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Sammanfattning 

Bakgrund: En ICD kontrollerar hjärtrytmen, reagerar på allvarliga hjärtrytmrubbningar och 

utlöser vid behov en defibrillering för att återställa normal hjärtrytm. Att leva med en ICD kan 

innebära stora omställningar i det vardagliga livet. Sjuksköterskan har en betydande roll i 

omvårdnaden kring dessa personer där bland annat relevant patientutbildning är viktig för att 

främja personers hälsa och livskvalitet. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvaliteten hos personer som lever 

med en implanterbar defibrillator (ICD), ur ett köns- och åldersperspektiv, samt att granska de 

inkluderade artiklarnas urvalsstrategi och undersökningsgrupp. 

Metod: Denna beskrivande litteraturstudies resultat sammanställdes utifrån elva granskade 

artiklar av kvantitativ ansats, eftersökta i databaserna PubMed och Scopus. 

Huvudresultat: Kvinnor rapporterade lägre livskvalitet än männen kopplat till nedsatt 

mental, fysisk och social funktion. Även en ökad oro och ångest förekom hos kvinnor. 

Psykisk ohälsa utvecklades främst hos yngre, vilka också upplevde lägre acceptans till 

enheten än äldre ICD- bärare vilket påverkade livskvaliteten. Äldre personer rapporterade 

mindre oro över att ICD:n skulle defibrillera. Dock sågs en nedsatt livskvalitet relaterat till 

högre förekomst av fysisk nedsättning i större grad hos äldre än yngre ICD- bärare. Fyra av 

resultatartiklarna angav använd urvalsstrategi. Samtliga redogjorde för antalet deltagare och 

hur många som var män respektive kvinnor. Åldersspannet mellan deltagarna angavs i fem 

artiklar. 

Slutsats: Olika inverkan på livskvaliteten kunde skönjas både mellan kön och olika åldrar. 

Dessa fynd bekräftade behovet av att sjukvårdspersonal behöver få tillgång till mer holistiska 

patientutbildningsprogram som inte enbart fokuserar på de tekniska aspekterna av att leva 

med en ICD.  
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Abstract 

Background: The ICD controls the heart rhythm and reacts to serious heart rhythm 

abnormalities and trigger, if necessary, a defibrillation to restore the heart to normal rhythm. 

Living with an ICD can provide major changes in everyday life. Nurse´s important role 

regards to provide relevant patient education to include promoting the health and quality of 

life (QOL) for these individuals. 

Purpose: To describe QOL for people living with an ICD, from a gender and age perspective, 

and to examine the included articles selection strategy and research group. 

Method: The result of this descriptive literature review compiled from eleven quantitative 

scientific articles, sought in PubMed and Scopus. 

Main Results: Women reported lower QOL then men linked to impaired mental, physical 

and social function. Also a greater concern and anxiety were found in women. Mental illness 

affected mainly young people, who also experienced a lower acceptance to the device than 

older ICD- receivers. Older people reported less concern that the ICD would deliver a shock. 

However, a reduced QOL related to higher incidence of physical impairment, were noticed in 

the elderly ICD- receivers compared to the younger. Four articles specified their selection 

strategy. All reported the number of participants and how many were men and women. The 

age range of participants was specified in five articles. 

Conclusion: Impacts on QOL could be discerned to different gender and ages. These findings 

confirmed the need for health professionals to access more holistic patient- education 

programs that focus not only on the technical aspects of living with an ICD but more on the 

individual impact. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Enligt senaste uppdateringen av Svenska ICD- och Pacemakerregistret (2013) lever 7752 

personer i Sverige med en implanterbar defibrillator (implantable cardioverter defibrillator, 

ICD), varav cirka 19 % rapporteras vara kvinnor. Medelåldern för ICD implantat är 64 år hos 

män och 61 år hos kvinnor (Svenska ICD- och Pacemakerregistret, 2013). ICD:n kontrollerar 

kontinuerligt hjärtrytmen och reagerar på allvarliga hjärtrytmrubbningar, så kallade arytmier, 

och utlöser vid behov en defibrillering. Vid takykardier, som innebär en onormalt hög 

hjärtfrekvens (>100 slag per minut), fungerar den genom att likt en pacemaker bryta arytmin 

och återställa normal hjärtrytm (SBU 2006). 

 

ICD- behandling har visat sig minska mortaliteten hos personer med olika kardiologiska 

sjukdomar och/eller tillstånd såsom; kammararytmier, plötsligt hjärtstillestånd, nedsatt 

kammarfunktion eller genomgången hjärtinfarkt utan dokumenterad kammararytmi (Persson 

& Stagmo 2014). Förutom väldokumenterad minskad mortalitet med ICD- behandling, kan 

ICD:n innebära stora omställningar i ICD-bärarens liv och påverka livskvaliteten. Det kan 

bland annat handla om psykiska, fysiska och emotionella förändringar. Att individanpassa 

omvårdnaden och patientutbildningen till denna patientgrupp är därför betydande för 

utkomsten av behandlingen (Kamphuis et al. 2004; Berg et al. 2015). Individanpassning krävs 

särskilt då prevalensen av manliga ICD-bärare är betydligt högre än kvinnliga och de flesta 

som behandlas är äldre. Detta förutsätter att vårdpersonal ges tillgång till resurser för att 

åstadkomma en jämlik vård oavsett vem som är i behov av denna typ av omvårdnad 

(Lawrence & Lindelius (2009). Svensk sjuksköterskeförening (2014) belyser bland annat att 

det är sjuksköterskans ansvar att förmedla korrekt och anpassad information till patienter och 

närstående. God omvårdnad och säker vård kännetecknar yrkesrollen där respekt för den 

enskilde individens behov står i centrum (Hälso- och sjukvårdslag SFS1982:763). 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 ICD:ns historik och utveckling 

Mirowski och Mower startade år 1969 utvecklandet av den implanterbara defibrillatorn. Till 

en början var ICD:n för stor för att implanteras i en människa, men 1975 lyckades man 
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implantera ICD:n i en hund och utföra en defibrillering. Detta blev startskottet för ICD:ns 

framtid som spred sig snabbt inom hjärtforskningen. 1980 kunde ICD:n för första gången 

implanteras i en människa. Även om den första implantationen var en framgång, vägde ICD:n 

hela 225 gram och krävde en kirurgisk öppning av bröstkorgen, så kallad torakotomi, för 

implantation av elektroderna (Deyell et al. 2010). 

 

Idag väger en ICD cirka 70-80 gram, är 50x60x15 mm till volymen och har utvecklats både 

funktionsmässigt och till designen (Deyell et al. 2010). ICD:n består ett av batteri samt en del 

där uppladdad energi finns lagrad. En eller flera elektroder finns anslutna beroende på 

sjukdomstillstånd och indikation till behandling, och är placerade utanpå eller inne i hjärtat 

(SBU 2006). I den moderna ICD:n finns möjlighet att kombinera den traditionella enhetens 

defibrilleringsfunktion med olika pacemakerfunktioner, så som antitakykardi stimulering samt 

hjärtresynkroniserings terapi (Persson & Stagmo 2014). Enligt SBU (2006) kostar en ICD 

cirka 90 000- 180 000 kronor. Utöver detta tillkommer cirka 40 000 kronor som innefattar 

själva ICD- implantationen, vården efter implantationen och de efterföljande återbesöken. 

 

1.2.2 Indikation och implantation av ICD 

ICD- behandling sker i ett primär- eller sekundärprofylaktiskt syfte. Primärprofylaktisk ICD- 

behandling innebär att en ICD sätts in i förebyggande syfte där en ökad risk för plötslig död 

finns. De vanligaste orsakerna till plötslig död och där profylaktisk behandling kan bli 

nödvändig är vid kammararytmier, nedsatt vänsterkammarfunktion till följd av ischemisk 

hjärtsjukdom eller vid annan sjukdom i hjärtats muskulatur, så som dilaterad kardiomyopati. 

Även personer som drabbats av hjärtinfarkt eller som har hjärtsvikt och gravt reducerad 

vänsterkammarfunktion, men ännu inte allvarliga rytmrubbningar kan erbjudas behandling 

med ICD (Socialstyrelsen 2015). 

 

Ett sekundärprofylaktiskt syfte innebär att förhindra ett återfall och erbjuds huvudsakligen till 

personer som råkat ut för ett hjärtstillestånd (symtomgivande ventrikelarytmi) eller till de som 

i kombination med nedsatt vänsterkammarfunktion och/eller svimning har livshotande 

ventrikelarytmier (SBU 2006). Personer med god vänsterkammarfunktion, men där 

läkemedelsbehandling för kammararytmier visar sig ineffektivt är även de aktuella för 

sekundärprofylaktisk ICD- behandling (Socialstyrelsen 2015). Sekundärprofylaktisk 

behandling är enligt SBU (2006) det vanligaste behandlingssyftet i Sverige. 
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Implantation av en ICD sker vanligtvis som en endagsprocedur, med hemgång samma dag. 

Elektroderna förs in via vener och leds till höger kammare respektive höger förmak. ICD:n 

placeras subcutant i en hudficka i bröstkorgsregionen, under vänster nyckelben. En tredje 

ledning kan sättas in vid behov av andra mer pacemakerliknande funktioner. En lungröntgen 

görs alltid efter ingreppet för att bekräfta placering och utesluta komplikationer så som 

pneumothorax (Albouaini et al.2009). 

  

1.2.3 Allvarliga hjärtarytmier som bakomliggande orsak 

Olika slags hjärtarytmier kan indikera till en ICD-behandling. Arytmier kan uppträda på 

varierande vis och är relativt vanligt förekommande. Vissa arytmikänslor kan upplevas som 

att hjärtat slår extra hårt i bröstet och kan bero på så kallade extraslag, vilka i regel är ofarliga 

(Ericson & Ericson 2013). Andra arytmier såsom ventrikeltakykardi (VT) och 

ventrikelflimmer (VF) kan vara potentiellt livshotande och kräver behandling (SBU 2006). 

 

Ventrikeltakykardi (VT) uppkommer vid flera på varandra följande hjärtslag med snabb 

frekvens från hjärtats ventriklar. VT kan vara av icke-ihållande (< 30 sekunder) eller ihållande 

(>30 sekunder) karaktär. Denna takykardi beror i regel på bakomliggande hjärtsjukdom men 

kan dock uppstå hos friska hjärtan, om än mer sällan. VT föranleder alltid en kardiologisk 

utredning. Vid behandling med ICD är syftet att försöka stimulera hjärtat fortare än själva 

takykardin och på så sätt ta över och återställa hjärtrytmen till det normala, såkallat “overdrive 

pacing”. Om takykardin inte lyckas hävas, kan en defibrillering utlösas från enheten (Persson 

& Stagmo 2014).  

 

Ventrikelflimmer (VF) är en mycket allvarlig form av takyarytmi som orsakar 

cirkulationsstillestånd. Denna typ av arytmi är den vanligaste orsaken till plötslig död vid 

hjärtinfarkt (Ericson & Ericson 2013). VF innebär ett elektriskt kaos i kamrarna där varje 

form av regularitet är borta, följden blir då ett hjärtstillestånd. Hjärt- och lungräddning (HLR) 

och defibrillering är då de enda fungerande behandlingarna för detta tillstånd.  I detta skede 

ska ICD:n fungera genom att utlösa en intern elektrisk urladdning med syfte att defibrillera 

hjärtat till sinusrytm igen (Persson & Stagmo 2014). 
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1.2.4 Livskvalitet 

Livskvalitet definieras som en personlig upplevelse som påverkas av förändringar i 

livssituationen, vilket leder till att livskvaliteten varierar med tiden (SBU 2012). Trots den 

bevisade effektiviteten som ICD- behandlingen medför, kan svårigheter uppstå för ICD- 

bäraren som i sin tur kan påverka livskvaliteten. Det är därför viktigt att denna patientgrupps 

individuella behov tillgodoses i vården (Kamphuis et al. 2004; Berg et al. 2015). Många 

aspekter i en människas liv inverkar på livskvaliteten som exempelvis familj, arbete, fritid och 

boende (SBU 2012; Willman 2009). Dessa aspekter är viktiga att känna till hos varje enskild 

individ för att kunna skräddarsy vården och främja livskvaliteten (Willman 2009). 

 

Att få besked om en livshotande sjukdom likställs för många som en traumatisk upplevelse. 

De drabbade personerna har sällan enbart intresse om hur länge de kan förlänga sina liv 

genom olika behandlingar. Ett stort fokus ligger också på hur deras livskvalitet kommer att 

påverkas och hur tillvaron kommer att se ut under sjukdomstiden. Många undrar om de 

kommer kunna fortsätta leva sina liv som tidigare. Med tanke på hur livskvaliteten påverkas 

av olika behandlingar är detta en mycket angelägen aspekt att beakta för både patienter, 

vårdpersonal och beslutsfattare (SBU 2012). 

 

1.2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans yrkesroll kännetecknas av att ge god omvårdnad och säker vård. Vården skall 

bygga på respekt för den enskilde individen och patientens behov av kontinuitet och trygghet. 

Patienten och dennes närstående skall ges information om och integreras i vården (Hälso- och 

sjukvårdslag SFS1982:763). Detta menar Kamphuis et al. (2004) är viktiga delar i vården 

kring personer med en ICD. En studie gjord på ICD- bärare menar att det behövs ytterligare 

fokus på att uppmärksamma specifika faktorer såsom ångest och depression kopplat till 

livskvalitet för att optimera behandlingen för dessa personer. I samma studie poängteras 

vidare vikten av att sjuksköterskor bör tilldelas mer holistiska utbildningsprogram och 

riktlinjer gällande undervisningen för personer med en ICD, då de menar att fokus mestadels 

läggs på de biofysiska och tekniska aspekterna av att leva med en ICD (Bolse et al. 2011). För 

att personer ska få tillgång till de verktyg och existentiella stöd de behöver i sin nya 

livssituation, behöver de även erbjudas möjlighet till lättillgänglig kontakt och kunnig 

vårdpersonal inom området (Bolse et al. 2013). Enligt sjuksköterskornas etiska kod ska 

riktlinjer som främjar gott omvårdnadsarbete följas. Sjuksköterskan ansvarar för att förmedla 
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korrekt och lämplig information till patienter och andra berörda personer (International 

Council of Nurses 2014). Vidare inkluderas det i yrkesrollen att arbeta utifrån 

människorättsprincipen där den enskilde bemöts och vårdas med respekt oavsett personliga 

egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, etnisk och religiös tillhörighet, utbildning, social 

ställning eller sexuell läggning (Lawrence & Lindelius 2009). 

 

1.3 Teoretisk referensram 

1.3.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 

Det salutogena synsättet är en holistisk modell inom det humanistiska perspektivet. Synsättets 

främsta fokus ligger i att ställa begreppen hälsa och ohälsa mot varandra, och antagandet är att 

hälsa uppstår hos en person som upplever en hög KASAM. Inom synsättet lyfts människors 

olika förutsättningar fram för att möta påfrestningar. Människans individuella förhållningssätt 

till känslan av att ha ett sammanhang i sin tillvaro anses styra och påverka hur varje individ 

förmår att hantera händelser i livet (Willman 2009). Begreppet KASAM myntades av 

Antonowsky (2005) som var en professor i medicinsk sociologi. Antonowsky hade som syfte 

att studera hur det kommer sig att personer kan bevara hälsan, trots den mängd påfrestningar 

som uppdagats i livet. Enligt Antonowsky behöver individer som utsätts för någon form av 

stressor, göra denna begriplig, meningsfull och hanterbar. Vidare menade Antonowsky att 

individer ständigt pendlar mellan två motpoler, där ena polen står för hälsa och den andra som 

står för ohälsa. Graden av KASAM avgör sedan var mellan dessa två poler vi befinner oss. 

Antonowsky menade att när en individ försöker inverka på och stärka de faktorer som främjar 

hälsan (friskfaktorer), istället för att undvika livets påfrestningar, är mer gynnsamt för en 

persons hälsa. Till vår hjälp finns så kallade generella motståndsresurser som innefattar bland 

annat kultur, arv och socialt stöd. Dessa påverkar till viss del hur vi hanterar olika stressorer. 

Dock menade Antonowsky att det även är viktigt att besitta fungerande resurser för att hantera 

motgångar och påfrestningar på ett gynnsamt sätt, så kallade copingstrategier. 

 

I det praktiska vårdarbetet kan mötet och uppbyggnaden av en god relation till patienter och 

anhöriga gynnas om begreppet KASAM tas i beaktning. Detta understödjer en god grund för 

att rätt omvårdnad utformas till varje enskild individ. Att identifiera patienters olika 

friskfaktorer är förmånligt för att hjälpa patienten att lättare finna mening, hanterbarhet och 

begriplighet i situationen. Det är samtidigt viktigt att som sjuksköterska inte utesluta det 

patogenetiska synsättet, som förmedlar kunskap om sjukdomars uppkomst och utveckling. 
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Det optimala är att kombinera dessa synsätt för att skapa en så god vård som möjligt 

(Langius-Eklöf 2009). 

 

1.4 Problemformulering 

Att behandlas med en ICD kan komma att påverka personers livskvalitet kopplat till bland 

annat fysiska, psykiska och emotionella aspekter. Köns- och åldersrelaterade faktorer har 

noterats vara betydande avseende de individuella behov som kan uppkomma. Med tanke på 

att varje individ påverkas på olika sätt behöver vården och hjälpinsatser kring dessa personer 

individualiseras. Det finns dock i dagsläget endast sparsam forskning relaterat till att ålder och 

kön direkt kan kopplas samman till personers livskvalitet efter implantation av ICD. 

Ytterligare forskning kring hur yngre personer beskriver sina erfarenheter av att leva med en 

ICD behövs. Det är även tydligt att det finns ett behov hos sjukvårdspersonal att förbättra sina 

kunskaper och färdigheter inom området för att kunna bistå med patientutbildning på ett mer 

effektivt och holistiskt sätt. 

 

Vidare forskning inom området med fokus på eventuella olikheter avseende inverkan på 

livskvaliteten mellan kvinnor och män, samt andra faktorer såsom livskvalitet kopplat till 

olika ålderskategorier är av betydelse. Detta skulle kunna förbättra den evidensbaserade 

vården och inverka på både patienter och vårdpersonal på ett fördelaktigt sätt. Ökad kunskap 

inom området skulle även gynna samhället ekonomiskt då brist på information och stöd bland 

annat orsakar onödiga återbesök, som i längden förorsakar patienten onödigt lidande och leder 

till vårdkostnader som skulle kunna undvikas. 

 

1.5 Syfte och frågeställningar  

1.5.1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvalitet hos personer som lever med en 

implanterbar defibrillator (ICD) ur ett köns- och åldersperspektiv, samt att granska de 

inkluderade artiklarnas urvalsstrategi och undersökningsgrupp. 
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1.5.2 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter gällande livskvalitet kan beskrivas mellan kvinnor och män utifrån 

att leva med en ICD? 

2. Vilka erfarenheter gällande livskvalitet kan beskrivas relaterat till att leva med en ICD 

utifrån ett åldersperspektiv? 

3. Hur beskrivs de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp och urvalsstrategi? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Denna litteraturstudie har en deskriptiv design, vilket syftar till att ge en sammanställd och 

beskrivande bild av det aktuella ämnet (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Polit och Beck (2012) rekommenderar bland annat PubMed och Scopus som sökmotorer för 

inhämtning av vetenskapligt material då dessa erhåller stort utbud av vårdvetenskapliga 

artiklar. Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes därför i ovan nämnda databaser. 

 

2.3 Sökord/ sökstrategier/ urvalskriterier 

För att finna relevanta artiklar i PubMed användes sökverktyget MeSH (Medical Subject 

headings) som underlättade sökning inom specifika områden då olika termer används för 

liknande begrepp (Willman et al. 2012). Följande MeSH-termer användes I PubMed: 

Defibrillators, Implantable, quality of life samt age factors. Även sex differences söktes som 

fritext då detta gav fler träffar än aktuell MeSH-term. I Scopus fanns inte funktionen att söka 

på specifika söktermer såsom MeSH. Därför har följande ord sökts i fritext i denna databas då 

de gav flest antal relevanta träffar: Implantable cardioverter defibrillator, quality of life, 

gender difference, samt age factors. För att kombinera de olika termerna i databaserna och på 

så sätt begränsa antalet träffar, användes booleska termen AND. I databaserna begränsades 

sökningarna till artiklar publicerade inom de senaste tio åren. Denna begränsning gjordes för 

att finna tillförlitliga artiklar och därmed stärka studiens trovärdighet. För att vidare begränsa 

antalet träffar i databaserna begränsades sökningarna till artiklar skrivna på det engelska 
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språket. I Scopus användes även begränsningen article för att utesluta reviewartiklar. 

Databassökningen redovisas i tabellform (tabell 1). I tabellen framgår vilka sökord som 

använts, vilka utfall sökningarna resulterat i, antalet utvalda artiklar samt hur många av dessa 

artiklar som inkluderats i studien. MeSH- termer markeras med symbolen ”*” (Polit & Beck 

2012). 

 

Tabell 1: Databassökningens utfall, utvalda - och inkluderade artiklar 

 

PUBMED: 2015-09-07  

Limits: 10 år. Engelska 

 

Utfall 

 

 

Utvalda artiklar 

 

inkluderade artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Defibrillators, 

implantable* AND quality 

of life* AND age factors* 

60 

 

6 3 

 

Defibrillators, 

implantable* AND quality 

of life* AND sex 

differences 

18 6 5 

 

SCOPUS: 2015-09-07 

Limits: 10 år. Engelska. 

Articles 

 

Utfall 

 

 

Utvalda artiklar 

 

Inkluderade artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

 

Implantable cardioverter 

defibrillator AND quality 

of life AND gender 

differences 

12 6 2 

 

Implantable cardioverter 

defibrillator AND quality 

of life AND age factors 

65 6 1 

*MeSH-term Totalt: 155 Totalt: 24 Totalt: 11 

 

Studiens inklusionskriterier var: Artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar, 

var publicerade från 2005 och framåt, skrivna på det engelska språket och som fanns 

tillgängliga i fulltext samt var avgiftsfria. Artiklarna skulle även vara uppbyggda enligt 
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IMRAD vilket innebär en indelning av materialet utifrån introduktion, metod, resultat och 

diskussion (Polit & Beck 2012). Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades. Studiens exklusionskriterier var: Artiklar som frångick inklusionskriterierna 

samt reviewartiklar och systematiska litteraturöversikter.  

 

Sökningen av vetenskapliga artiklar resulterade i totalt 155 utfall. För att inte riskera att 

felaktigt välja bort användbart material, lästes samtliga abstract oavsett titelns relevans för 

studien. Av dessa kvarstod 24 artiklar som svarade mot studiens syfte, varav 13 exkluderades 

då de var dubbletter. Övriga orsaker till bortfall var artiklar som inte fanns fritt tillgängliga, 

reviewartiklar och systematiska litteraturöversikter samt artiklar som inte var uppbyggda 

enligt IMRAD. Utförlig redovisning gällande antal bortfall inom varje kategori återfinns i ett 

flödesschema. Se figur 1. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema: Urvalsprocess 

 

Totalt 155 utfall i databassökningen 

104 artiklar svarade ej på 

syfte/frågeställningar 

51 artiklar återstår 

37 artiklar återstår 

14 artiklar ej fritt tillgängliga 

4 artiklar ej uppbyggda enligt IMRAD 

28 artiklar återstår 

24 artiklar återstår 

9 artiklar var reviewartiklar/ 

systematiska litteraturöversikter 

13 artiklar var dubbletter 

11 återstående inkluderade artiklar 
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2.4 Dataanalys 

Frågeställning ett och två besvarades genom att båda författarna granskade de inkluderade 

artiklarna ingående och sammanställde materialet i två tabeller (bilaga 1 tabell 2, bilaga 2 

tabell 3) för att få materialet överskådligt (Polit & Beck 2012; Willman et al. 2011). Tabell 2 

innehåller följande; Författare, publikationsår, titel, design, undersökningsgrupp/ 

urvalskriterier, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod/ forskningsetik. Tabell 3 innefattar 

författare, land, syfte och resultat. Ansenligt fokus vid granskningen låg på artiklarnas metod- 

och resultatdel samt på artiklarnas redovisning av undersökningsgrupp och urvalsstrategi, då 

detta var studiens metodologiska frågeställning. Frågeställning tre redovisas i tabellform 

innehållande rubrikerna; Författare, antal deltagare, könsfördelning, åldersfördelning samt 

urvalsstrategi (bilaga 3, tabell 4). Granskning av undersökningsgrupp och urvalsstrategi 

gjordes med hjälp av Polit och Becks (2012) granskningsmall för kritiskt granskande av 

kvantitativ urvalsstrategi.  

 

En översiktstavla skapades med de inkluderade artiklarnas resultatdelar.  På denna tavla 

delades de olika resultaten upp i utmärkande kategorier och skrevs in under rubrikerna kön 

respektive ålder. Tavlan utformades för att minimera risken att oavsiktligt exkludera någon av 

artiklarnas resultat samt för att få resultatsammanställningen mer överskådlig. Utifrån detta 

sammanställdes en tabell med utmärkande kategorier respektive underkategorier som låg till 

grund för resultatdelens rubriker och innehåll (tabell 5) (Polit & Beck 2012). 

 

Tabell 5: Artiklarnas utmärkande kategorier. Grund till resultatets rubriker/ innehåll. 

Kategorier Underkategorier 

Fysisk funktion Kroppsbildsoro/smärta 

Psykisk hälsa Psykosocialhälsa 

Mental funktion 

Depression, ångest 

Känslomässig/emotionell 

hälsa 

Övriga påverkan Vitalitet 

Chock oro/ ICD oro 

Acceptans 

Social funktion 

Ålder vid implantation 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid sammanställandet av de undersökta artiklarnas resultat, eftersträvades en objektiv 

redovisning utan utrymme för egna åsikter och värderingar. Ingen plagiering har förekommit. 

Författarna har noterat varje artikels etiska ställningstagande och redogjort för dessa i bilaga 1 

tabell 2 (Polit & Beck 2012). 

 

3. Resultat 

Resultatet innefattar tre huvudrubriker som avspeglar ålder, kön och den metodologiska 

aspekten. Det sammanställda resultatet redovisas i löpande text utifrån huvudrubrikerna; ICD-

bärares livskvalitet utifrån ett könsperspektiv och ICD-bärares livskvalitet utifrån ett 

åldersperspektiv samt underrubrikerna; Livskvalitet relaterat till fysiska aspekter, livskvalitet 

relaterat till psykiska aspekter och övriga aspekters påverkan på livskvaliteten. 

 

Studiens metodologiska frågeställning syftade till att ge en redogörelse för de granskade 

artiklarnas undersökningsgrupp och urvalsstrategi. Detta resultat redovisas i löpande text 

under rubriken; Metodologisk aspekt: Urvalsgrupp och urvalsstrategi, och finns även 

sammanställt i bilaga 3, tabell 4. 

 

3.1 ICD- bärares livskvalitet utifrån ett könsperspektiv  

3.1.1 Livskvalitet relaterat till fysiska aspekter 

Könsskillnader kunde skönjas gällande inverkan på den fysiska hälsan i flertalet artiklar 

(Chair et al. 2011; Habibović et al. 2011; Rahmawati et al. 2013; Sears et al. 2011; Spindler et 

al. 2009; Starrenburg et al. 2014). Något som tydligt uppdagades i dessa studier var att 

kvinnor rapporterade en mer försämrad livskvalitet än män relaterat till fysisk hälsa och 

funktion. Tre av dessa studier kunde se en signifikant skillnad mellan könen (Chair et al. 

2011; Hababovic et al. 2011; Sears et al. 2011). Två av studierna hade syftet att studera 

livskvalitetens utveckling efter ICD- implantation. Mätningar gjordes med några månaders 

mellanrum fram till 12 månader efter implantation (Habibovic et al. 2011; Starrenburg et al. 

2014). Vid första undersökningstillfället rapporterade kvinnor signifikant lägre livskvalitet än 

männen, med koppling fysisk funktion. Vid efterföljande mätningar kunde inte längre någon 

signifikant skillnad ses mellan könen, då framförallt kvinnornas fysiska funktion hade 
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förbättrats (Habibovic et al. 2011). Starrenburg et al. (2014) såg att den fysiska funktionen 

förbättrades signifikant för båda könen vid de efterföljande mätningarna. I relation till 

utgångsmätningen visade det sig däremot att kvinnornas fysiska funktion utvecklats i större 

grad än männens.  

 

Försämrad livskvalitet visade sig även vara kopplat till kroppslig smärta. Sju av de 

inkluderade artiklarna använde sig av olika former av SF-36 mätinstrument (SF-36, SF-12, 

SF-8 och MOS SF-36) där kroppslig smärta var en av de domäner som undersökts (Cesarino 

et al. 2011; Chair et al. 2011; Habibović et al. 2011; Marshall et al. 2012; Rahmawati et al. 

2013; Spindler et al. 2009; Starrenburg et al. 2014). Tre av dessa artiklar har tydliggort 

skillnader i resultaten mellan kvinnor och män (Habibović et al. 2011; Rahmawati et al. 2013; 

Starrenburg et al. (2014). Det framkom i två av dessa att kvinnor rapporterat högre nivåer av 

kroppslig smärta och därmed lägre livskvalitet än männen (Habibović et al. 2011; Rahmawati 

et al. 2013). Starrenburg et al. (2014) kunde däremot inte urskilja någon skillnad mellan 

könen relaterat till kroppslig smärta. 

 

3.1.2 Livskvalitet relaterat till psykiska aspekter 

Flertalet artiklar har åskådliggjort olika mönster av psykisk inverkan på livskvaliteten och har 

gjort en jämförelse av dessa mellan könen (Habibović et al. 2011; Marshall et al. 2012; 

Rahmawati et al. 2013; Sears et al. 2011; Spindler et al. 2009; Starrenburg et al. 2014; Thylén 

et al. 2014). Direkt vid utskrivning efter ICD- implantation uppgav kvinnor ett signifikant 

sämre psykiskt välbefinnande än män, men redan efter fyra månader kunde en förbättring av 

den psykiska hälsan ses, i synnerhet för männen. Vid mätning och jämförelse mellan könen 

tolv månader efter implantation sågs en liknande utveckling och ingen signifikant skillnad 

kunde längre ses mellan könen (Marshall et al. 2012). Ångest rapporterades, i samma studie, i 

högre grad för kvinnor vid utskrivning, men efter tolv månader kunde istället en ökad nivå av 

ångest ses hos de manliga ICD- bärarna. Även Thylén et al. (2014) tydliggjorde att kvinnor i 

större utsträckning drabbades av ångest. I en annan studie kunde det däremot inte ses någon 

signifikant skillnad mellan könen gällande ångest. Det kunde dock utläsas att depression var 

mer signifikant förekommande för kvinnor än män (Rahmawati et al. 2013). I tre artiklar 

studerades den mentala hälsan (Habibović et al. 2011); Spindler et al. 2009; Starrenburg et al. 

2014). Spindler et al. (2009) kom fram till att kvinnor rapporterade en sämre mental hälsa än 

männen kopplat till sin ICD, detta stöds inte av Habibović et al. (2011) studie där ingen 
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signifikant skillnad kunde ses. Starrenburg et al. (2014) som studerat livskvalitetens 

utveckling över ett år, kunde se en förbättring av den mentala hälsan över tid, dock sågs ingen 

signifikans mellan könen. Liknande resultat framkom gällande det emotionella 

välbefinnandet, då ingen signifikans kunde ses mellan könen (Habibović et al. 2011) och 

ingen förbättring vid uppföljning efter tolv månader kunde påvisas (Starrenburg et al. 2014) 

 

3.1.3 Övriga aspekters påverkan på livskvalitet 

Mätningar som gjorts i två studier över tolv månaders tid resulterade i liknande utkomst 

gällande kvinnors och mäns rapporterade vitala och sociala funktion i relation till upplevd 

livskvalitet (Habibović et al. 2011; Starrenburg et al. 2014). I den ena studien kunde en 

signifikant skillnad ses mellan könen både vid första mätningen och efter tolv månader 

avseende den vitala funktionen, där kvinnor uppgav mer försämrad livskvalitet än männen 

(Habibović et al. 2011). Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan könen i den andra 

studien avseende vitalitet. Vad som däremot tydliggjordes var att den sociala och vitala 

funktionen och därmed livskvaliteten förbättrades som mest för båda könen två till fem 

månader efter implantation (Starrenburg et al. 2014). Ingen signifikant skillnad kunde ses 

mellan könen gällande den sociala funktionen (Habibović et al. 2011; Spindler et al. 2009; 

Starrenburg et al. 2014). Däremot rapporterade kvinnorna en något lägre social funktion än 

männen i en av studierna, men utan någon signifikans (Spindler et al. 2009).  

 

En försämrad livskvalitet har även kopplats till känslor av oro över att få en defibrillering av 

sin ICD samt av låg acceptansnivå till enheten. Kvinnor rapporterade signifikant mer oro 

relaterat till sin ICD än männen (Chair et al. 2011; Rahmawati et al. 2013). En hög ICD-oro 

och försämrad livskvalitet ledde i sin tur till en lägre acceptansnivå (Chair et al. 2011).  

 

3.2 ICD- Bärares livskvalitet utifrån ett åldersperspektiv  

3.2.1 Livskvalitet relaterat till fysiska aspekter  

Ålder har visat sig ha en inverkan på den fysiska funktionen, som i sin tur hade inverkan på 

livskvaliteten (Cesarino et al. 2011; Friedmann et al. 2006; Rahmawati et al. 2013; Sears et al. 

2011). Den fysiska funktionen anses vara negativt korrelerad till en stigande ålder (Friedmann 

et al. 2006) och enligt Rahmawati et al. (2013) framkom det att hög ålder är signifikant 

korrelaterat till en försämrad fysisk funktion. Cesarino et al. (2011) kunde också urskilja en 
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försämrad livskvalitet gällande den fysiska funktionen hos ICD- bärare, dock oavsett ålder. 

Sears et al. (2011) studerade den upplevda livskvaliteten hos barn (8-18 år) som var ICD- 

bärare. Det påvisades i denna studie att barnen upplevde en signifikant nedsatt livskvalitet 

med avseende på den fysiska funktionen relaterat till sin ICD. 

 

3.2.2 Livskvalitet relaterat till psykiska aspekter 

Ålder visade sig ha en inverkan på förekomsten av ångest och depression hos ICD-bärare 

(Friedmann et al. 2006; Habibović et al. 2011; Sears et al. 2011; Thylén et al. 2014). Den 

psykiska ohälsan tycktes drabba de yngre ICD-bärarna i större utsträckning då en högre 

förekomst av ångest och depression kunde skönjas hos dessa, vilket i sin tur försämrade 

livskvaliteten (Friedmann et al. 2006). Det har även visat sig att pediatriska patienter 

rapporterat signifikant lägre psykisk hälsa, jämfört med friska jämnåriga (Sears et al. 2011) 

De med försämrad livskvalitet och med symtom på ångest och/eller depression visade sig 

främst vara kvinnor, personer yngre än 65 år och ensamboende (Thylén et al. 2014). Ålder 

visade sig även inverka på den emotionella hälsan (Cesarino et al. 2011; Friedmann et al. 

2006; Habibović et al. 2011). Friedmann et al. (2006) och Habibović et al. (2011) 

rapporterade att den känslomässiga hälsan var signifikant korrelaterat till ålder, där yngre 

personer uppgav en mer nedsatt känslomässig hälsa än äldre ICD- bärare. Cesarino et al. 

(2011) kunde se en förlust av livskvaliteten kopplat till de känslomässiga aspekterna, oavsett 

ålder. 

 

Friedmann et al. (2006) kunde se att den psykosociala dimensionen var korrelerat till ålder, 

där yngre personer rapporterade en lägre psykosocial hälsa. I Sears et al. (2011) studie som 

baserades på barn i åldrarna 8- 18 år framkom det att 84,7 procent av barnen rapporterade att 

de undviker platser, saker och verksamheter efter sin ICD implantation vilket i sin tur 

påverkade livskvaliteten negativt. 

 

3.2.3 Övriga aspekters påverkan på livskvalitet 

Yngre ICD- bärare uppvisade en mer negativ inverkan på den sociala funktionen och den 

upplevda vitala funktionen än de äldre ICD- bärarna (Habibović et al. 2011). Ålder hade även 

en inverkan på i vilken mån ICD-bärare fann acceptans till sin ICD. Äldre personer kände en 

större acceptans och en mindre oro kopplat till att ICD:n skulle avge en defibrillering, och 

därmed en högre livskvalitet än yngre (Chair et al. 2011). Dickerson et al. (2010) belyste i sin 
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studie att ålder vid implantation var det enda signifikanta relaterat till förändring i 

livskvaliteten. De personer som fått sin ICD i tidigare ålder uppgav signifikant lägre 

livskvalitet än de som blivit ICD- bärare vid högre ålder. 

 

3.3 Metodologisk aspekt: Urvalsgrupp och urvalsstrategi 

Föreliggande studies metodologiska aspekt syftade till att redovisa de inkluderade artiklarnas 

urvalsgrupp och urvalsstrategi. Urvalsgruppens könsfördelning, åldersfördelning, åldersspann 

och antal deltagare noterades. Om ingen angiven urvalsstrategi fanns noterad i artikeln, 

undersöktes istället om det i artikeln fanns angivet hur författarna gått tillväga i rekryterandet 

av deltagare till sin studie. 

 

Tre av artiklarna använde sig av ett konsekutivt urval (Rahmawati et al. 2013; Spindler et al. 

2009; Starrenburg et al. 2014) och en artikel har använt sig av ett bekvämlighetsurval 

Dickerson et al. 2010). Resterande artiklar presenterade inte aktuell urvalsstrategi, men 

beskrev tillvägagångssättet för rekryterandet av deltagare (Cesarino et al. 2011; Chair et al. 

2011; Friedmann et al. 2006; Habibović et al. 2011; Marshall et al. 2012; Sears et al. 2011; 

Thylén et al. 2014). Fyra av de inkluderade artiklarnas deltagare blev förfrågade av 

vårdpersonal från olika vårdinrättningar, att delta i studien. Dessa studier presenterade även 

inklusion- och exklusionskriterier (Cesarino et al. 2011; Chair et al. 2011; Marshall et al. 

2012; Sears et al. 2011). I två av dessa artiklar fanns ett angivet tidsspann för rekryteringen 

(Cesariono et al. 2011; Char et al. 2011). I Chairs et al. (2011) och Marshalls et al. (2012) 

studier framkom det att forskarna själva rekryterat deltagarna till sina studier. En annan artikel 

rekryterade sina deltagare till studien från tre olika sjukhus i Holland. Patienter som var 

inlagda mellan maj 2003 och juni 2009 för en ICD- implantation, inkluderades (Habibović et 

al. 2011). Friedmann et al. (2006) gjorde sitt urval av deltagare utifrån patientjournaler. Alla 

patienter vars medicinska journaler uppgav att de hade en ICD, tillfrågades via telefon om de 

var villiga att ta emot information om studien. De personer som visat intresse fick sedan 

underlag hemskickat till sig med ett förfrankerat kuvert att återsända materialet i. En annan 

studie rekryterade sina deltagare utifrån det Svenska ICD- och Pacemaker registret, där alla 

berättigade vuxna som mottagit en ICD, mellan år 2011-2012 tillfrågades via brev om de var 

villiga att delta i studien (Thylén et al. 2014).  

 

I fem artiklar angavs åldersspannet mellan deltagarna, som varierade från 8 - 90 år (Cesarino 
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et al. 2011; Dickerson et al. 2010; Friedmann et al. 2006; Marshall et al. 2012; Sears et al. 

2011). Alla inkluderade artiklar redovisade antal deltagare, vilka varierade mellan 47-3067 

personer. Även antal män respektive antal kvinnor redovisades i samtliga studier. Starrenburg 

et al. (2014) presenterade den manliga respektive kvinnliga medelåldern och Marshall et al. 

(2012) presenterade antalet deltagare av respektive kön i procentform. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att kvinnor generellt sett hade lägre livskvalitet och högre förekomst av oro 

och ångest kopplat till sin ICD. Den mentala och fysiska funktionen visade sig vara 

signifikant sämre än männens och kroppslig smärta var mer förekommande hos kvinnor. Den 

sociala funktionen rapporterades även vara lägre hos det kvinnliga könet. Yngre personer var 

mer benägna att utveckla psykisk ohälsa, depression och ångest samt hade generellt sett en 

lägre ICD- acceptans. Hos äldre ICD- bärare var det främst den fysiska hälsan som 

försämrades medan högre ålder hade en positiv inverkan på känslan av acceptans. Äldre 

rapporterade även mindre oro för att ICD:n skulle defibrillera. Det framkom att män inte 

förbättrade sin fysiska funktion i lika stor grad som kvinnorna vid mätningar över tid, dock 

var den fysiska funktionen inte lika nedsatt som för kvinnorna vid utgångsmätningen.  

 

I fyra av de inkluderade artiklarna angavs den använda urvalsstrategin. I övriga sju artiklar 

beskrevs istället tillvägagångssättet för rekrytering av deltagare. Samtliga artiklar redogjorde 

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

Åldersspannet mellan deltagarna angavs i fem artiklar. 

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 ICD- bärares livskvalitet utifrån ett könsperspektiv 

I denna litteraturstudie framkom det att kvinnor upplevde en lägre livskvalitet än män och mer 

oro/ångest kopplat till sin ICD (Chair et al. 2011; Rahmawati et al. 2013; Thylén et al. 2014). 

Kvinnor rapporterade även signifikant mer nedsatt mental och fysisk funktion än männen 

(Chair et al. 2011; Spindler et al. 2009; Habibović et al. 2011; Rahmawati et al. 2013; Sears et 

al. 2011). Dessa skillnader är i linje med annan forskning som studerat erfarenheter av att leva 
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med en ICD. Där utmärktes att kvinnor totalt sett rapporterade högre psykisk ohälsa än 

männen. Det visade sig också att de upplevde mer oro kopplat till sin ICD, vilket enligt 

studien bland annat kunde leda till högre förekomst av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

(Ingles et al. 2013). 

 

Denna studies resultat har tydliggjort en signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns 

psykiska välbefinnande direkt vid utskrivning efter ICD- implantation, där kvinnor 

rapporterade högre nivåer av ångest. Denna skillnad mellan könen var däremot inte längre 

signifikant vid de senare mättillfällena (Marshalls et al. 2012). Tidigare studier som studerat 

ICD- bärare, har visat att yngre åldrar och kvinnor under 50 år löper en större risk för 

utveckling av psykosocial ångest, med bland annat ökad oro för defibrillering, dödsångest och 

försämrad kroppsuppfattning (Vazquez et al. 2008). Föreliggande studies resultat är i linje 

med tidigare forskning och ovan nämnda samband, då det tydliggjorts att dessa mönster av 

ångest och depression främst drabbade yngre kvinnor och påverkade den upplevda 

livskvaliteten negativt (Thylén et al. 2014). 

 

Det har i föreliggande studies resultat tydliggjorts att en hög ICD- oro och försämrad 

livskvalitet orsakade en lägre acceptansnivå (Chair et al. 2011). En försämrad livskvalitet 

kunde även kopplas till känslor av oro över att få en defibrillering av sin ICD (Chair et al. 

2011; Rahmawati et al. 2013). Dessa orosmoment kunde författarna till föreliggande studie 

koppla till graden av upplevd KASAM. Enligt Langius- Eklöf (2012) hade upplevd KASAM 

bland annat inverkan på personers känslor av ångest och nedstämdhet. En högre KASAM 

ansågs vara fördelaktigt för ett ökat välbefinnande och bättre livskvalitet. Annan forskning 

som studerat en population med kardiovaskulär sjukdom och fokuserat på könsskillnader, 

kunde notera skillnader mellan kön och upplevd KASAM. Kvinnor rapporterade där bland 

annat lägre KASAM totalt än männen (Bergman et al 2012). Enligt föreliggande studiens 

författare styrker detta vikten av att individanpassa vården och patientutbildningen kring 

personer med olika kardiovaskulära sjukdomar.  

 

Tre av de inkluderade artiklarna studerade könsskillnader gällande kroppslig smärta kopplat 

till upplevd livskvalitet (Habibović et al. 2011; Rahmawati et al. 2013; Starrenburg et al. 

2014). Det framkom i dessa tre artiklar att både män och kvinnor hade en nedsatt livskvalitet 

kopplat till kroppslig smärta, varav två av dessa kunde se att kvinnor hade en mer betydande 

kroppssmärta än män (Rahmawati et al. 2013; Starrenburg et al. 2014). Detta resultat kunde 
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styrkas av en kvalitativ studies resultat, där det framkom att både män och kvinnor upplevde 

kroppslig smärta. Deltagarna i studien uppgav bland annat ett behov av att acceptera sina 

begränsningar och dra ned på aktiviteter som tidigare varit viktiga i deras liv (Mcdonough 

2009). Inte heller Habibović et al. (2011) kunde se någon avsevärd skillnad mellan män och 

kvinnor, utan noterade en ökad kroppsbilsoro hos båda könen.  

 

Det visade sig att den sociala funktionen kopplat till livskvaliteten, förbättrades som mest för 

båda könen två till fem månader efter implantationen men att kvinnor trots detta rapporterade 

lägre social funktion än männen (Spindler et al. 2009; Starrenburg et al. 2014). Detta resultat 

ligger i linje med Laucks et al. (2015) studie vars syfte var att studera den sociala hälsans 

utveckling över tid, hos patienter som fått en ICD. Det framkom att det fanns skillnader 

mellan kvinnor och mäns upplevda sociala funktion. Kvinnor rapporterade en lägre social 

funktion vid första mätningen, för att sedan förbättra sin sociala hälsa i snabbare takt än 

männen. Oavsett detta visade det sig att kvinnorna skattade sin sociala funktion sämre än 

männen. 

 

4.2.2 ICD- bärares livskvalitet utifrån ett åldersperspektiv 

Flertalet artiklar i föreliggande studie påvisade att högre ålder påverkade den fysiska 

funktionen vilket därmed försämrade livskvaliteten (Cesariono et al. 2011; Friedmann et al. 

2006; Rahmawati et al. 2013; Sears et al. 2011). Liknande resultat kunde ses i en artikel som 

studerat livskvaliteten hos personer som överlevt ett hjärtstopp, där den fysiska funktionen 

framförallt var nedsatt hos den äldre undersökningsgruppen. De upplevde bland annat att de 

inte längre klarade av det vardagliga livet lika självständigt som tidigare (Beesems et al. 

2014). Fenomenet att äldre personer rapporterat sämre fysisk funktion, stöds även av Barros et 

al. (2014) som studerat livskvalitet hos personer med pacemaker. Äldre personer beskrev där 

att de upplevde svårigheter med att utföra vardagliga aktiviteter i högre grad än vad yngre 

personer gjorde. 

 

I föreliggande studies resultat påvisades en högre prevalens av psykisk ohälsa och därmed 

försämrad livskvalitet, hos framförallt yngre ICD- bärare (Friedmann et al. 2006; Habibović 

et al. 2011; Thylén et al. 2014). Även i en studie vars syfte var att jämföra utkomsten av 

psykisk hälsa hos unga (<40 år) som behandlas/ icke behandlas med en ICD, kunde en ökad 

psykosocial nedsättning ses hos de som blev behandlade med ICD än de som fick andra 
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behandlingsmetoder. Detta bör beaktas vid övervägandet av ICD implantation till unga 

personer (Opic et al. 2012). Enligt folkhälsomyndigheten (2014) har en ökad förekomst av 

psykisk ohälsa hos unga personer redovisats, framförallt hos unga kvinnor, med ökade besvär 

av bland annat ängslan, oro och ångest. Detta mönster kunde även skönjas i föreliggande 

studies resultat då Thylén et al (2014) poängterade att de med försämrad livskvalitet och med 

symtom på ångest och depression främst var yngre kvinnor. Därför anser denna studies 

författare att personers ålder och kön bör beaktas vid individanpassning av omvårdnaden, 

vilket i sin tur borde främja livskvaliteten.  

 

Vidare reflekterade författarna kring huruvida ålder skulle kunna relateras till begreppet 

KASAM. En hög ålder och mer livserfarenhet kunde ha medfört en mer etablerad KASAM. 

Att acceptera och känna begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet till att leva med en 

ICD var därför gissningsvis svårare för en person som inte mött lika många motgångar och 

inte hade lika mycket livserfarenhet. Dessa tankar kunde styrkas i och med Langius- Eklöfs 

(2009) beskrivning av olika generella motståndsresurser som tillsammans med KASAM anses 

vara avgörande för hälsa. Langius- Eklöf (2009) menar vidare att dessa motståndsresurser 

finns med från födseln, dels genetiskt, men de utvecklas även med åldern och utifrån hur 

erfarenheter längs livets gång bemöts och hanteras. 

 

Tankarna som föreliggande studies författare hade kring KASAM, styrktes i och med studien 

som påvisade att äldre personer tycktes finna större acceptans till sin ICD än yngre personer 

(Chair et al. 2011). Ytterligare en studie som kunde styrka detta var Koopmans et al. (2012) 

artikel som poängterade att yngre personer i större grad drabbades av defibrillerings- oro och 

ångest, vilket hade negativ inverkan på acceptansen till enheten. Detta kunde även skönjas i 

föreliggande studies resultat där det enda signifikanta relaterat till förändringar i 

livskvaliteten, var ålder vid implantation Personer som fått ICD vid yngre ålder hade en 

signifikant lägre livskvalitet än de som blivit ICD- bärare som äldre (Dickerson et al. 2010).  

Detta bekräftade författarnas teori om att ålder bör ha en inverkan på acceptansen till ICD:n. 

 

4.3 Diskussion metodologisk aspekt: Urvalsgrupp och urvalsstrategier  

4.3.1 Urvalsgrupp 

En redovisning av undersökningsgruppens olika strata gjordes i samtliga artiklar, vilket i 

denna studie resulterat i en indelning av nyckelkategorierna ålder och kön (Polit & Beck 
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2012). Denna indelning användes då ovan nämnda kategorier var vad författarna ämnade 

studera. 

 

Samtliga av de inkluderade artiklarna angav antal deltagare, vilka till antalet varierade mellan 

47 - 3067 stycken. En större undersökningsgrupp anses ha större tillförlitlighet än små 

undersökningsgrupper, och den statistiska styrkan kan därmed stärkas. När mindre grupper 

studeras tenderar istället den statistiska styrkan att försvagas (Willman et al. 2012; Polit & 

Beck 2012). Författarna till föreliggande studie bedömde att antalet deltagare låg i linje med 

de antal som ansågs tillräckligt för att upprätthålla god validitet (Polit & Beck 2012). Alla 

inkluderade artiklar har angivit deltagarnas medelålder. Något som saknades i sju artiklar var 

medelåldern för kvinnor respektive män (Cesarino et al. 2011; Chair et al. 2011; Dickerson et 

al. 2010; Friedmann et al. 2006; Habibović et al. 2011; Sears et al. 2011; Thylén et al. 2014). 

Information om deltagarnas åldersspann återfanns i endast fyra av artiklarna (Cecarino et al. 

2011; Dickerson et al. 2010; Friedman et al. 2006; Sears et al. 2011). Dessa karakteristiska 

data ansåg författarna hade varit av intresse för att få en tydligare bild av åldersskillnader och 

på så sätt öka studiens generaliserbarhet (Polit & Beck 2012). 

 

En stor variation kunde ses i de inkluderade artiklarna avseende könsfördelning, då det 

kvinnliga könet var underrepresenterat i samtliga studier. Ett antagande kunde ändå göras av 

författarna att undersökningsgrupperna kunde vara representativa för övrig population då 

kvinnor överlag är kraftigt underrepresenterade inom hjärt- och kärlsjukdomsforskning 

(Schenck- Gustafsson 2011). 

 

4.3.2 Urvalsstrategi 

Endast i fyra av de elva inkluderade artiklarna framställdes konkret vilken typ av 

urvalsstrategi forskarna använt sig av (Dickerson et al. 2010; Rahmawati et al.2013; Spindler 

et al. 2009; Starrenburg et al. 2014). Resterande har istället beskrivit på vilket sätt de gått 

tillväga i sin rekryteringsprocess. Något som forskarna till föreliggande studie ställde sig 

kritiska till var en del av urvalsstrategierna i Chair et al. (2011) och Marshalls et al. (2012) 

studier där forskarna själva rekryterat sina deltagare. Detta kan enligt Polit och Beck (2012) 

riskera att forskarna till viss del styr resultatets utkomst. Tre av de som angivit urvalsstrategi 

hade ett konsekutivt urval (Rahmawati et al. 2013; Spindler et al. 2009; Starrenburg et al. 

2014) vilket inneburit att rekryteringen skett inom ett bestämt tidsintervall samt att alla 
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tillgängliga individer inom en särskild population som uppfyllde angivna inklusionskriterier 

inbjudits till deltagande (Polit & Beck 2012). Konsekutivt urval är enligt Polit och Beck 

(2012) en betydligt mer lämplig urvalsstrategi än bekvämlighetsurval, som anses vara den 

svagaste formen av urvalsstrategi och som använts i en av de inkluderade artiklarna 

(Dickerson et al. 2010). Vid användning av bekvämlighetsurval ökar risken för bias avsevärt 

då deltagarna i dessa fall kan utse sig själva som medverkande i studien, vilket skulle kunna 

påverka resultatets pålitlighet (Polit & Beck 2012). Vidare menar Polit och Beck (2012) att i 

studier där heterogena grupper undersökts är risken för bias avsevärt större om 

bekvämlighetsurval använts. I föreliggande litteraturstudie inkluderades dock Dickersons et 

al. (2010) studie då den svarade på studiens syfte och frågeställningar och därför inte kunde 

exkluderas. 

 

Fem av de inkluderade artiklarna som redogjort för hur de gått tillväga i rekryteringsprocessen 

hade tydliga inklusons- och exklusionskriterier och avsåg att rekrytera deltagare inom ett visst 

tidsspann. Vidare inbjöds samtliga berättigade individer till deltagande (Cesarino et al. 2011; 

Chair et al. 2011; Habibović et al. 2011: Marshall et al. 2012; Sears et al. 2011). Författarna 

till denna studie kunde därför se likheter med ett konsekutivt urval och ansåg att studiernas 

tillförlitlighet borde kunna ses som tillgodosedd. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Litteraturstudier syftar till att sammanställa och analysera befintlig forskning inom ett aktuellt 

område (Polit & Beck 2012). Föreliggande litteraturstudie hade en beskrivande design, vilket 

författarna ansåg var lämpligt utifrån aktuellt syfte och frågeställningar. För att finna relevant 

material och underlag till litteraturstudien användes databaserna PubMed och Scopus. Att 

arbeta med två databaser förväntades ge ett större urval av vetenskapliga artiklar, vilket det 

också gjorde. Dock återfanns ett stort antal artiklar i båda databaserna vilket ledde till det 

angivna antalet dubbletter som redovisats i flödesschemat (figur 1). För att öka antalet 

relevanta artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställningar användes funktionen 

MeSH i databasen PubMed. Genom MeSH-termen kunde fler relevanta artiklar hittas då flera 

begrepp återfanns i olika termer (Polit & Beck 2012). Dock gav MeSH- termen Sex 

Characteristics som är en MeSH- term för könsskillnader, ett lågt antal träffar, vilket 

resulterade i fritextsökningen Sex Differences. Detta skulle författarna till föreliggande 

litteraturstudie kunna se som en begränsning då fritextsökningen riskerade att resultera i ett 
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ohanterbart sökresultat med många och irrelevanta träffar. Sökningen genomfördes dock i 

kombination med två andra vedertagna MeSH- termer samt med den booleska termen AND 

vilket begränsade sökningen och resulterade i en hanterbar mängd och relevant material 

(Willman et al. 2012). I databasen Scopus fanns inte denna funktion för att finna lämpliga 

sökord, vilket kunde ses som en begränsning då risken fanns att artiklar som använt andra 

begrepp kanske inte återfunnits i artikelsökningen. De sökord som användes i databasen 

PubMed visade sig även ge ett stort antal relevanta artiklar i Scopus. Enda skillnaden som 

gjordes mellan sökorden i databaserna var sex differences och gender differences, vilket 

kunde motiveras genom att det då resulterade i ett större antal relevanta artiklar.  

 

I föreliggande studies artikelsökning valdes det att inkludera artiklar av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Detta ställningstagande gjordes på grund av att författarna önskade 

nyanserade och mer personliga exempel på hur personer med ICD upplevde sin livskvalitet, 

vilket oftast inte återges i kvantitativa artiklar då de är inriktade på statistiska och mätbara 

resultat (Polit & Beck 2012). Ingen av de utvalda artiklarna som inkluderats i studien hade en 

kvalitativ ansats, då inga påträffats som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. De 

kvalitativa artiklar som exkluderats studerade främst upplevelser av att leva med en ICD och 

inte konkret hur enheten hade påverkat personens livskvalitet. Ett inklusionskriterie för denna 

litteraturstudie var att de inkluderade artiklarna skulle följa en IMRAD- struktur 

(Introduktion, Metod, Resultat and Diskussion). Detta säkerställde att studiens inkluderade 

artiklar hade en tydlig vetenskaplig struktur, vilket i sin tur kunde stärka trovärdigheten. I 

databasen scopus användes även begränsningen article, vilket resulterade i att sökningen 

exkluderade reviewartiklar och systematiska litteraturöversikter. Denna funktion återfanns 

däremot inte i databasen PubMed vilket gjorde att författarna själva exkluderade dessa vid 

granskningen av materialet. Därav det dokumenterade bortfallet av dessa artiklar i redovisat 

flödesschema (figur 1).  

 

Ytterligare begränsning gjordes till att bara inkludera artiklar skrivna på engelska. Detta för 

att författarna till föreliggande studie endast behärskade Engelska och Svenska i tillräcklig 

utsträckning för att kritiskt kunna granska materialet. Att lägga till endast Svenska språket 

som begränsning gjordes dock inte, då inga svenska artiklar påträffats i sökningarna. Antalet 

träffar blev detsamma med endast engelska som begränsning. Något som kunde ses som en 

svaghet var att översättningar från Engelska till Svenska ökade risken för feltolkningar, vilket 

föreliggande studies författare haft i beaktning och i största möjliga mån eftersträvat att 
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undvika. En tidsbegränsning gjordes i artikelsökningarna, vilket innebar att de inkluderade 

artiklarna skulle vara publicerade efter 2005. Detta kunde ses som en styrka då endast aktuella 

och tidsenliga forskningsresultat använts. Denna begränsning kunde emellertid vara en 

svaghet då äldre artiklar som helt och fullt svarade på studiens syfte och frågeställningar 

kunde exkluderas. Risken att relevanta artiklar skulle exkluderats fanns även i och med 

begränsningen att endast inkludera avgiftsfria artiklar och artiklar som fanns tillgängliga i 

fulltext. Dessa begränsningar ansågs dock vara nödvändiga för att undvika kostnader för 

studien.  

 

Att studiens resultat endast innehöll elva artiklar kunde ses som en begränsning, då ett större 

antal artiklar skulle kunna stärka studiens vetenskapliga grund och åstadkomma högre 

generaliserbarhet. Emellertid svarade samtliga artiklar mycket väl mot studiens syfte och 

frågeställningar och kunde därför i stor grad inkluderas i resultatet. Artiklarnas olika 

ursprungsland kan ha påverkat studiens generaliserbarhet. Eftersom vården utifrån ett 

globalt perspektiv skiljer sig mycket åt mellan länder kan generaliserbarheten försvåras 

(Eriksson 2009). Vidare ansåg författarna till föreliggande studie det positivt att inkludera 

artiklar med olika ursprungsland för att belysa forskningsfrågan ur ett globalt och bredare 

perspektiv. 

 

Granskningen av de inkluderade artiklarna gjordes enskilt av båda författarna och sedan 

sammanställdes och granskades materialet gemensamt för att minimera risken för 

feltolkningar (Willman et al. 2012). Tabeller användes för att strukturera upp materialet och 

för att se eventuella mönster och samband mellan artiklarnas resultat. En översiktstavla 

skapades sedan av studiens författare där artiklarnas resultat delades upp i kategorier och 

spaltades upp under rubrikerna kön respektive ålder. Denna tavla tillsammans med tabellerna 

gjorde arbetet med att sammanställa resultatdelen mer överskådligt och lätthanterligt. Risken 

att någon forskares resultatdel skulle försummas minimerades också. 

 

Enligt föreliggande studies författare är metoddelen tydlig med en översiktlig tabell och figur 

som redovisar urval och bortfall av artiklar samt bilagor med övrig information om de 

inkluderade artiklarna. Arbetet fortskred utifrån högskolan i Gävles Riktlinjer för 

examensarbete, vilket bland annat innefattat kontinuerliga handledarträffar under hela 

processen, utifrån utarbetad tidsplan. Examensarbetets olika delar bearbetades därmed på ett 
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noggrant och strukturerat sätt vilket enligt författarna till föreliggande litteraturstudie stärker 

studiens trovärdighet.  

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 

Utifrån befintlig forskning kring ICD-bärare kunde tydliga skillnader ses mellan män och 

kvinnor. Även skillnader mellan olika åldersgrupper skönjades. Ett behov av att utforma ett 

mer holistiskt patientutbildningsprogram med betydande fokus på den enskilde individen och 

inte enbart på de tekniska delarna, anses önskvärt. Även om patientutbildningen oundvikligen 

kräver att även de tekniska aspekterna berörs. Utifrån studerat ämne, tyckte sig författarna 

även se ett behov av fler patientgruppträffar med representativitet från olika kön och åldrar, 

detta för att möjliggöra ytterligare individanpassning.  

 

Det visade sig att hjärtsjukdomars behandlingsmetoder och dess inverkan på livskvaliteten i 

största grad hade att göra med olika personligheter och inte på typ av sjukdom eller 

behandling. Författarna till föreliggande studie menar dock att det är av stor vikt att i ett tidigt 

skede fånga upp de personer som är benägna att få en inskränkning på livskvaliteten, då olika 

reaktioner delvis skulle kunna bero på grad av KASAM. Om personen har en stark KASAM 

innan ICD-behandlingen så hanterar denne troligen behandlingen bättre, i jämförelse med en 

person med låg KASAM. 

 

För att optimera omvårdnaden kring denna patientgrupp och förbättra dessa personers 

livskvalitet, behövs ytterligare forskning med fokus på könsskillnader och olika 

åldersgrupper. Vidare anser författarna att ytterligare forskning kring ämnet borde ha en 

positiv inverkan på samhällsekonomin, som resultat av tryggare patienter. Med tanke på de 

konsekvenser som en minskad livskvalitet kan få, kan merkostnader för vården i form av 

återbesök eller besök på andra instanser uppstå. Detta för att ett nytt vårdbehov uppdagats för 

personen, exempelvis vid uppkomst av psykisk ohälsa.  

 

Slutligen anser författarna att det finns ett behov av mer forskning med longitudinell design 

då flertalet befintliga studier har som syfte att studera livskvaliteten vid endast ett mättillfälle 

utan uppföljning. Även fler kvalitativa artiklar som studerar skillnader mellan ålder och kön 

kopplat till inverkan på livskvaliteten, anses önskvärt då det skulle kunna ge en mer nyanserad 

bild av personers erfarenheter. Som resultat av detta skulle det bland annat kunna tydliggöras 
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vid vilken tidpunkt efter ICD- implantation som särskilda insatser behöver sättas in, för att på 

så sätt förbättra den enskilda personens livskvalitet. 

 

4.6 Slutstats 

Det framkom skillnader i den upplevda livskvaliteten mellan män och kvinnor samt mellan 

olika ålderskategorier. Kvinnor visade sig vara mer benägna att utveckla en sämre livskvalitet 

kopplat till bland annat fysisk funktion, mental hälsa, acceptans till enheten och social 

funktion. Att vid yngre ålder påbörja en ICD- behandling påverkade livskvaliteten avseende 

främst acceptansen till ICD:n och rädslan för att enheten skulle defibrillera. Äldre personer 

tenderade istället till att i större grad finna acceptans till enheten men uppgav däremot en mer 

nedsatt fysisk förmåga än de yngre personerna och därmed lägre livskvalitet. Utifrån ovan 

nämnda fynd stärktes behovet av ytterligare individanpassad vård och vidare forskning med 

fokus på köns- och åldersaspekter. 
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Brasilien 

Denna studie syftar till att undersöka livskvaliteten hos 

patienter med ICD med hjälp av SF-36 frågeformulär 

De observerade en förlust i livskvaliteten hos ICD patienter 

med avseende på de fysiska och känslomässiga aspekter, 

oavsett ålder 

Chair S.Y; Lee C.K; Choi K.C; Sears S.F. 

 

 

 

 

Kina 

1: att bedöma graden av hälsorelaterad livskvalitet hos ICD 

patienter och bedöma ångest relaterad till chocker från ICD:n 

bland Kinesiska patienter. 

2. Att eventuellt se ett samband mellan HRQL och chock-

ångesten och acceptansen av att leva med en ICD 

3. Att se eventuella skillnader i demografiska data såsom 

utbildningsnivå, kön, ålder, sysselsättningsstatus, inkomst 

m.m. 

Kvinnor rapporterade lägre fysisk funktion och signifikant 

högre förekomst av chock oro, vilket leder till lägre livskvalité 

och lägre ICD acceptans. Hög ålder var positivt relaterat till 

bättre acceptans samt mindre känslor av oro kopplat till 

ICD:n. 

Dickerson Suzanne S; Kennedy Mary; Wu Yow-Wu B; 

Underhill Meghan; Othman Areej; Dickerson Suzanne S; 

Kennedy Mary; Wu Yow-Wu B; Underhill Meghan; Othman 

Areej 

USA (NY) 

Under de tre första månaderna efter ett implantat, se olika 

mönster som påverkar livskvaliteten. Och se om det finns 

specifika variabler som påverkar ICD mottagarnas livskvalitet 

på ett visst sätt under de tre första månaderna (t.ex. ålder 

vid implantation, kön, utbildningsnivå, ejektionsfraktion etc.).  

De som fått ICD vid senare ålder (medelålder 62,3 år) 

upplever ingen förändrad eller förbättrad livskvalité, medan 

de som fått ICD i tidigare ålder (59,3 år) upplevde försämrad 

livskvalité. 

Friedmann E; Thomas SA; Inguito P; Kao CW; Metcalf M; 

Kelley FJ; Gottlieb SS 

 

Oklart 

Att undersöka psykologisk status och livskvalitet efter ICD-

implantering. Förhållandet mellan psykologisk status till 

livskvalitet och förhållandet mellan tiden sedan implantation 

psykologisk status och livskvalitet undersöks. 

Yngre ICD patienter löper störst risk för psykisk ohälsa och 

försämrad livskvalitet. Ju yngre patienter är, ju mer 

deprimerade och ängsliga är dem. 
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Habibović M; van den Broek KC; Theuns DA; Jordaens L; 

Alings M; van der Voort PH; Pedersen SS 
 

Holland 

Granska eventuella 1)könsskillnader gällande ångest och 

livskvalité samt 2) magnituden av effekten av kön vs NYHA 

||/IV, ICD chock och typ D-personlighet 

Kvinnor rapporterade sämre livskvalitet gällande två 

domänger; Fysisk funktion och vitalitet. Efter 12 månader 

visade kvinnor sämre QOL endast gällande vitaliteten.  

Marshall P; Ketchell A; MacLean J. 

 

 

UK 

Att över en 12 månaders tid jämföra skillnader mellan män 

och kvinnors välbefinnande och livskvalitet till följd av ICD 

implantation Detta med förhoppningen att öka förståelsen 

om framför allt kvinnliga erfarenheter för att se eventuella 

könsskillnader och därigenom säkerställa optimal vård. 

Vid utskrivning rapporterade kvinnor högre nivåer av ångest 

än männen, men efter 4, 8 & 12 mån visades en signifikant 

förbättring hos kvinnorna medan männen istället 

rapporterade mer oro. Kvinnor rapporterade även betydligt 

sämre psykiskt välbefinnande vid utskrivning än männen, 

men efter 12 månader hade detta förbättrats avsevärt och 

ingen signifikant skillnad kunde ses mellan könen 

Rahmawati A; Chishaki A; Sawatari H; Tsuchihashi-Makaya 

M; Ohtsuka Y; Nakai M; Miyazono M; Hashiguchi N; Sakurada 

H; Takemoto M; Mukai Y; Inoue S; Sunagawa K; Chishaki H 

Tokyo 

Syftar till att undersöka om könsskillnader existerar i 

livskvalitet och psykologiska störningar hos patienter med en 

ICD. Löper kvinnor större risk för ökad ångest; Depression; 

PTSD; och lägre livskvalitet. Sambandet mellan stress, ångest 

och depression testades mellan könen. 

Kvinnor rapporterade sämre livskvalitet gällande kroppslig 

smärta och fysisk funktion, än män.  Kvinnor rapporterade 

även signifikant mer oro, kopplat till ICD:n och depression var 

signifikant mer förekommande hos kvinnor, däremot kunde 

inga signifikanta skillnader mellan kön ses gällande ångest.  

Sears SF; Hazelton AG; St Amant J; Matchett M; Kovacs A; 

Vazquez LD; Fairbrother D; Redfearn S; Hanisch D; Dubin A; 

Cannon BC; Fishbach P; Kanter R; Bryant RM 

 

 

 

USA 

(1)Att jämföra livskvalitet mellan friska och kroniskt sjuka 

barn,  

(2) att identifiera skillnader i livskvalitet mellan pojkar & 

flickor med ICD  

(3) Att identifiera skillnader i livskvalitet mellan patienter 

som upplevt/inte upplevt chock  

(4) Jämföra patientens och förälderns observationer 

avseende livskvalitet 

Pediatriska patienter rapporterade signifikant lägre psykisk 

och fysisk livskvalité jämfört med friska jämnåriga och lägre 

fysisk livskvalité än jämnåriga kroniskt sjuka barn. Kvinnor 

rapporterade signifikant lägre psykosocial, fysisk och hjärt-

specifik livskvalitet än manliga patienter. 84,7 & av barnen  

uppgav att de undviker någon plats, sak, eller verksamhet 

sedan ICD implantationen, kvinnor visade sig undvika platser 

betydligt mer än män. 

Spindler H; Johansen JB; Andersen K; Mortensen P; Pedersen 

SS 

 

Danmark 

Undersöka om kvinnor löper större risk att få ökad ångest, 

depression, ICD oro och lägre acceptans, och (2) om kvinnor 

har sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med män, i 

relation till demografiska och kliniska egenskaper 

Kvinnor visade lägre hälsorelaterad livskvalitet beträffande 

den sociala funktionen, psykiska- och fysiska funktionen samt 

den mentala hälsan. Det visades även att. Även en ökad oro 

kunde skönjas hos kvinnor. Ingen könsskillnad sågs gällande 

depression eller acceptans till enheten. 
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Starrenburg A; Pedersen S; van den Broek K; Kraaier K; 

Scholten M; Van der Palen J 

 

 

Nederländerna 

Undersöka sambandet mellan kön och patient- rapporterade 

resultat såsom allmän ångest, ICD-relaterad ångest, 

depression, och hälsorelaterad livskvalitet, justerat för 

skillnader i demografiska och kliniska egenskaper och 

patientens personlighet profil, ett år efter implantatet. 

Den fysisk funktion förbättrades avsevärt under 

uppföljningen för både män och kvinnor. Kvinnor visade dock 

något mer förbättring under uppföljningstiden än männen. 

Social- och mental funktion, vitalitet och kroppslig smärta 

förbättrades avsevärt för både män och kvinnor under 1års 

uppföljningen.  Ingen förbättring skedde gällande det 

emotionella planet hos vare sig kvinnor eller män. Kvinnor 

rapporterade högre nivåer av kroppsbildsoro än män. 

Thylén I; Dekker RL; Jaarsma T; Strömberg A; Moser DK 

 

 

Sverige 

.     1. Förekomsten av självrapporterande symtom av ångest och 

depression i en stor grupp av ICD-bärare 

2.   2. Beskriva livskvalitet  

3.   3. Kartlägga eventuella oberoende faktorer som kan kopplas 

till livskvalitet, ångest och depression.   

Yngre ålder och kvinnligt kön var associerat med lägre 

livskvalitet. Patienter med sämre livskvalitet och symtom på 

ångest eller depression var främst kvinnor, yngre <65 och 

ensamboende. 

 

Bilaga 2 

Tabell 3: Sammanställning av resultatartiklarnas: Författare, publikationsår samt metodologiska aspekter 

Författare och 

publikationsår  
Titel Design Undersökningsgrupp/ 

urvalskriterier 
Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod/ 

forskningsetik 

Cesarino CB; Beccaria 

LM; Aroni MM; 

Rodrigues LC; Pacheco 

Sda S 

 

2011 

Quality of life of patients 

with implantable 

cardioverter- defibrillator: 

the usage of SF-36 

Questionnaire 

 

*Kvantitativ ansats 

*Retrospektiv, 

beskrivande design 

 

N:=50  

Män: 31 (62 %) 

Kvinnor: 19 (38 %) 
Medelålder: 58,4 
Åldersspann: 21-75 

Inklusionskriterier: 
*ICD-patienter 
*Ålder > 18 år. 
*Ej förekomst av kognitiv svikt. 
*Vid återbesök på Cardiology Service på 

Semistrukturerad interview= 

kartlägga demografiska data 

+ hur hälsan ser ut nu 

jämfört med för ett år sedan  

 

Instrument: 

*SF-36 

 

*t-test 

 Etik: 
*Informerat samtycke 
*Projektet godkändes av 

forsknings- och etik 

kommittén: FAMERP 
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fredagar under 2009.   
*Tecknat ett informerat samtycke att delta i 

studien 

Chair S.Y; LeeC.K; Choi 

K.C; Sears S.F. 

 

2011 

Quality of life Outcomes 

in Chinese Patients with 

Implantable Cardioverter 

Defibrillators 

 

*Kvantitativ ansats 

*Tvärsnittsstudie 

 

N= 85  

Män: 65 (76,5 %) 
Kvinnor: 20 
Medelålder: 59,7 år 

Inklusionskriterier: 

*>18 år 
*Har en ICD 
*Kunna tala flytande Kantonesiska 
*Inga hörselnedsättning 

Exklusionskrierier: 
Patienter med allvarliga medicinska 

sjukdomar, kognitiv dysfunktion eller en 

historia med psykisk sjukdom  

Demografisk information 

lämnades via ett ark vid 

uppföljningsbesök. 

Klinisk data hämtades från 

deltagarnas journal. 

Instrument: 
*Kinesisk version av “Short 

Form (SF-12) Health Survey 

standard version”= Mätning 

av HRQOL 
*Florida Patient Acceptance 

survey (FPAS)  
*Florida Shock Anxiety Scale 

(FSAS) 

* Test- retest correlation 
*Pearson’s correlation 

coefficient 
* t-test 
* ANOVA 

 Etik: 
*Godkänd av den kliniska 

etiska kommittén 
*Skriftligt godkännande från 

samtliga deltagare, alt gav 

fingeravtryck 

Dickerson Suzanne S; 

Kennedy Mary; Wu 

Yow-Wu B; Underhill 

Meghan; Othman 

Areej; Dickerson 

Suzanne S; Kennedy 

Mary; Wu Yow-Wu B. 

Underhi Meghan; 

Othman Areej 

2010 

Factors related to quality-

of-life pattern changes in 

recipients of implantable 

defibrillators 

 

*Kvantitativ ansats 

* Prospektiv, 

longitudinell, 

beskrivande, 

sambandsenkätstudie 

N=79 

Män: 61  
Kvinnor:19. 

Medelålder 62,4 år  

Åldersspann: 32-84 år 

Inklusionskriterier: 

*Pat som ska få en ICD 
* > 18 år 
*Förmåga att tala och skriva på engelska. 
*Utan psykiatrisk historik 

Varje ämne mättes innan 

implantation, 1 mån & 3 

mån efter implantation 

 Instrument: 
*Speilberger State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI)= 

Ångest 
*Ferrans and Powers Quality 

of Life Index, Cardiac Version 

(QLI:CV)= Livskvalitet 

*ANOVA 
*X2 
*t-test 

Etik: 

*Godkännande erhölls från 

Institutional Review Board. 
*Informerat samtycke 

erhölls av samtliga deltagare 

Friedmann E; Thomas 

SA; Inguito P; Kao CW; 

Metcalf M; Kelley FJ; 

Quality of life and 

psychological status of 

patients with implantable 

*Kvantitativ ansats 

*Tvärsnittsstudie  

N= 48. 

Män: 38 

Kvinnor: 10 

Instrument: 
*Beck depression inventory 

(BDI)= Grad av depression 

*Pearson’s correlation 

 Etik: 
*Godkännande av 
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Gottlieb SS 

 

2006 

cardioverter defibrillators 

 

Åldersspann: 34-90.  

Medelålder 66 

*State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI)= Bedöma 

tillstånd och drag av ångest. 
*Sickness Impact Profile 

(SIP): Bedöma livskvalitén 

internationella 

granskningsnämnden. 
*Via ett brev gav deltagarna 

samtycke till forskaren att ta 

del av deras journal 

Habibović M; van den 

Broek KC; Theuns DA; 

Jordaens L; Alings M; 

van der Voort PH; 

Pedersen SS 

 

2011 

Gender disparities in 

anxiety and quality of life 

in patients with an 

implantable cardioverter–

defibrillator 

 

*Kvantitativ ansats 

*Prospektiv, 

longitudinell design 

 

N=718 

 

Män: 579 (61,4 = medelålder) 
Kvinnor: 139 (58,3 = medelålder)  

Medelålder: 60,81 

Exklusionskriterier: 
Signifikanta kognitiva 

funktionsnedsättningar, (t.ex. demens), 

livshotande sjukdomstillstånd (t.ex. cancer), 

en historia av psykisk sjukdom annan än 

affektiva/ångest, och otillräcklig kunskap om 

det holländska språket. 

*Demografisk data och 

kliniska variabler antingen 

genom Journaler eller frågor 

på enkäterna 

Instrument: 
*(STAI-S) (Ångest) 
*Short-Form Health Survey 

(SF-36) (LIvskvalité) 
*the 14-item Type D scale 

(DS14) (Typ D personlighet) 

*X2-test 
*t-test 
*MANOVA 

*MANCOVA 

Etik 
*Godkänt av medicinsk 

etiska kommittén hos de 

involverade sjukhusen 
*Helsingforsekl. 
*Skriftligt informerat 

samtycke 

MarshallP; Ketchell A; 

MacLeanJ. 

 

2012 

 

Comparison of male and 

female  psychological 

outcomes related  to 

implantable 

cardioverter  defibrillators 

(COMFORTID) 

*Kvantitativ ansats 

 

*Prospektiv, 

Tvärsnittsstudie 

 

N= 47  

 

Män: 33 (70 %)  

Kvinnor: 14 (30 %)  

20 stycken över 65 år 

 

Inklusionskriterier: 

*>18 år. 

*ICD implantat efter ett plötsligt hjärtstopp 

eller personer med hög risk för plötsligt 

hjärtstopp 

*Förmåga att läsa, skriva & förstå engelska 

som första eller andra språk. 

*Personer utan bakgrund av psykiska 

problem eller uppenbara kognitiva 

Demografiska data 

insamlades via journaler, 

patient diskussioner och via 

det första frågeformuläret. 

Identiska frågeformulär 

skickades till patienterna 

efter 4, 8 & 12 månader 

 

Instrument:  
*QoL: “The medical outcome 

survey” (MOS SF-36)   
*Ångest: “The State-Trait 

Anxiety Inventory” (STAI)  

*ICD specifikt: “Implanted 

*Device Adjustment Scale” & 

“Florida Patient Acceptance 

*Mann- Whitney U-test  

*Kruskal 

*Wilcoxon Signed Ranks 

Test.  

 

Etik:  

*Informerat samtycke 

erhölls från alla deltagare. 

*Helsingforsdekl. 

*Etiskt godkännande genom 

lokal etisk 

forskningskommitté 
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nedsättningar. Survey” (FPAS)  

Rahmawati A; Chishaki 

A; Sawatari H; 

Tsuchihashi-Makaya M; 

Ohtsuka Y; Nakai M; 

Miyazono M; 

Hashiguchi N; Sakurada 

H; Takemoto M; Mukai 

Y; Inoue S; Sunagawa K; 

Chishaki H 

2013 

Gender Disparities in 

Quality of Life and 

Psychological Disturbance 

in Patients With 

Implantable Cardioverter 

Defibrillators  

 

*Kvantitativ ansats 

*Tvärsnittsstudie 

N=179 

Män: 145  

Kvinnor: 34 
Medelålder: 60,5 
Kvinnors medelålder: 53,5 
Männens medelålder: 62,2. 
 

14 kvinnor var >65 
68 män var >65 
45,8 % (82 st) av gruppen var >65, vilket 

innebär 97 st yngre än 65 år. 

Kliniska variabler hämtades 

från journaler 

Instrument:  
*(WAICD) Scale 
*State-Trait Anxiety 

Inventory (STAI) 

*Beck Depression Inventory 

(BDI) 
*Impact of Event Scale-

Revised (IES-R) 
*Short Form-8 (SF-8) 

* Chi-square test  

*Fisher’s exact test  

*T-test  
*Mann-Whitney  U-test 
*MANOVA 

Etik: 
*Helsingforskdekl*Skriftligt 

informerat samtycke 
*Godkänd av etikkommitté 

 

Sears SF; Hazelton AG; 

St Amant J; Matchett 

M; Kovacs A; Vazquez 

LD; Fairbrother D; 

Redfearn S; Hanisch D; 

Dubin A; Cannon BC; 

Fishbach P; Kanter R; 

Bryant RM 

2011 

Quality of life in pediatric 

patients with implantable 

cardioverter defibrillators 

*Kvantitativ ansats 

* Oklar design, mätt 

vid ett tillfälle 

N= 60.  

 

Pojkar: 35 

Flickor: 25 
Åldersspann: 8-18 

Inklusionskriterier: 
*Vara ICD-bärare 
*Ålder: 8-18 år 
*Förmåga att läsa & fylla i frågeformulär på 

Engelska. 
*Samtycke från förälder el. vårdnadshavare 

över 18 år gammal. 

 Exklusionskriterier:* 

Förekomst av utvecklingsstörning eller 

psykotiska störningar 

Instrument: 
*The Defibrillator Severity 

Index 
*The PedsQL Pediatric 

Quality of Life Inventory–

Child Versions 
*PedsQL 3.0 Cardiac Module 
*The PedsQL Pediatric 

Quality of Life Inventory–

ParentVersions 3 
*PedsQL 3.0 Cardiac Module 

*t-test 
*Omnibus 1-way analysis of 

variance? 
*Paired-samples Student's t 

tests 
*Oberoende t-test 
*Several 1-sample Student's 

t tests 

Etik: 

*Erhållande av informerat 

samtycke. 
*Godkännande av 

”institutional review-board” 

vid från varje 

deltagarcentrum. 

Spindler H; Johansen 

JB; Andersen K; 

Mortensen P; Pedersen 

Gender Differences in 

Anxiety and Concerns 

about the Cardioverter 

*Kvantitativ ansats 

*Tvärsnittsstudie  

N= 535 

 

Män: 438 

Kvinnor: 97 

Enkätstudie och insamling 

från patienternas journaler. 

Instrument:  

*MANOVA 

*ANOVA 

*Fisher’s exact test 

*T-test 
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SS 

 

2009 

Defibrillator 

 

Medelålder: 61,5. 

Medelåder män: 62,94 

Medelålder kvinnor: 55,22 

Inklusionskriterier: 

Patienter som fått ICD mellan år 1989-2006 

på Århus sjukhus och som fortfarande var 

vid liv  

Exklusionskriterier: 

De som fått en första ICD under de senaste 3 

mån. 

*Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), 

*Short-Form Health Survey 

(SF-36) 

*ICD concerns questionnaire 

(ICDC) 

*Florida Patient Acceptance 

Survey (FPAS) 

 

*X2- test 

Etik: 

*Helsingforsdeklarationen 

*Info om studien skickades 

via mejl till deltagarna 

 

Starrenburg A; 

Pedersen S; van den 

Broek K; Kraaier K; 

Scholten M; Van der 

Palen J 

 

2014 

Gender Differences in 

Psychological Distress and 

Quality of Life in Patients 

with an ICD 1-Year  

 

*Kvantitativ ansats 

*Prospektiv, 

longitudinell design 

N= 300 

Män: 247 

Kvinnor: 53 

Medelålder: 62.0 år 
Medelålder män: 62,9 

Medelålder kvinnor:59,8 

Inklusionskriterier: 
*Indikation för ICD enl riktlinjerna för 

Nederländska ”Society of Cardiology” och 

Europeiska ”Society of Cardiology”. 
*>18 år 
*Givit skriftligt informerat samtycke. 

Exklusionskriterier: 
*Oförmågaatt läsa/ skriva nederländska 

*medfödd hjärtsjukdom 

*stora psykiska sjukdomar andra än affektiva 

spektrumstörningar  

*Deltagande i andra studier. 

Demografiska och kliniska 

uppgifter via 

patientjournaler.  

Instrument: 
*Ångest/depression: HADS. 
*Chockrelaterad ångest: 

FSAS. 
*ICD- acceptans: FPAS 
*Hälsorelaterad livskvalitet: 

SF-36 

  

 

*Mann Whitney U-test 
*X2-test 
*t-test 

Etik: 
*Skriftligt informerat 

samtycke 
*Helsingforsdeklarationen 

Thylén I; Dekker RL; 

Jaarsma T; Strömberg 

Characteristics associated 

with anxiety, depressive 

*Kvantitativ ansats 

*Tvärsnitt, 

N=3067 
 

Demografiska uppgifter, 

uppgifter om 

*X2 
*ANOVA 
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A; Moser DK 

 

2014 

symptoms, and quality-

of-life in a large cohort of 

implantable cardioverter 

defibrillator recipients 

sambandsstudie 

(correlation) 
Män: 2438 

Kvinnor: 629 
Medelålder 65,9 

  

komorbiditeter, och 

uppgifter om chocker 

samlades in genom 

självrapport. 

Primär/sekundär indikation 

för ICD-implantation, typ av 

ICD, och tid sedan 

implantation erhölls från 

svenska ICD och Pacemaker 

registret. 

Instrument: 
*HADS- ångest/depression 
*EuroQOL: Livskvalité 
*ICDC- problem med ICD 

*T-test 

Etik: 
*Informerat samtycke 
*Godkänd av 

etiksprövningsnämnd i 

Linköping  
*Genomfördes i enlighet 

med ”code of ethics of the 

world medical association 

 

 

 

Bilaga 3  
Tabell 4: Metodologisk frågeställning. Presentation av undersökningsgrupp & urvalsstrategi 

Författare Antal deltagare Könsfördelning Åldersfördelning Urvalsstrategi 

Cecarino et al. 

 

N= 50 31 män  

19 kvinnor 
Medelålder 58,4 

Åldersspann: 21-75 
Urvalsstrategi framgår ej 

Pat som behandlades med ICD på en vårdcentral 

under 2009 på fredagar inkluderades i studien. 

Inklusionskriterier finns 

Chair et al N= 85  

 

65 män  
20 kvinnor 

Medelålder 59,7 

Åldersspann framkommer ej 
Urvalsstrategi framgår ej 

Rekryterades under uppföljningstiden på en 

arytmiklinik i Hong kong mellan sep - dec 2007, av 

forskaren. Inklusions- och exklusionskriterier finns.  
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Dickerson et al. N=79 61 män 
19 kvinnor 

Medelålder 62,4 

Åldersspann: 32-84 
Bekvämlighetsurval 

Friedman et al 

 

N= 48 

 

38 män 

10 kvinnor 
Medelålder 66 

Åldersspann: 34-90  
Urvalsstrategi framgår ej 

Alla patienter vars medicinska journaler uppgav att 

de hade ICD kontaktades via en vårdcentral per 

telefon och tillfrågades om de var villiga att ta 

emot information om studien. Ett brev som 

beskrev studien, ett medgivande med tillstånd att 
undersöka patientens journal och för-stämplat 
returkuvertet var skickas till varje patient som 

indikeras intresse.  

Habibović, et al. 

 

N=718 

 

579 män  

139 kvinnor 
Medelålder 60,81 

Medelålder män: 61,4 

Medelålder kvinnor: 58,3 

Åldersspann framkommer ej 

Urvalsstrategi framgår ej 

Patienter från tre holländska sjukhus, inlagda på 

sjukhus mellan maj 2003 & juni 2009 för ICD 

implantering inkluderades i studien och svarade på 

en uppsättning standardiserade och validerade 

frågeformulär 

Marshall et al 
N= 47   

 

33 män 

14 kvinnor 

 

Medeålder 58 

20 - >65 

20–39 years 7 (15) Män: 2 (6) 

Kvinnor: 5 (36) 

40–59 years 14 (30) Män: 9 (27) 

Kvinnor: 5 (36) 

> 60 years 26 (55) Män: 22 (67) 

Kvinnor: 4 (28) 

Urvalsstrategi framgår ej 

Patienter som fått sin första ICD och uppfyllt 

aktuella inklusionskriterier, noterades av en ICD 

speciallit sjuksköterska och rekryterades därefter 

av forskarna 

Rahmawati et al N=179 

 

145 män  

34 kvinnor. 

 

Medelålder: 60,5 år 
Medelålder män 62,2. 
Medelålder kvinnor 53,5 
 
14 kvinnor var >65 
68 män var >65 
45,8 % (82 st) av gruppen är >65 

Konsekutivt urval 



 

 

 

97 st är alltså <65 
Åldersspann framkommer ej 

Sears et al. N= 60  

 

35 pojkar 

25 flickor 
Medelålder framkommer ej 

Åldersspann: 8-18  
Urvalsstrategi framgår ej 

potentiella deltagare och deras föräldrar/ 

vårdnadshavare kontaktades av medicinsk 

personal vid rutinmöte på kardiologi eller 

elektrofysiologiskt center. Skulle även uppfylla 

inklusionskriterier. 

Spindler H et al. N= 535 438 män  
97 kvinnor. 

Medelålder 61,5. 
Medelålder män: 62,94 
Medelålder kvinnor: 55,22 
Åldersspann framkommer ej 

Konsekutivt urval.   

Starrenburg et al 

 

N= 300 247 män  

53 kvinnor. 

 

Medelålder: 62.0 

Medelålder män: 62,9 

Medelålder kvinnor: 59,8 
Åldersspann framkommer ej 

Konsekutivt urval 

Thylén, I N=3067 

 

2438 män 

629 kvinnor 
Medelålder: 65,9 

Åldersspann framkommer ej 
Urvalsstrategi framgår ej 

Personer från Svenska ICD och Pacemakerregister 

(som har en ICD) mellan 2011-2012, tillfrågas om 

de vill delta i studien via ett brev. 

 


