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Abstrakt 

Bakgrund: Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) är en behandling för patienter 

som är i en riskgrupp att få ett plötsligt hjärtstopp eller som behandling efter överlevt 

hjärtstopp. Primär- och sekundärprevention. Syfte: Var att beskriva den upplevda 

livskvaliteten hos patienter som behandlas med implanterbar defibrillator. Metod: Arbetet 

utformades som en litteraturöversikt, både kvalitativa och kvantitativa inkluderades. 

Analysarbetet av artiklarna utfördes av Graneheim och Lundman (2004) och Fribergs 

analysmodell (2017, s. 148–149). Resultat: Resultatet baserades på kategorierna: Upplevd 

livskvalitet, Faktorer associerade med livskvalitet och Hanteringsstrategier för att öka livskvaliteten. 

Det framkom att livskvaliteten förändrades i korrelation med tid och ökar med tiden, att 

aktiviteter drabbades och påverkades samt att deltagare upplevde en kroppslig förändring. 

Behandlingen påverkade det psykiskt välmående med vissa skillnader hos kön, ålder och 

behandlingsindikation. Att få en ICD-defibrillering var påfrestande och deltagare skapade 

hanteringsstrategier för öka livskvaliteten. Diskussion: Patienter som hade en ICD skattade 

inte sämre livskvalitet, detta kopplades till Antonovskys (2005, s. 42–57) salutogena begrepp 

KASAM. Sjuksköterskans roll var att informera patientgruppen i samband med 

behandlingen, det kan stärka livskvaliteten. Slutsats: Litteraturöversikten beskrev den 

upplevda livskvaliteten hos patienter som behandlas med ICD. Livskvaliteten beskrevs vara 

låg i början, men ökade med tiden. Mer forskning om livskvalitet i initialskedet av 

behandlingen efterfrågas.     

 

Nyckelord: defibrillering, hjärtstopp, implanterbar defibrillator, KASAM, livskvalitet, sjuksköterska 
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Introduktion 

Behandling med implanterbar defibrillator är en effektiv metod för att avbryta livshotande 

kammararytmier. I takt med att tekniken blivit bättre har behandlingsmetoden blivit allt 

mer etablerad. Denna patientgrupp kommer sjuksköterskan möta i sitt yrkesutövande. Att 

inneha kunskap om patienter med implanterbar defibrillator ger sjuksköterskan 

förutsättningar till god vård. 

 

Bakgrund 

Implanterbar defibrillator 

Behandling med implanterbar defibrillator (ICD) är en behandling för patienter som är i en 

riskgrupp att få ett plötsligt hjärtstopp eller som behandling efter överlevt hjärtstopp 

(Kuriachan, Sumner & Mitchell, 2015). ICD är en dosa med en eller flera elektroder som 

opereras in under huden på vänster sida nedanför nyckelbenet. Från dosan går elektroderna 

via en ven till höger kammare och ibland även förmaken. Dosan väger cirka 50–60 mg och 

med hjälp av elektriska impulser kan den avbryta livshotande arytmier. En ICD fungerar 

även som en pacemaker och håller hjärtats rytm i en normal takt. Innan inoperation av ICD 

görs en kranskärlsutredning och vänsterkammarfunktionen bedöms. Operationen tar 1–3 

timmar och görs i lokalbedövning. Livslängden på en ICD är 5–11 år medan elektroderna 

klarar sig längre och behöver inte bytas ut lika frekvent. Komplikationer med ICD-

behandling är infektioner, perioperativ död samt att ICD-dosan feltolkar hjärtfrekvensen, 

vilket ger upphov till oavsiktliga defibrilleringar (Statens beredskap för medicinsk och social 

utvärdering, [SBU], 2006).  

Indikationer för ICD behandling 

Det finns två indikationer för att behandlas med ICD. Sekundärprevention innebär att 

patienter får en ICD inopererad efter att de överlevt ett tidigare hjärtstopp. Att behandla 

patienter med ICD i sekundärpreventivt syfte har ett starkt vetenskapligt stöd (SBU, 2006). 

ICD kan också vara en behandling för de som har hög risk att drabbas av kammararytmi, 

kallad primärprevention. Primärpreventiv behandling är anpassad för patientgrupper som 
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har en hjärtsjukdom som kan orsaka livshotande arytmier samt patienter med måttlig 

hjärtsvikt med nedsatt vänsterkammarfunktion. För att primärpreventiv behandling ska 

rekommenderas, bör den uppskattade livslängden överstiga ett år (Beaser, Cifu & Nayak, 

2019). Hjärtsvikt delas in i fyra stadier från NYHA I till NYHA IV. Där de aktuella stadierna 

för behandling med ICD är stadium två och tre. En ICD behandlar inte symptomen av 

hjärtsvikten men kan avbryta en arytmi till följd av sjukdomen (Ponikowski et al, 2016). 

Plötsligt hjärtstopp 

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga plötsligt upphör. Det beror på att 

hjärtats retledningssystem slutat fungera, vilket leder till rubbningar i hjärtats rytm kallad 

arytmier. Arytmier som orsakar ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi eller asystoli är 

livshotande tillstånd. Personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp förlorar snabbt 

cirkulationen och behöver akut behandling för att öka chanserna till överlevnad (Zipes & 

Wellens, 1998). Majoriteten av hjärtstopp orsakas av strukturell förändring i hjärtat anatomi, 

vilket kan resultera i en dödlig arytmi. Samspelet mellan flertalet faktorer spelar in för att 

orsaka denna förändring i hjärtat. Ischemisk-hjärtsjukdom, elektrolytrubbningar, 

hjärtmuskelinflammation, droger och stress i kombination med genetiska förändringar är 

ofta utlösande faktorer till plötsligt hjärtstopp (Antezano & Hong, 2003). 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskan har det primära omvårdnadsansvaret, det omfattar både det vetenskapliga 

kunskapsområdet och det patientnära arbetet som ska vara byggt på en humanistisk 

människosyn samt präglas av ett etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska förbättra, 

bibehålla eller återfå människors hälsa (International Council of Nurses, [ICN], 2012). Det 

innebär att sjuksköterskan har ett ansvarsområde tillsammans med övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal att informera och stötta patienter som lever med en ICD. Sjuksköterskan 

ska individanpassa information och hjälpa patienter att hitta hanteringsstrategier för att 

kunna leva med ICD. På flera sjukhus finns specialutbildade sjuksköterskor som har ansvar 

för dessa patienter. (Bolse, Thylén & Strömberg, 2013). Dock menar Tagney, James och 

Albarran (2003) att sjuksköterskor har bristande kunskap i hur en ICD fungerar och hur den 

påverkar patientens mående. Tagney menar att nuvarande vårdpraxis saknar god 

information om ICD-behandling.  
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Livskvalitet 

Livskvalitet är svårt att mäta, men begreppet är viktigt för hälso- och sjukvården för att 

kunna bedöma och utvärdera om behandlingen är gynnsam för patienten (Carr, Gibson & 

Robinson, 2001). Det finns ingen allmän accepterad definition på vad livskvalitet är för 

något. Begreppet utgår från att mäta en persons tillfredsställelse utifrån olika aspekter av 

livet, till exempel social förmåga, smärta, fysisk aktivitet, förmåga att kunna arbeta och 

mental hälsa (Post, 2014). Det finns ett samband mellan depression, ångestsymtom och 

upplevd livskvalitet. Högre nivåer av ångest och depression har en negativ inverkan på 

livskvaliteten (Friedmann et al., 2006; Wallace et al., 2002). Tidigare studier har inte kunnat 

redovisa några entydiga svar på huruvida livskvaliteten är lägre hos patienter med ICD-

behandling (Tomzik, Koltermann, Zabel, Willich & Reinhold, 2015). Patienter skattar sin 

livskvalitet olika med samma typ av medicinsk behandling, detta eftersom patientens 

upplevda livskvalitet är relaterat till individens individuella förväntningar (Carr et al., 2001). 

Livskvalitet i detta examensarbete utgår från personens upplevda förväntningar på deras 

välbefinnande i relation till sjukdom. 

Teoretisk anknytning 

Enligt Eriksson och Lindström (2007) påverkar den upplevda livskvaliteten personers känsla 

av sammanhang (KASAM). KASAM består av de tre begreppen begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Varje komponent är en del i att hjälpa patienter utifrån ett salutogent 

synsätt att upprätthålla en fungerande vardag genom att se det friska och ta vara på 

individens resurser.  Högre KASAM innebär att en individ har bättre förmågor att hantera 

livsförändringar, till exempel sjukdom vilket leder till att patienten upplever sin hälsa hög 

trots sjukdom (Antonovsky, 2005, s. 42–57). 

 

Begriplighet innebär att det finns en förståelse varför olika saker sker i livet. Det är vanligtvis 

kopplat till den information en person får och hur den kan hanteras. Till exempel kan en 

person som behandlas med en krävande behandling ha bättre följsamhet om den 

är informerad varför behandlingen görs och om eventuella biverkningar samt hur den botar 

sjukdomen. (Antonovsky 2005, s. 44) Hanterbarhet innebär hur en person upplever ens 

resurser när något händer. Vilken hjälp som finns när krav eller stimuli ställs. Hanterbarhet 
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innebär att nya situationer och händelser inte känns outhärdliga, utan att det går att hantera 

samt bemästra dem. Det kan vara ens eget självförtroende, tro, vänner och egenskaper som 

används som copingmekanismer. Meningsfullhet är den viktigaste av de tre komponenterna. 

Det innebär att kraven och utmaningarna som uppkommer i livet är värda att lägga tid och 

energi på. Att kunna hitta en mening med en olycklig händelse och leva vidare, konfrontera 

problemen. Att hitta en mening med utmaningar resulterar i ny lärdom (Antonovsky 2005, s. 

45–46).   

 

Problemformulering 

Behandlingen med ICD innebär en mängd konsekvenser. Patienter har både en svår 

hjärtsjukdom och en ICD-behandling som innebär en mängd begränsningar. Patienterna har 

överlevt eller lever i riskzonen att få ett hjärtstopp, vilket kan leda till tankar som påverkar 

det psykiska måendet. ICD behandling kan inte bota hjärtsjukdomen eller hindra att 

livshotande arytmier uppkommer, endast avbryta arytmier med en defibrillering från ICD-

apparaten. Det kan skapa oro som påverkar patientens dagliga liv. De medicinska effekterna 

av ICD-behandling har visat sig vara goda, men hur livskvaliteten påverkas är fortfarande 

mindre belyst. Om sjuksköterskan har en kunskap om den upplevda livskvalitet kan 

patienten få rätt stöd och information, vilket leder till att patienten kan få evidensbaserad 

omvårdnad.    

 

Syfte 

Var att beskriva den upplevda livskvaliteten hos patienter som behandlas med implanterbar 

defibrillator. 

 

Metod 

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt, enligt Polit och Beck (2017, s. 88) innebär det en 

genomgång av aktuell forskning. Litteraturöversikten ska analysera, identifiera och 

upptäcka luckor i redan aktuell forskning för att skapa en sammanfattande bild över det 

valda forskningsområdet. Studier skiljer sig i kvalitet och Polit och Beck (2017, s. 88) 
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rekommenderar att använda sig av originalartiklar i utformningen av en litteraturöversikt, 

reviewartiklar kan också användas för få en överblick på ämnen och användbara källor. En 

litteraturöversikt ska vara grundligt gjord, omfattande, opartiskt och konsekvent. Genom att 

använda inklusion- och exklusionskriterier säkerställs hög kvalitet (Polit & Beck, 2017, s. 89). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier som berör patienternas livskvalitet vid behandling 

med ICD inkluderades. Kontexten var att deltagarna skulle behandlas med en ICD i primär- 

eller sekundärpreventivt syfte. Studier skrivna på engelska eller svenska inkluderades. 

Publiceringsdatumet skulle vara mellan 2009 till 2019 (10 år) samt vara peer-rewied. Studier 

från alla länder tilläts. Studierna skulle vara kvalitetsgranskade och endast kvalitet av 

medelhög eller hög nivå inkluderades i litteraturöversikten. Både män och kvinnor 

inkluderades. Flera olika typer hjärtsjukdomar inkluderades, men om patienter led av annan 

kronisk sjukdom som tydligt påverkade livskvaliteten exkluderades artikeln. Studier som 

berörde patienter under 18 år eller inte var godkända av en etisk kommitté eller tydligt fört 

ett etiskt resonemang exkluderades i litteraturöversikten.   

Litteratursökning 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och Pubmed för att hitta forskning som 

överensstämde med syftet. Enligt Polit och Beck (2017, s. 92–96) är det lämpliga databaser för 

att hitta forskning inom omvårdnad och hälsa.  

 

För att hitta sökord relevant till syftet av litteraturöversikten togs meningsbärande begrepp 

ut. Meningsbärande begreppen blev livskvalitet och implanterbar defibrillator. Med hjälp av 

svenska mesh översattes begreppen till quality of life och defibrillators, implantable. För att göra 

sökningen bredare användes synonymer till livskvalitet, det resulterade i att sökorden 

adaptation psychological och health status användes. Mesh-termerna cardiomyopathy hypertrophic 

och heart disease användes eftersom de är begrepp på sjukdomar som omfattas av behandling 

med ICD. Se (tabell 1) för översikt av sökningar.  

 



 

6 
 

En sekundärsökning utfördes för att få ytterligare litteratur användbar till 

litteraturöversikten syfte, vilket resulterade i en studie.  

 

Tabell 1.  

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsingar Antal 

relevant

a täffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

 4 

Anta 

valda 

Arikel 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Pubmed 

190903 

(("Defibrillators, 
Implantable"[Mesh]) 
AND "Quality of 
Life"[Mesh]) AND 
"Adaptation, 
Psychological"[Mesh
] 

- engelska 

Svenska 

Tio år  

Alla vuxna 

 

26 26 25 10 9 7 Dickerss

on et al. 

(2010) 

Thylen 

et al. 

(2014) 

Kapa et 

al. (2009) 

Humphr

eys et al. 

(2016) 

wong et 

al. (2016) 

Forman 

et al. 

(2018) 

Garrino 

et al. 

(2018) 

Pubmed 

190904 

("Defibrillators, 
Implantable"[Mesh]) 
AND "Health 
Status"[Mesh] AND 
("last 10 
years"[PDat]) 

-engelska 

Svenska 

Tio år  

Alla vuxna 

 

185 185 56 10 2 1  

Ooi et 

al. (2018) 

 

Cinahl 

190905 

(MH 
"Cardiomyopathy, 
Hypertrophic") AND 
(MH "Quality of 
Life+") AND (MH 
"Defibrillators, 
Implantable") 

Engelska 

Svenska 

Peer Reviewed 

Alla vuxna 

4 4 4 4 4 2 Magnus

son et al. 

(2017) 

Magnus

son et al. 

(2016). 

 

Cinahl 

190905 

(MH "Heart 
Diseases+") AND 
(MH "Defibrillators, 
Implantable") AND 
(MH "Quality of 
Life+") 

Engelska 

Svenska 

Peer Reviewed 

Alla vuxna 

82 82 41 5 2 1 Verkerk 

et al. 

(2015)  

Manuell-

sökning  

190906 

       1 Wong et 

al. (2014) 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Studierna bedömdes avseende relevans och kvalitet utifrån SBU:s handbok för utvärdering 

av metoder i hälso- och sjukvården (SBU, 2017). Först bedömdes relevans, vilket skedde i två 

steg. I steg ett gjordes en bedömning av tillämplighet utifrån titel och abstrakt, om abstrakt 

överensstämde med syftet gick de vidare till steg två. I steg två granskades studierna enligt 

SBU:s mall för relevansbedömning. Mallen granskar hur bra studier svarar på valt syfte samt 

utvärderar studierna med avseende på urval, design och datainsamlingsmetod. Om de 

ansågs relevanta gick de vidare till kvalitetsgranskning. I kvalitetsgranskningen 

utvärderades kvalitet utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier. Mallen ställer 

frågor utifrån syfte, design, metod samt forskarens relation till deltagarna. Om frågor 

angående design samt resultat kunde besvaras samt att 16 av 21 frågor kunde besvaras kom 

studierna att inkluderas. Kvantitativa studier undersöktes av Fribergs (2017, s. 187–188) 

granskningsfrågor för kvantitativ forskning. Där 11 av de 13 frågor besvaras för att erhålla 

tillräckligt hög kvalitet för att inkluderas i litteraturöversikten.   

Analys 

Kvalitativa studier granskades med innehållsanalys inspirerat av Graneheim och Lundman 

(2004). Studierna lästes igenom flera gånger för att få helhetsperspektiv. Meningsenheter 

ströks över med färgpennor sedan fördes in i ett separat dokument. Meningsenheterna 

kondenserades till koder. För att strukturera upp materialet delades koderna in i områden 

liknande varandra, det gjordes genom att föra över varje kod till ett dokument och ge dem 

en färg för respektive område. Områdena frambringade kategorier och underkategorier 

vilket skapade ett meningsbärande arbete.  

 

 I litteraturöversikten analyserades kvantitativa studier utifrån Friberg analysmodell (2017, s. 

148–149). Analysen görs i fyra steg. I steg ett läses studierna flera gånger för att få en bra 

förståelse för innehåll och sammanhang. För att få en god överskådlighet skapas i steg två en 

översiktstabell som blir till grund för den fortsatta analysen. I steg tre så söks likheter och 

skillnader för att få fram vad som karaktäriseras i studierna och fokus läggs på siffror. Ett 

eget dokument för varje studie med en sammanfattning av resultatet gjordes för att få en bra 

överblick. För att identifiera de övergripande områdena användes färg, likheter och innehåll 



 

8 
 

av samma innebörd färgades i lika kulör. I steg fyra sammanställdes analysen som har gjorts. 

Kategorier och subkategorier framkom, som presenterar resultatet från de analyserade 

studierna.  

Etiska överväganden  

När människor är involverade i studier ska etiska överväganden finnas med för att 

säkerställa att deltagarna är skyddade (Polit & Beck 2017, s. 137). Studierna i examensarbetet 

säkerhetsställde detta. Studierna lästes och översattes utan att göra egna tolkningar. Citat 

bevarades i originalspråk för att undvika förvrängningar av innehållet. Egen förförståelse 

togs i beaktning och sattes i största möjliga mån åt sidan. 

 

Resultat 

Det kvantitativa resultatet baserades på sju studier med totalt 3785 deltagare, 39% hade ICD-

behandling i primärpreventivt syfte och 61% hade ICD-behandling i sekundärpreventivt 

syfte (se tabell 2). Tre studier var från Europa, två från Nordamerika samt två från Asien (Se 

bilaga 2.) 

                    Tabell 2. Tabell över ICD-indikation 

Författare                                ICD-indikation  

 Antal  

Primärpreventiv 

N (%)  

Antal 

sekundärpreventiv 

N (%) 

Dickerson et al. 

(2010) 

52 (68.4%) 24(31,6%) 

Kapa et al. (2009) 109 (48,9%) 114 (52,1%) 

Magnusson et al. 

(2016) 
180 (73,5%) 65(26,5%) 

Thylen et al. (2015) 1109(36%) 1958 (64%) 

Verkerk et al. (2015) 35 (100%) 0 (0%) 

Wong. (2016)  0 (0%) 139 (100%) 

Wong et al. 

(2014) 

0 (0%) 139 (100%) * 

Totalt antal 1485 (39%) 2300 (61%)  

*Räknades inte med i totalsumman då det är samma studiedeltagare i Wong. (2016)  

 

Fem kvalitativa studier inkluderades i resultatet. Studierna beskrev hur ICD-behandlingen 

påverkade deras livskvalitet och vardag. Ångest, Hanteringsstrategier och Förändrad 
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kroppsuppfattning framkom som huvudfynd vilket påverkade den upplevda livskvaliteten. 

Tillsammans med de kvantitativa studierna skapades kategorierna: Upplevd livskvalitet, 

Faktorer associerade med livskvalitet och Hanteringsstrategier för att öka livskvaliteten. Se 

figur 1. För översikt av kategorier och underkategorier.    

 

 

Figur 1. Översikt av kategorier 

Upplevd Livskvalitet 

 

Självskattad livskvalitet 

Fyra av sju kvantitativa studier redovisade självskattad livskvalitet (Dickerson, Kennedy, 

Wu, Underhill & Othman, 2010; Magnusson, Mörner, Gadler & Karlsson, 2016; Verkerk et al., 

2014; Wong, Sit, Wong & Choi, 2014). Endast en studie redovisade att patienter med ICD har 

en signifikant lägre livskvalitet än hos normalbefolkning (Magnusson et al., 2016). Två 

studier redovisade förändringen av livskvalitet över tid. Livskvaliteten tenderade att vara 

lägre vid initialskedet av ICD-behandlingen för att sedan öka med tiden. (Verkerk et al., 

2014; Dickerson et al., 2010). Dickerson et al. (2010) mätte den upplevda förändringen av 

livskvalitet från insättning av ICD och tre månader framåt. Efter tre månader upplevde 45% 

(n=34) ingen förändring, 21% (n=16) försämring och 34% (n=26) upplevde en förbättring av 

livskvaliteten. (se figur 2.) I studien av Verkerk et al. (2014) redovisades signifikanta 

förändringar över ett års tid, social funktion (p=0,013), mental hälsa (p=0,001), fysisk funktion 

(p=0,041) ökade i medelvärde.  
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  Figur 2. Förändring av livskvalitet efter 3 månader (Dickersson et al., 2010). 

 

Förändringar som påverkar livskvaliteten 

Behandling med ICD hade flertalet effekter på individens vardagsliv. Arbete, rutiner och 

fritid påverkades. Det var vanligt att studiedeltagare behövde byta arbetsuppgifter på sin 

arbetsplats, för att kunna få det fungera tillsammans med behandlingen. Aktiviteter i form 

av fysisk aktivitet kunde behöva förändras för att undvika risker. Nya rekommendationer 

angående kost och aktiviteter skapade nya rutiner för patienterna att förhålla sig till. 

(Forman et al., 2018; Garrino, Borraccino, Peraudo, Bobbio & Dimonte, 2017; Magnusson, 

Jonsson, Mörner & Fredriksson, 2017). En patient upplevde att sin livskvalitet förändras 

drastiskt på grund av ICD-behandlingen och beskriver sin upplevelse så här:  

 

I lost my job. By will or by force, when you are an ICD recipient it happens [...] 

my license to drive trucks was taken away, something I did for 27 years. The 

same thing happened to my excavator's license. I couldn’t keep my firearm 

license either, you know some of the bomb detonators we use require a 

firearm license. Because of this thing, not because of, but ...with this thing ... 

inevitably it reduces the quality of your life (Garrino et al., 2017, s. 64) 

 

Förutom arbetsrelaterade förändringar påverkades andra saker på grund av ICD-

behandlingen. Känslighet för magnetism och viss elektronik, till exempel inte kunna ta del 

av magnetröntgenkamera vid sjukhusvistelse eller risken att metalldetektorer varnar när 

Ingen 

förändring

45%

Försämmring

21%
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FÖRÄNDRING AV LIVSKVALITET 
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man går igenom säkerhetssystemet på en flygplats (Magnusson et al., 2017; Garrino et al., 

2017).   

 

Kroppsuppfattning 

Eftersom en ICD lämnar ett ärr efter insättningen och sitter ytligt under huden förändrades 

kroppsuppfattningen. Vanligtvis rapporterades att ärret skapade ett nytt utseende som 

patienterna upplevde påverka dem negativt. En del rapporterade att de i början valde bort 

vissa kläder som blottade den ICD. I rädsla för att någon skulle stirra undvek deltagare att gå 

till badhus för att inte visa upp ärret. (Humphreys, Lowe, Rance, Bennett, 2015; Garrino et 

al,. 2017; Magnusson et al., 2017). Den fysiska närvaron av ICD innebar begränsningar för 

patienter. Den skapade ibland irritation i huden. Sovställningar ändrades för att undvika 

smärta, samt att skydd över huden användes för att lindra irritation (Forman et al., 2018; 

Magnusson et al., 2017). I ett tidigt skede var det vanligt att undvika sex. För de flesta var 

detta ett problem som gick över med tiden, vissa rapporterade om fortsatta problem med 

sexlivet vilket resulterade i en känsla av att känna sig distanserad från fysisk kontakt med sin 

partner (Humphreys et al,. 2015). 

Faktorer associerade med livskvalitet 

Depression och ångest  

 Behandling med ICD var starkt kopplat till ångest för döden. Den påminde om 

hjärtsjukdomen och att slutet kunde vara nära. Deltagare var oroliga och kände sig sårbara, 

de var beroende av behandlingen för hålla sig vid liv (Forman et al., 2018; Garrino et al,. 

2017; Magnusson et al., 2017) Den styrde hur de fatta beslut, en deltagare beskrev rädslan så 

här:   

 

That was the hardest thing to get used to. Not knowing that every little twinge 

is not about to have another cardiac arrest. So, yeah, other than that, I mean 

from the device itself, it was no problem. It was just more of a mental game 

than anything (Forman et al., 2018, s. 703).  
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Ångest hade en benägenhet att vara högst i början av ICD-behandlingen för att sedan minska 

i korrelation med tid (Dickerson et al., 2010; Kapa et al., 2010; Verkerk et al., 2014). Verkerk et 

al. (2014) visade att patienter med ångest reducerats från 71% (n=25) till 32% (n=11) efter sex 

månader och Kapa et al. (2010) redovisade en minskning från 35% (n=78) till 15% (n=34) (Se 

bilaga 2, figur 3). Dickerson et al. (2010) undersökte förändring av ångest över tre månader, 

26% (n=19) skattade en försämring, 41% (n=31) förbättring och 33% (n=25) upplevde ingen 

förändring av ångesten.   

 

Depressionssymtom visade i likhet med oro minska över tid. I studien av Verkerk et al. 

(2014) sänktes symtomen från 29%(n=10) före insättning av ICD till 13% (n=4) efter sex 

månader, ICD-behandlingen sänkte alltså symptomen på depression men ingen signifikant 

skillnad fanns (p=0.12). Kapa et al (2010) visade däremot inga större skillnader, mätningar 

under tre olika tillfällen redovisades depressionssymtom hos patienter med ICD. Första 

mätningen visar att 10% (n=23) patienter upplever depressiva symtom. Andra mätningen 

steg siffran till 11% (n=24) och vid tredje mätningen så upplevde 11% (n=25) 

depressionssymtom. 

 

Skillnader i kön, ålder och behandlingsindikation 

Fyra studier redovisade faktorer relaterat till den upplevda livskvaliteten. I en studie av 

Wong, Sit, Wong och Choi., (2014) redovisades kön, egenvård och utbildning att påverka den 

fysiska hälsan hos patienter med ICD. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen 

relaterat till den upplevda livskvaliteten. Magnusson, Mörner, Gadler och Karlsson (2016) 

visade också att kön inte hade någon inverkan på livskvaliteten, förutom att män tenderade 

uppskatta sin fysiska funktion högre jämför med kvinnor (p=0,053). En studie av Thylen, 

Moser, Strömberg, Dekker och Chung (2015) där ICD-relaterad oro redovisades, uppgav 

kvinnor och yngre deltagare mer oro och relaterat till deras ICD. Wong (2016) visade att 

äldre patienter uppvisade mer depressionssymtom och var mer begränsade i vardagen. Trots 

att äldre patienterna visade höga poäng när de skattade depressionssymtomen var deras 

mentala hälsa bättre jämfört med yngre patienter (p=0,038). I studien av Magnusson et al 

(2016) jämfördes primär- och sekundärprevention, det visade ingen signifikant skillnad. 
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Däremot så fanns det en tendens till bättre vitalitet hos patienter med sekundärpreventiv 

behandling(p=0,07).  

 

Defibrillerings inverkan på livskvalitet 

Defibrillering från sin ICD ansågs vara en påfrestande upplevelse hos studiedeltagarna. Den 

kraftiga urladdningen av elektricitet vid en livshotande arytmi beskrevs ofta i form av 

metaforer. Patienterna upplevde att de fick ett kraftigt slag i ryggen, blev skjuten av en 

revolver eller påkörda av ett godståg. Defibrilleringar kom ofta spontant utan förvarning, 

vilket resulterade i att de inte förstod vad som inträffat förens efteråt (Humphreys et al., 

2015; Garrino et al,. 2017; Magnusson et al., 2017). Defibrilleringen ansågs inte bara föra med 

sig negativa känslor. Patienter som fått en defibrillering som avbrutit en livshotande arytmi 

beskrev att de var glada att defibrillatorn fungerade, vilket gav en känsla av trygghet. En 

deltagare beskrev sin upplevelse av defibrillering i samband med ventrikulär arytmi: ``It was 

fantastic…I was sitting in a dark room and everything turned bright white ”(Magnusson et 

al., 2017, s. 125).   

 

I fyra studier framkommer det att defibrillering av sin ICD hade en inverkan på upplevda 

livskvaliteten. Patienter som fick oavsiktliga defibrilleringar skattade sämre mental hälsa än 

de som fått en avsiktlig defibrillering, samt att de skattade lägre poäng på uppskattad 

livskvalitet (Magnusson et al., 2016; Verkerk et al., 2014). Patienter som upplevt en 

defibrillering var 1.58 gånger mer benägna att få ångest jämför med de som aldrig fått en. 

Trettiosex procent (n=1103) var inte oroliga att få en defibrillering, 53% (n=1607) var måttligt 

oroliga och 11% (n=332) var oroliga (Thylen et al., 2015). Studien av Kapa et al. (2010) visar 

att 20 deltagare av 203 fick en defibrillering. Fem patienter fick mer än tre defibrilleringar 

under en 24 timmarperiod, kallad ‘’elektrisk storm’’. De fanns en signifikant skillnad på 

ökad ångest och tecken på posttraumatisk stress hos de individer som haft en elektrisk storm 

jämför med de som inte har upplevt någon defibrillering (p=0,05). 
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Hanteringsstrategier för att öka livskvaliteten 

Acceptans  

En deltagare som nyligen fått veta att han skulle få en ICD beskrev det så här “Well I 

willingly accepted it immediately, I was only 55 at the time an I really did not want to kick 

the bucket” (Garrino et al., 2017). Deltagare beskrev beskedet om behandling med ICD som 

svårt i början, med tiden accepterades den nya situationen. Att kunna acceptera 

behandlingen beskrevs bero på att inget annat val fanns för att behandla livshotande 

arytmier (Foreman et al.,2018; Humphreys et al., 2015; Magnusson et a., 2017; Ooi et al., 

2017). Flertalet patienter upplevde sig själva som friska och fri från sjukdom, de såg sig inte 

som offer av sin sjukdom och behandling. En patient uttryckte sig ‘’Maybe I don’t need a 

device, I feel healthy’’ (Magnusson et al., 2017, s. 126). 

 

Stöd 

Flertalet patienter kände en stor tillit till sjukvården och upplevde att de fick stöd både av 

sjukvårdspersonal och anhöriga vilket ansågs vara en viktig del i att förstå och hantera 

behandlingen med ICD (Garrino et al., 2017; Magnusson et al., 2017; Ooi et al., 2018). 

Patienter upplevde också stöd i form av information av sjukvården. Teknisk information om 

vart den implanterbara defibrillatorn skulle sitta, storleken på den och hur länge batteriet 

skulle hålla. Patienterna beskrev att det var den praktiska informationen som fallerade. De 

saknade kunskap om den postoperativa smärtan, körkortsinformation, hur arbetet skulle 

påverkas och hur det skulle kännas att få en defibrilleringar (Garrino et al., 2017; Forman et 

al., 2018).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten baserades på tolv vetenskapliga studier, bestående av sju kvantitativa 

respektive fem kvalitativa studier. Vid sökningar i Pubmed och Cinahl framkom ett stort 

antal studier som valdes ut. Vid relevansbedömningen förkastades en stor del eftersom de 

inte ansågs motsvara litteraturöversikten syfte. Sökningar gjordes även i databasen Psycinfo 



 

15 
 

för att undersöka om mer relevant forskning fanns. Det resulterade i tre träffar, dock ansågs 

studierna inte besvara syftet och exkluderades. 

 

I ett tidigt skede diskuterades om arbetet skulle ha avgränsats till en specifik patientgrupp 

som behandlas med ICD. Valet stod mellan att endast inkludera deltagare med primär 

behandling, sekundär behandling eller en viss typ av hjärtsjukdom. Eftersom syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva livskvaliteten hos patienter som behandlas med ICD 

blev det svårt att göra dessa avgränsningar. Vid provsökning i databaserna där endast 

studier med sekundärpreventiv behandling inkluderades framkom studier som uteslutande 

handlade om att överleva ett hjärtstopp. Samma gällde studier med primärpreventiv 

behandling. Där framkom studier som handlade om upplevelsen att leva med en 

hjärtsjukdom, vilket inte stämde överens med litteraturöversiktens syfte. Därför gjordes valet 

att inkludera båda typerna av indikation på ICD-behandlingen samt alla hjärtsjukdomar som 

låg till grund för behandlingen. Fokus lades istället på relevansbedömningen, för att urskilja 

studier som beskrev den upplevda livskvaliteten.   

 

Både kvantitativa och kvalitativa studier användes i litteraturöversikten. Kvantitativa studier 

inkluderades eftersom det kan mäta livskvalitet på ett kvantifierat sätt och därmed få 

resultat generaliserbart för populationen. Kvalitativa studier inkluderades för att få en 

beskrivande tolkning av att leva med en ICD relaterat till livskvaliteten, det anses vara en 

styrka i litteraturöversikten. (Polit & Beck, 2017. s. 183, 463). Enligt Polit och Beck (2017, s. 

665) kompletterar kvalitativa och kvantitativa studier varandra på ett bra vis, då de kan 

bekräfta eller motsätta sig resultat från studier.  

 

Att finna kvalitativa studier utifrån sök-termen quality of life var svårt. Som tidigare 

beskrivits är livskvalitet ett svårt begrepp att definiera. I litteraturöversikten utgår 

livskvalitet utifrån från personens upplevda förväntningar på deras välbefinnande i relation 

till sjukdom. Därför ansågs andra närliggande begrepp som relevanta vilket genererade i fler 

antal kvalitativa studier. Närliggande begrepp som valdes var health status och adaptation 

psychological. health status är enligt svenska mesh ett bredare begrepp på quality of life och 

beskrivs mäta en persons subjektiva upplevelse av sitt hälsotillstånd. I sökningar av studier 
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så uppmärksammades hur vanligt hjärtsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati var hos 

deltagare. Det resulterade i att sök-termen cardiomyopathy hypertrophic användes för få 

relevanta studier som svarade på syftet i litteraturöversikten. Hjärtsjukdom användes också 

som en sökterm för att upptäcka patientgruppen som lever med ICD. Endast den booleska 

termen "AND" användes i sökningarna. Termen "OR" användes vid provsökningar i 

databaserna, vilket resulterade i ett för stort urval av studier som inte svarade på syftet. 

Valet blev därför att exkludera termen "OR".    

    

Studier äldre än tio år (2009–2019) exkluderades i litteraturöversikten. Utvecklingen av ICD-

behandling går fort fram och tekniken blir allt bättre. Allt fler patienter behandlas med ICD i 

primärt syfte. Apparaten har blivit mindre, lättare och förekomsten av komplikationer har 

sjunkit (Welsenes, 2010). Med tanke på utvecklingen, ansågs behandlingen inte påverka 

patienter i samma utsträckning idag, vilket kan påverka den upplevda livskvaliteten hos 

patienter med ICD. Deltagare i utvalda studier skulle vara vuxna. Gränsen för att vara vuxen 

bestämde vara 18 år i litteraturöversikten. Valet gjordes eftersom 18 år är en vanlig 

myndighetsålder i världen. Förinställd ålder i databaserna gjorde att termen vuxen var från 

19 års ålder. Deltagare av båda könen inkluderades för att kunna generalisera resultatet till 

befolkningen. Studier från alla länder inkluderades i litteraturöversikten för att inte gå miste 

om relevant forskning. Eftersom syftet med litteraturöversikten inte var att undersöka 

kulturella eller geografiska skillnader, ansågs studiernas ursprung snarare vara en styrka då 

litteraturöversikten representerar en stor del av världen. Endast studier skrivna på engelska 

eller svenska inkluderades, detta på grund av att inget annat språk behärskades. Studier där 

deltagarna led av annan kronisk sjukdom förutom deras hjärtsjukdom exkluderades. Detta 

visade sig vara svårt då flertalet deltagare var äldre och samsjuklighet var vanligt. Till 

exempel kunde deltagarna lida av diabetes eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Diskussion huruvida dessa borde exkluderas fördes. Beslutet blev att exkludera studien om 

samsjukligheten tydligt påverkade studieresultatet.  

 

Kvalitativa studier analyserades med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) 

analysmodell. Det var ett tydligt och enkelt arbetssätt för att tolka innehåll i studier och hitta 

meningsbärande resultat. Friberg analysmodell (2017, s. 148–149) användes för att analysera 
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kvantitativa studier. Analysmodellen möjliggjorde att ett dokument kunde skapas för att få 

en tydlig översikt av innehåll vilket medförde till en bra sammanställning. För att stärka 

trovärdigheten i litteraturöversikten användes SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier och Fribergs (2017, s. 187–188) granskningsmall för kvantitativa studier. 

Båda mallarna bygger på samma princip men är utvecklade efter olika design. Poäng ges om 

granskningsmallens olika frågor kunde besvaras. Dock upplevdes bedömningen som 

godtycklig eftersom det inte finns någon förutbestämd praxis för att bedöma kvaliteten som 

låg, medelhög eller hög.    

 

Artikel-sökningarna samt analysarbetet gjordes gemensamt. Att arbetet utfördes tillsammans 

från start möjliggjorde en ständig diskussion vilket frigjorde litteraturöversikten från 

tolkningar och ökade trovärdigheten. Förhastade beslut kunde därför minimeras. Svagheter 

med litteraturöversikten är dels de blandade åldrarna i studierna. Det kan påverka 

överförbarheten till verkligheten. Medelåldern i studierna var relativt hög, vilket gör att 

unga vuxnas upplevelse inte beskrivs i lika stor omfattning i jämförelse med de äldre 

studiedeltagarna. Det finns många faktorer som påverkar livskvaliteten. Även om 

samsjuklighet i största möjliga mån exkluderas, kan andra saker haft en inverkan på 

resultatet. Ekonomi, utbildning, kultur och personliga förutsättningarna innebär att patienter 

skattar sin livskvalitet olika utifrån liknande medicinska förutsättningar (Carr et al., 2001).  

Vilket kan påverka validiteten och reliabiliteten i litteraturöversikten.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva den upplevda livskvaliteten hos patienter 

som behandlas med ICD. Resultatet baserades på kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Livskvaliteten tenderade att vara låg i initialskedet av behandlingen för att sedan stiga det 

första halvåret. Även om livskvaliteten inte var signifikant låg, framkom det omständigheter 

med behandlingen som upplevdes påverka den upplevda livskvaliteten. Till exempel de 

förändringar patienter behövde göra för att kunna klara av vardagen med behandlingen. 

Flertalet faktorer påverkade patienters livskvalitet, i litteraturöversikten framkom att ångest 

och oro var associerat med den upplevda livskvaliteten. Kön och ålder samt 

behandlingsindikation hade en liten påverkan på hur studiedeltagare uppskattade sin 
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livskvalitet. Att uppleva många defibrilleringar framkom i flertalet studier att minska 

livskvaliteten hos patienter med ICD.  

 

Endast en studie visade att livskvaliteten var lägre hos patienter som behandlas med ICD. 

Däremot framkom det att livskvaliteten är låg innan behandlingens start och sedan ökar 

med tiden. I de kvalitativa studierna framkom beskrivningar om att livskvaliteten 

påverkades på grund av de förändringar som behandlingen inneburit. Det innebär att 

resultaten i litteraturöversikten motsätter sig varandra, vilket indikerar att livskvaliteten hos 

patienter med ICD-behandling är svårt att få klarhet i. Studien av Tomzik et al. (2015) visar 

på samma typ av resultat. Det kan bero på många faktorer, dels studiens design och 

utformning. Till exempel så är de kvantitativa resultaten svåra att jämföra med kvalitativa, 

då det bygger på patientens egen subjektiva upplevelse av livskvalitet medan kvantitativa 

studier bygger på generella mätningar hos en population. En annan möjlig anledning till det 

motstridiga resultatet av upplevd livskvalitet är begreppets oklara definition vilket leder till 

tolkningar i respektive studie (Post, 2014). 

 

I flertalet studier beskrev deltagarna begränsningar och ändrade levnadsvanor efter 

insättningen av ICD. Det framkom beskrivningar om att patienter tidigt i behandlingen 

undvek badhus och särskilda klädesplagg på grund av att de kände skam över deras ärr. 

Dålig sömn och påverkat sexliv beskrevs vanligt första tiden efter behandling. Med tiden 

återgick deltagarna till deras vanliga rutiner och kände att ICD-behandlingen inte hade lika 

stor inverkan på deras livskvalitet. Studier som beskrev patienters livskvalitet mätte 

samtidigt patienters nivåer av ångest och depression. Deltagare som skattade höga nivåer av 

depression och ångest skattade även sämre upplevd livskvalitet. Detta styrks av Friedmann 

et al. (2006) och Wallace et al. (2002) som menar att det finns ett samband mellan depression, 

ångest och livskvalitet. Mycket av dessa psykiska symptom framkom i resultatet bestå av 

ångest av att uppleva en defibrillering och rädsla för döden 

 

Nivån av livskvalitet har ett samband med känslan av sammanhang, högre känsla av 

sammanhang tenderar att leda till en högre skattad livskvalitet (Eriksson & Lindström, 2007). 

Enligt Antonovsky (2005, s. 45-46) baseras KASAM på de tre begreppen, begriplighet, 
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hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten innebär att patienten har en förståelse för 

varför behandlingen genomförs och varför sjukdomen inträffar. Det innebär att 

sjuksköterskan som är omvårdnadsansvarig för dessa patienter har en viktig uppgift att 

informera patienter, om hur behandlingen påverkar deras vardag. Sjuksköterskan bör även 

ta vara på individens resurser och skapa möjlighet att uppleva livet som hanterbart. I 

litteraturöversikten framkom det beskrivningar om att flertalet patienter upplevde sig som 

friska och fri från sjukdom. Det kan härledas till (Antonovsky 2005, s. 29–31). Som menar att 

individer kan uppleva sin hälsa som bra, trots en svår sjukdom om de besitter en känsla av 

sammanhang.    

 

I litteraturöversikten framkom det att patienter upplevde ett stöd både från sjukvård och 

anhöriga vilket beskrivs som en ett bra sätt för att skapa förståelse och hanterbarhet. 

Information upplevdes av deltagarna som en viktig del i att acceptera behandlingen. De 

upplevde att de fick bra teknisk information om apparaten, till exempel om batteritid, storlek 

och placering. Dock upplevde patienter att de saknade praktisk information om 

körkortsresriktioner, postoperativ smärta och förändrad arbetsförmåga. Tagney (2014) 

belyser problemet med dålig information till ICD-patienter. Sjuksköterskorna uppgav att de 

hade bristande kunskap i hur ICD-behandling påverkade patienter, samt att det inte fanns 

några riktlinjer för hur informationsöverföringen bör ske. Detta menar Tagney (2004) kan 

påverka patientens upplevda livskvalitet efter behandling. 

 

I Litteraturöversikten belystes faktorer som var associerade med livskvalitet, ålder var en av 

dessa faktorer. Resultatet är motstridigt då äldre deltagare skattade högre mental hälsa fast 

de visade på höga nivåer av depressionssymtom och fysiska. Dock tenderar ångest att vara 

vanligare bland yngre deltagare. Att resultatet är motstridigt kan bero på att studierna i 

litteraturöversikten har en hög medelålder vilket kan resultera i ett missvisande resultat. 

Kvinnor tenderar att uppleva sig mer begränsade av ICD-behandlingen men visar ingen 

signifikant lägre nivå av livskvalitet. I samtliga studier var det fler manliga deltagare, vilket 

kan leda till att kvinnors upplevda livskvalitet inte belysts tillräckligt på grund av det låga 

antalet kvinnliga deltagare. Behandlingsindikation var också en faktor som kunde påverka 

den upplevda livskvaliteten. Det visade sig att vitaliteten hade en benägenhet att vara bättre 
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hos de patienter som hade sin ICD i sekundärpreventivt syfte. Det innebär att de som 

överlevt ett hjärtstopp upplever att de hade en bättre fysisk förmåga. Det kan bero på 

att patienter som behandlades i primärpreventivt syfte hade en bakomliggande hjärtsjukdom 

som påverkade deras fysiska förmåga (Beaser, Cifu & Nayak, 2019). 

 

Defibrillering från deltagarnas ICD redovisades ha en negativ inverkan på deras livskvalitet. 

Deltagare som upplevt defibrillering var 1.58 gånger mer benägna att uppleva ångest jämför 

med deltagare som inte upplevt någon defibrillering. Sämre mental hälsa och lägre 

livskvalitet kunde ses hos deltagare som upplevt en oavsiktlig defibrillering. En förklaring 

till detta kan vara de deltagarna i litteraturöversikten beskrev att defibrilleringen kommer 

utan förvarning. Studiedeltagarna upplevde smärta, liknelser med att bli skjuten och påkörd 

var vanligt. De som inte upplevt en defibrillering upplevde deras ICD som en trygghet och 

de som har fått avsiktlig defibrillering är tacksamma att den fungerar som den ska. 

Sjuksköterskan har därför en viktig uppgift att hjälp denna patientgrupp att skapa 

hanteringsstrategier, dels via information och praktiska råd. Sjuksköterskor med 

specialutbildning för att vårda patienter med ICD har visat sig vara en bra metod för att 

skapa möjligheter att stödja denna patientgrupp (Bolse et al., 2013). 

 

Slutsats   

 

Resultatet visar att livskvaliteten hos patienter som behandlas med ICD är låg i början av 

behandlingen. Orsaker till att livskvaliteten var låg beskrev bero på patientens fysiska 

begränsningar, kroppsliga förändringar samt begränsningar i arbets- och vardagsliv. 

Livskvaliteten blev bättre med tiden, vilket kan härledas till att patienter accepterade den 

nya livssituationen eftersom de fann hanteringsstrategier. Ett högre antal oavsiktliga 

defibrilleringar skapade lägre mental hälsa i form av ångest och depression. Resultatet 

visade att ångest och depression hos patienter med ICD var associerat med en lägre 

livskvalitet. Sjuksköterskor har en viktig uppgift att stödja och informera denna 

patientgrupp. För att höja patientens livskvalitet i initialskedet på behandlingen efterfrågas 

ytterligare forskning, för att utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen om livskvaliteten. 
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Bilaga 1. Översikt av sökningar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Dickerson et. al. 

(2010) 

USA 
 

 

Att undersöka 

livskvalitet en över tid 

Kvantitativ 

Longitudinell 

Deskriptiv 

 

80 

(176) 

Enkätundersökning 

Deskriptiv 

statisktik 

44 % upplevde 

lägre livskvalitet 

20,7% sämre, 34% 

ingen förändring. 

 

Hög 

Forman et al. 

(2018) 

Kanada 

Undersöka upplevelsen 

av att leva med ICD. 

Kvalitativ 

Explorativ 

15 

(16) 

Semistrukturerade- 

intervjuer 

Tematisk analys 

5 teman framkom: 

beslutstagande, 

kunskapsbehov, 

psykiskpåverkan 

och 

rekommendationer. 

Hög 

Garrino et al. 

(2017) 

Italien 

Att undersöka 

Patienters dagliga liv 

med ICD.  

Kvalitativ 

Deskriptiv  

20 

(20) 

Djupintervjuer, 

semistrukturerade 

och narrativa 

intervjuer.  

Kvalitativ  

Fenomenologisk 

Deltagarna levde 

med rädsla, som 

påverkade deras 

livskvalitet. 

hög 

Humphreys et al. 

(2015) 

Storbritannien  

Undersöka den levda 

erfarenheten hos ICD-

patienter. 

 

Kvalitativ 

 

18 

(0) 

Semistrukturerade- 

Intervjuer 

Innehållsanalys. 

 

 

Deltagarna 

upplevde ångest 

och depression 

Hög 



 

 
 

Kapa et al.  

(2009) 

Kanada 
 

 

Utvärdera ICD-

behandling effekt på 

livskvalitet. 

Kvantitativ 

Prospektiv 

223 

(85) 

Enkäter 

Deskriptiv statistik 

Patienter upplevde 

ångest och 

depression 

Hög 

Magnusson et al. 

(2017) 

Sverige 

Beskriva upplevelser 

hos patienter med HCM 

och ICD. 

 

Kvalitativ 

hermeneutik 

26 

(0) 

Intervjuer 

Innehållsanalys 

Icd:n ger en känsla 

av trygghet, 

Hög 

Magnusson et al. 

(2016) 

Sverige 

Jämför livskvalitet hos 

patient med HCM och 

ICD 

 

Kvantitativ 

Tvärsnitt-studie 

245 

(139) 

Enkäter 

Deskriptiv statistik 

Patienter med HCM 

och ICD har lägre 

livskvalitet. 

Hög 

 

 

Ooi et al.  

(2018) 

Singapore 

 

Förbättra förståelsen för 

livskvalitet och 

copingstrategier hos 

ICD-patienter. 

 

 

Kvalitativ 

Explorativ 

 

 

16 

(7) 

 

Semistrukturerade-

Intervjuer 

Tematisk analys 

  

 

 

ICD-patienter gick 

från psykisk ohälsa 

till acceptans, de 

utvecklade 

copingstrategier  

Hög 

Thylen et al. 

(2015) 

Sverige 

Undersöka relationen 

mellan psykisk ohälsa 

och att få chocker från 

ICD.   

Kvantitativ 

Tvärsnitt-studie 

 

3067 

(64) 

Enkäter 

Regressionsanalys 

 

Att ICD relaterad 

oro har större 

inverkan än 

elchocken från 

ICD:n 

Hög 

Verkerk et al. 

(2015) 

Nederländerna 

Att undersöka 

livskvaliteten efter att 

ha börjat med ICD-

behandling 

Kvantitativ 

Prospektiv-

studie 

35 

(10) 

Enkäter 

Statistiks analys 

Att få en en ICD 

sänker 

livskvaliteten 

temporärt.  

Hög 



 

 
 

Wong et al. (2014) 

Kina 

Undersöka faktorer 

associerade med 

livskvalitet hos 

patienter med ICD. 

Kvantitativ 

Tvärsnitt-studie 

 

139 

(0) 

Enkätstudie 

Statistisk analys 

 

Patienterna hade 

bättre mental hälsa 

men sämre fysisk 

livskvalitet. 

Hög 

Wong  

(2016) 

Kina  

Identifiera faktorer 

relaterad till ångest och 

depression hos patienter 

med ICD.   

Kvantitativ 

Tvärsnitt-studie 

Sekundär-

analys 

139 

(0) 

Enkät 

Deskriptiv statistik 

Att vara äldre, gift, 

vara oberoende av 

omvårdnad samt ha 

en ichemisk 

hjärtsjukdom var 

relat 

Medelhög 
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Tabell 3. Demografi av kvantitativa ariklar. 

 

 
Figur 3. Diagram över ångest vid tre respektive sex månader. 
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Insättning av ICD 6 månader efter insättning

Författare Land  Antal 

deltagare 

 

Män  kvinnor Mätinstrument som mäter 

Livskvalitet Oro/ 

ångest 

Depression 

Dickerson 

et al. (2010) 

USA  80 61 

 

32 X   X  

Kapa et al. 

(2009) 

Kanada 223 180  40 X X X 

Magnusson 

et al. (2016) 

Sverige  245 172   73 X   

 Thylen et 

al. (2014)   

 Sverige  306  2438   752 X X X 

Verkerk et 

al. (2015) 

Nederlände

rna 

  139 35   18    17 X X X 

Wong et al. 

(2014) 

Kina  139 107  32 X   

Wong. 

(2016)     

Kina 139 107 32 X   


