivering med patienten. Då 

vårdpersonalen kände en osäkerhet i frågor gällande avaktivering av ICD tycker 

författarna att utbildning ska erbjudas för att stärka kunskapen hos vårdpersonalen. 

Detta kan leda till att patientundervisningen blir bättre och patienter och anhöriga 

känner sig sedda, vilket kan leda till stärkta coping strategier. Författarnas åsikter stärks 

av en studie från USA som menade på att det borde finnas en ansvarig grupp för 

utbilning av patienter och vårdpersonal (30). 

Från föreliggande litteraturstudies resultat framkom det när diskussionen om 

avaktivering skulle ske. Resultatet visade på att det var delade meningar om när. Vissa 

patienter tycker att diskussionen skulle komma i ett tidigt skede, andra tyckte det kunde 

vänta tills ett palliativt skede (18,19). Detta stärks i en artikel där initiativet om 

diskussion om livets slutskede skulle tas av läkare i tidigt skede då patienterna var vid 

god hälsa, patienternas direktiv skulle dokumenteras (29). Deltagarna var överrens om 

att informationen både skulle vara muntlig och skriftlig (18,19). Utifrån artikeln ovan så 

skulle läkaren dokumentera patienternas direktiv. Diskussion om avaktivering anser 

författarna bör både ske i ett tidigt skede men även när det börjar bli aktuellt. Författarna 

håller med i åsikterna om att läkarna ska dokumentera patienternas direktiv gällande 

avaktivering. Detta kan då tas upp vid ett senare skede då det är aktuellt för eventuell 

avaktivering.  

 

4.3 Diskussion om de metodologiska aspekterna urval och 

undersökningsgrupp 

Två studier (19,21) använde sig av ett strategiskt urval vilket gör att resultatet var 

överförbart på en större population då forskarna eftersträvar en stor variation bland 
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deltagarna (17). En artikel (20) hade ett bekvämlighetsurval vilket där av sänker 

trovärdigheten av studien något anser författarna, då det är möjligt att denna inte går att 

överföra på en större population. Dessa är sällan vetenskapligt acceptabla, men 

författarna valde att inkludera denna på grund av att den svarade på våra 

inklusionskriterier och syfte (17). En studie (23)  använde teoretiskt urval. Detta urval 

av mäniskor tros på grund av deras potentiella representation svara på viktiga teoretiska 

frågeställningar forskarna har sen innan. (17). En studie använde sig utav kvot urval 

(28) vilket också resulterar i att den kan spegla den valda större populationen. 

Konsekutivt urval användes i fyra studier (22,24,26,27) denna urvals metod är icke 

slumpmässig och innebär att de första patienterna som passade in i studien får delta 

(17).  Detta tror författarna kunde leda till en mindre representativt urval men kan ändå 

ge en bra kunskapsbas då deltagarna väljs ut utifrån inklusions- exklusionskriterier. 

Detta tror författarna kunde påverka det slutliga resultatet, genom att det inte var 

slumpmässigt.  

I en studie användes slumpmässigt urval (25), detta tror författarna var en bra urvals 

metod för att inte kunna påverka resultatet utifrån egna erfarenheter. Vill forskarna ha 

olika åldrar, både män och kvinnor så anser författarna att denna metod kan vara sårbar. 

Polit och Beck (2012) stärker författarnas tankar kring denna urvalsmetod (17).  

En studie stod det inte vilket urval som använts, men de hade tydligt beskrivit hur de 

gått till väga för att rekrytera deltagare till studien (18). Detta anser författarna till 

föreliggande litteraturstudie är bristfälligt då det blir svårt att göra en likadann studie.  

Författarna ansåg att det stärker vår studie att många av urvalsmetoderna går att 

applicera på en större population eftersom kvalitativa studier har oftast ett mindre antal 

deltagare.  

Enligt Polit och Beck (2012) så sjunker trovärdigheten då bortfallet ökar (17). I de 

inkluderade artiklarna till föreliggande litteraturstudie så var det en kvalitativ artikel 

(20) som hade ett bortfall på 70 % som då enligt Polit och Beck (2012) minskar 

trovärdigheten (17). 

Författarna ansåg att antal deltagare i studierna som ligger till grund för denna 

litteraturstudies resultatdel var rimliga utifrån ansats och urvalsmetod.  
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Inklusions- och exklusions kriterierna för de ingående studierna ansågs vara rimliga 

utifrån syftet.  

 

4.4 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie valde en deskriptiv design. På grund av 

begränsat med tid så blev valet av studie, en litteraturstudie. Fördelen med en 

litteraturstudie är att flera olika perspektiv samlas och en överskådlighet skapas (17). En 

deskriptiv litteraturstudie ger en hög trovärdighet då det är sammanställning av tidigare 

forskning. 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har enbart gjorts i databasen PubMed som är en av 

flera rekommenderade databaser att använda vid omvårdnadsvetenskap (17). Författarna 

ansåg att artiklarna som hittades vid sökningarna var relevanta till syftet och 

frågeställningarna. Där av valde författarna att inte gå vidare med sökningar i andra 

databaser. MeSH- termer användes vid en sökning för att inkludera flera begrepp som 

innebär samma sak och den Booeliska termen ”AND” för att begränsa sökningarna (17). 

Vid genomgång av de inkluderade artiklarnas referenslistor framkom att ytterligare 

artiklar ansågs vara relevant för denna litteraturstudie, där av gjorde författarna en 

manuell sökning. Vilket resulterades i en artikel som författarna valde att ha med i 

denna litteraturstudie. Det finns en risk att författarna har missat denna artikel vid 

sökningarna då sökningarna resulterades i 148 stycken artiklar. Författarna ansåg att 

sökordet attitude var relevant till studiens syfte då det gav ett bredare sökresultat.  

Sökordet ”ICD” gav många träffar som inte var relevanta till syftet då det var förkorting 

på olika diagnoskoder. 

Vid sökningarna av vetenskapliga artiklar, uppkom tre artiklar som handlade om 

avaktivering av ICD: n i livets slutskede. Detta ansåg författarna till denna 

litteraturstudie vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. Artiklarnas resultat 

lyfte fram patienternas erfarenheter gällande avaktivering av ICD: n i livets slutskede.  

Urvalskriterier som författarna valde till föreliggande litteratursstudie var att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska, som är båda författarnas modesmål och/eller engelska 

(17), då språkkunskaper hos författarna var begränsade till svenska och engelska. 
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Genom att författarna till föreliggande litteraturstudie valde artiklar på svenska och/eller 

engelska sågs som en fördel, för att minimera misstolkningar och förluster att viktig 

information. Polit och Beck (2012) rekommenderar att begränsa årtalen till höst tio år. 

Författarna till denna litteraturstudie valde att begränsa åren till högst sex år för att få så 

ny forskning som möjligt. Begränsningen att artiklarna högst fick vara sex år gamla kan 

ses som negativt då författarna till föreliggande litteraturstudie kunde gått miste om 

relevanta artiklar som var äldre än sex år. Författarna till föreliggande studie anser att 

bra artiklar framkom under högst sex år som begränsning. Författarna valde även att 

artiklarna skulle vara konstands fria och fritt tillgängliga via Högkolan Gävle. 

Artiklarna skulle även vara granskade av en etisk kommitté för att deltagarna inte ska 

komma till skada på grund av forskningen (17). Då Peer- Review inte finns som 

begränsning i badabasen PubMed, använde sig författarna av IMRAD som Polit och 

Beck (2012) beskriver, för att stärka att artiklarna är vetenskapliga.  

Författarna i föreliggande studie har använt sig av sex artiklar med kvalitativ ansats 

(19–21,23,24,28), fyra med kvantitativ (18,22,25,27) och en med mixad ansats (26). 

Detta ansåg författarna var bra för bredden av kunskap som författarna ville ha. Då de 

kvalitativa gav detaljrik kunskap baserat i största del på intervjuer och de kvantitativa 

som återspeglade en större population. 

Båda författarna hade ett intresse av hjärtat, hjärtsjukdomar samt behandlingsalternativ. 

Kunskapen författarna hade innan studien inte har påverkat resultatet då det som 

framkommit var ny kunskap för båda författarna.  

Författarnas begränsade erfarenhet gällande denna patientgrupp anser författarna sig 

haft en bra grund för att vara så objektiva som möjligt.  

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning  

I denna litteraturstudie framkommer det att patienter som lever med ICD har en 

påverkan på sin livskvalité. Författarna tycker sig se att undervisning för patienterna ur 

ett holistiskt synsätt ska utformas. Detta då det framkommit i resultatet att bristfällig 

men även utebliven information gällande avaktivering till patienterna.  
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Som det nämns ovan så visar resultatet på att livskvalitén har påverkat patienterna med 

ICD och hinder för att utöva olika aktiviteter. Coping skulle kunna vara till hjälp för att 

patienterna kan hantera samt hitta struktur i vardagen, då coping handlar om att med 

olika strategier underlätta vardagen från psykisk ansträngning.  

Författarna till denna litteraturstudie anser att utifrån resultatet i föreliggande 

litteraturstudie, bör fortsatt forskning inom området, strategier för att patienter med ICD 

för att få en normal livsstil, diskussion om avaktivering samt utbildningsbehovet för 

patienter med ICD och deras anhöriga. 

 

4.6 Slutsats 

Patienter som lever med ICD har visats ha en påverkan på sin livskvalité, där oro, rädsla 

och ångest relaterat till stötar och kroppsuppfattning har en inverkan. Det finns en 

bristfällig information till patienter gällande avaktivering av ICD, där vissa som levde 

med en ICD inte visste om att den kunde avaktiveras. Begränsningar i vardagen var 

även ett hinder i patienternas vardag. Coping var en strategi som användes för att hjälpa 

patienterna att hitta struktur i vardagen. Det är viktigt att sjuksköterkor har ett holistiskt 

synsätt för att se hela patienternas behov och inte enbart det medicinska.  
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Bilaga 3 

jämförde med männen.  

Författare/Publår/Land 
 

Titel  
 

Urvalsmetod och bortfall  
 

Antal deltagare Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Inger Flemme, Ulrika 
Hallberg, Ingela 
johansson och Anna 
Strömbeg/ 2011/Sverige 

Uncertainty is a 
major concern for 
patients with 
implantable 
cardioverter 
defibrillators 

teoretiskt urval och 0% 
bortfall 

16 st från Sverige. 
9 män 
7 kvinnor 

Haft en ICD 6-24 
månader.  

Annan allvarlig 
sjukdom, t.ex. 
obotlig cancer.  

Domingo Palacios-Cen˜ 
a, Marta E Losa, Ce´sar 
Ferna´ndez-de-las-Pen˜ 
as and Paloma 
Salvadores-Fuentes. 
2011, Spanien 

Living with life 
insurance: a 
qualitative analysis 
of the experience of 
male implantable 
defibrillator 
recipients in Spain 

Strategiskt urval  och 0% 
bortfall 

22 st män.  Män med ICD, 18 år 
eller äldre, ingen 
kognitiv nedsättning, 
kunna kommunicera 
på spanska verbalt 
eller på annat sätt.  

 

Selina Kikkenborg Berg, 
Line Elleman-Jensen, 
Ann-Dorthe Zwisler, Per 
Winkel, Jesper Hastrup 
Svendsen, Preben Ulrich 
Pedersen and Philip 

Sexual concerns and 
practices after ICD 
implantation: 
findings of the 
COPE-ICD 
rehabilitation trial. 

Slumpmässig urvalsmetod 
och 28% (49 återkallade, 3 
dog)bortfall 

144 st 
141 svarade på 
”the sex after 
ICD…” 
 

 De som inte förstod 
instruktioner för 
studien, yngre än 18 
år, psykisk diagnos, 
somatisk sjukdom 
som kan påverka 
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Moons 
2012, Danmark 

studien, eller de som 
inte fick 
godkännande från 
sin behandlande 
läkare samt patienter 
som redan 
medverkat i kliniska 
studier.  

Ingvild Margreta 
Morken, Tone M 
Norekvål, Kjetil Isaksen, 
Peter S Munk, Bjørg 
Karlsen and Alf I 
Larsen.  
2012, Norge 

Increased confidence 
to engage in physical 
exertion: older ICD 
recipients’ 
experiences of 
participating in an 
exercise training 
programme 

Konsekutivt urval och 0% 
bortfall 

12 st. 
10 män. 
2 kvinnor.  

Indikation på ICD 
med eller utan 
kombination av 
hjärtresynkronisering, 
dokumenterad CAD, 
förstå/tala norska, 
frånvara av sjukdom 
eller handikapp som 
hindrar att delta i 
övningar, ingen 
hjärtetiologi annat än 
CAD om lett till ICD.   

 

 
Inger Flemme, Ingela 
Johansson Anna 
Strömberg, 2011, 
Sverige 

 
Living with life-
saving technology – 
coping strategies in 
implantable 
cardioverter 
defibrillators 
recipients 

 
Konsekutivt urval och 
22% (188 st var 
berättigade att delta i 
studien, 24 st gav inget 
skäl till att ej vara med, 
164 som gett samtycke till 
att vara med, 17 svarade 
inte på frågeformulär, 9 st 
hoppade av pga dålig 

147 st. 
121 män. 
26 kvinnor. 
 
77 st (53%) fått 
ICD i sekundärt 
skäl. 
67 st (47 %) i 
primärt skäl.  

Patienterna skulle ha 
levt med ICD 6-24 
månader innan start 
datumet.  
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hälsa, att de hade varit 
med i liknade studier , 
eller brist på tid, 8 st gav 
inget skäl)bortfall 

Paul Marshall, Alison 
Ketchell and Joan 
Maclean, 2011, 
Storbritannien 

Comparison of male 
and female 
psychological 
outcomes related 
to implantable 
cardioverter 
defibrillators 
(COMFORTID) 

Konsekutivt urval och 
33% (23, 17 män, 6 
kvinnor) bortfall 

47 st. 
33 män. 
14 kvinnor. 

Vuxna >18 år. 
Lämpliga för ICD 
efter en historia av 
plötsligt hjärtstopp 
eller risk för SCA, 
inga tidigare stora 
psykiska besvär eller 
uppenbara kognitiva 
nedsättningar, 
läsa/förstå engelska 
som första eller andra 
språk, NYHA klass1-
3. 

 

Christina Fluur 
Kärstin Bolse 
Anna Strömberg 
Ingela Thylén 
2013 
Sverige 

Patients’ experiences 
of the implantable 
cardioverter 
defibrillator (ICD); 
with a focus on 
battery replacement 
and end-of-life 
issues 

Kvoturval och 26% 
bortfall. 

37 st. 
23 män. 
14 kvinnor.  

  

Jaclyn Conelius, 2014, 
USA 

A woman's 
experience: living 
with an implantable 
cardioverter 
defibrillator 

Bekvämlighets urval och 
70% bortfall 

3 kvinnor 
34-50 år 

Kvinnor med ICD, 18 
år eller äldre, tala 
engelska.  
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Författare/Publår/Land 
 

Titel  
 

Urvalsmetod och bortfall  
 

Antal deltagare Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Susanne S. Pedersen, 
Rismy Chaitsing, Tamas 
Szili-Torok, 

Patients’ Perspective 
on Deactivation of 
the Implantable 
Cardioverter-
Defibrillator Near 
the End of Life 
 

Stratifierat urval och 33% 
(294) bortfall 

294 st som delade 
in i 3 grupper.  

  

Patricia H. Strachan, 
Sandra L. Carroll 
Sonya de Laat 
Lisa Schwartz 
Heather M. Arthur 
Kanada, 2011 

Patients’ 
Perspectives on End-
of-Life Issues and 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators 

Strategiskt urval och 
20% (1 hade dött) 
bortfall 

30 st. 
24 hade 
accepterat ICD. 
6 hade avböjt. 

18 år eller äldre, 
kunna läsa/prata på 
engelska, accepterat 
eller avböjt ICD i 
primär prevention. 

 

Saskia Lang, Diger 
Becker, Stefanie Wilke,  
Mechthild Hartmann, 
Wolfgang Herzog, and 
Bernd Löwe 
2013, Tyskland   

Anxiety Disorders in 
Patients with 
Implantable 
Cardioverter 
Defibrillators: 
Frequency, Course, 
Predictors, and 
Patients’ Requests 
for Treatment 

Konsekutivt urval och 
bortfall 33% (28 st fysiskt 
hinder, 18 st språk, 5 st 
intellektuella) 426 st var 
godkända att vara med 
men det var 327 st som var 
med i studien.  

327 st  Allvarligt kognitiv 
eller somatisk 
nedsättning, 
bristande kunskap i 
tyska.  


