
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 Att leva med 

pacemaker  
 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Martina Bodin & Caroline Jansson 
HANDLEDARE: Dan Malm 
JÖNKÖPING 2017 januari 

 

- En litteraturöversikt 



 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Att vara 
beroende av pacemaker kan ha stor inverkan på personens liv. Sjuksköterskan har som 
roll att ge personcentrerad omvårdnad genom att se till varje individs egna upplevelser 
av hälsa och ohälsa. Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) är ett omfattande begrepp 
som beskriver upplevt välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt. 
Syfte: Var att beskriva om och på vilket sätt det dagliga livet påverkas av att leva med 
pacemaker.  
Metod: En litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa artiklar har 
sammanställts utifrån deduktiv ansats. Begreppet HRQoL har använts som teoretisk 
referensram. Det har gjorts artikelsökningar i databaserna CINAHL, MEDLINE och 
PsycINFO. Det resulterade i åtta artiklar som analyserades utifrån Elo och Kyngäs 
innehållsanalys. 
Resultat: HRQoL förbättrades efter att personer fått pacemaker inopererad. Personer 
mötte fysiska, psykiska och sociala utmaningar, men pacemakern upplevdes som något 
positivt då de fått en livsräddande behandling. 
Slutsats: Att leva med pacemaker är en komplex och individuell upplevelse som kan 
påverka det dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att informera, 
undervisa, stötta och bemöta dessa personers upplevelser.  
Nyckelord: Dagligt liv, hälsorelaterad livskvalitet, litteraturöversikt, pacemaker, 
upplevelser 
 



 
 

Summary 

Title: Living with a pacemaker 
Background: About 53 000 people are living with a pacemaker in Sweden. Living 
with a pacemaker can lead to changes in people’s life. Nurse’s role is to provide person-
centered care by ensuring each individual's own experiences of health and illness. 
Health-related quality of life (HRQoL) is a comprehensive concept that describes 
physical, mental and social well-being.  
Purpose: Was to describe if and how the daily living gets affected by living with a 
pacemaker. 
Method: A literature review with quantitative and qualitative articles has been 
compiled from a deductive approach. HRQoL has been used as a theoretical 
framework.  Searches were carried out in the databases CINAHL, MEDLINE and 
PsycINFO. This resulted in eight articles and was analyzed by Elo and Kyngäs content 
analysis. 
Results: Health-related quality of life increased after people had a pacemaker 
implanted.  People faced physical, psychological and social challenges, but they 
experienced pacemaker as something positive because they had a life-saving 
treatment. 
Conclusion: Living with a pacemaker is a complex and individual experience that can 
affect the daily living. The nurse has an important role to inform, educate and confirm 
these person’s experiences and provide necessary support.  
Keywords: Daily living, experience, health-related quality of life, literature review, 
pacemaker 
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Inledning 

I Sverige är det cirka 53 000 personer som lever med pacemaker. Under år 2015 var 
det cirka 7000 personer som fick pacemaker inopererad. Medelåldern för personer 
med pacemaker är 75 år för män och 78 år för kvinnor (Pacemakerregistret, 2015).  
Att leva med pacemaker kan leda till oro och ångest, då personen kan känna sig osäker 
på hur pacemakern kommer att påverka vardagen (Rassin, Zilcha & Gross, 2009). 
Sjuksköterskans uppgift är att bedriva god vård samt ge korrekt och lämplig 
information gällande behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
Sjuksköterskan har som roll att undervisa, stötta och samtala med personer som lever 
med pacemaker (Martin-Mcdonald, 2014). Det är även viktigt att ha god kunskap om 
pacemakern och dess funktion samt förståelse för hur personer upplever sitt liv med 
pacemaker, då det kan leda till förbättrad omvårdnad och ett ökat välbefinnande hos 
personen (Cotter, Bixby & Morse, 2006). 
 
Bakgrund 

Hjärtats retledningssystem 
I övre delen av höger förmak finns specialiserade celler som har förmågan att skicka 
ut regelbundna elektriska impulser. Den kallas för sinusknutan och är en av två delar 
i hjärtats retledningssystem (Jackson, 2010). Normalt avges 60–100 impulser per 
minut. Impulserna sprider sig från sinusknutan ner till AV-noden, härifrån går 
depolariseringsvågor via Hiska bunten, ner till hjärtats nedersta spets och sedan ut 
över vänster respektive höger kammare (Cotter et al., 2006). De elektriska 
impulserna leder till att hjärtat gör sammandragningar, och på så sätt skapas 
regelbunden puls (Woodruff & Prudente, 2005). Resultatet blir en hjärtkontraktion 
och blod pumpas via aortan ut i kärlsystemet (Cotter et al., 2006). 
 
Indikationer för pacemaker 
Pacemakerimplantation kan ske som akut eller planerat ingrepp. Vanligaste 
indikationen för pacemaker är att personen drabbas av plötsliga svimningar som beror 
på AV-block i hjärtat och pacemakerimplantation sker då ofta samma dag som symtom 
uppstått (Malm & Sandgren, 2014). Andra indikationer är sjuk sinusknuta, brady- eller 
takykardier, förmaksflimmer samt överledningsrubbningar pga. hjärtsvikt eller 
tidigare hjärtinfarkt (Woodruff & Prudente, 2005). Dessa tillstånd leder till minskad 
hjärtminutvolym och hjärtat kan då inte försörja kroppens vitala organ på ett 
tillräckligt sätt. Därav kan symtom såsom trötthet, svaghet, andnöd, förvirring eller 
medvetandeförlust uppkomma (Rassin et al., 2009).  
 
Pacemaker 
Pacemakern började utvecklas av den svenske ingenjören Rune Elmqvist. År 1958 
skedde första pacemakerimplantationen i världen på Karolinska sjukhuset i Stockholm 
(Larsson, Elmqvist, Rydén & Schüller, 2003). När första pacemakern introducerades 
var den inställd på ett bestämt antal impulser per minut, oavsett om kroppen behövde 
detta eller inte. Vanligtvis var pacemakern inställd på 70–80 slag/minut. Efter detta 
fortsatte utvecklingen av pacemakern runt om i världen, framför allt i Sverige och USA 
(Larsson et al., 2003).  
Pacemakern är en batteridriven dator med livslängd på 5–10 år, beroende på hur aktiv 
den är. Den har en omkrets på cirka 4 cm, är 5 mm tjock och gjord av titan (Woodruff 
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& Prudente, 2005). Idag anpassas pacemakerns funktioner individuellt efter behov. 
Utöver att pacemakern skickar impulser, så kallat pacing, finns även funktionen 
sensing. Sensing innebär att pacemakern endast skickar impulser då hjärtats frekvens 
understiger ett visst antal slag/minut. Denna inställning är förutbestämd och 
individanpassad (Persson & Stagmo, 2014). Målet med pacemakerbehandling är 
främst att stödja retledningssystemet i överföringen av impulser, så att hjärtat 
upprätthåller god frekvens (Woodruff & Prudente, 2005). Pacemakerns syfte är att 
minska dödlighet, förlänga livslängden och öka personers välbefinnande (Eikeland, 
Haugland & Stubberud, 2011). 
 
Pacemakerimplantation 
Pacemakersystemet består av pacemaker och elektroder som opereras in under huden, 
några centimeter nedanför vänster nyckelben. Operationen tar normalt sett 1–2 
timmar och görs under lokalbedövning. Beroende av pacemakersystem förs en eller två 
elektroder in genom en central ven direkt in till höger kammare och/eller höger 
förmak. När elektroderna har fixerats i hjärtmuskeln placeras pacemakern under 
huden och börjar sedan arbeta självständigt (Rassin et al., 2009). Pacemakern skickar 
via elektroderna elektriska impulser vilket leder till att hjärtat kontraherar och pumpar 
ut blod. Efter implantationen görs kontrollröntgen över bröstet för att bekräfta att 
pacemakern har korrekt placering. Personer med pacemaker kan leva ett normalt liv 
utan några större begränsningar. Första tiden efter operationen bör personen undvika 
att lyfta tungt men kan efter att såret läkt återgå till sitt normala liv (Cotter et al., 2006). 
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Preoperativt 
Inför pacemakerimplantation har sjuksköterskan ansvar för preoperativa 
förberedelser. Personen ska genomgå en helkroppsdusch med bakteriedödande 
tvållösning, helst vara fastande i 4–6 timmar innan operation och vitala parametrar 
ska kontrolleras. Sjuksköterskan tar ordinerade blodprover, sätter perifer venkateter 
och administrerar premedicinering (Jackson, 2010).   

Det är viktigt att tillämpa personcentrerad omvårdnad i mötet med personer som 
inkommer till sjukhus för pacemakerimplantation. Personcentrerad omvårdnad 
innebär att se till varje enskild individs tolkning av hälsa och ohälsa. Personen sätts 
framför sjukdomen, och fokus är på personens egen upplevelse av verkligheten 
(Talerico, O’brien & Swafford, 2003). 

Det krävs god kunskap och utbildning av vårdpersonal när det gäller omvårdnad kring 
hjärtsjuka personer (Anderson, Moyle & McAllister, 2002). Genom att samtala med 
personen och svara på eventuella frågor, t.ex. varför pacemakern behövs, hur den 
fungerar, rutiner inför operation, beskrivning av operationsförloppet och vad som 
väntar efter insättningen kan det skapa trygghet (Jackson, 2010). Om sjuksköterskan 
är tydlig och lyssnar på personen kan det även minska känslor av oro och stress 
(Anderson et al., 2002).  
 
Postoperativt 
Efter insättning av pacemakersystemet har sjuksköterskan en viktig roll i personens 
återhämtningsprocess (Cotter et al., 2006). Det är viktigt att kunna identifiera tecken 
på pacing-fel eller om det uppstår komplikationer relaterade till pacemakern, vilket 
kan visa sig genom yrsel, sänkt allmäntillstånd eller bröstsmärta. Sjuksköterskans 
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uppgift är att regelbundet kontrollera vitala parametrar, medvetandegrad och vid 
behov tillkalla läkare (Eikeland et al., 2009). Det är endast 1–2 procent som drabbas 
av svåra komplikationer såsom blödning, infektion, pacing-fel, pneumothorax eller 
tromboser. Normalt sett kan personen gå hem redan samma dag eller dagen efter 
operation (Rassin et al., 2009).  

Sjuksköterskan ska betona vikten av att regelbundna uppföljningar på 
pacemakermottagning görs. Detta inkluderar observation av operationssåret, kontroll 
av pacemakerfunktion och om personen fått nytillkomna symtom. Första 
uppföljningen ska göras efter 1–4 veckor, beroende på vilket sjukhus implantationen 
sker. Därefter görs regelbundna kontroller var 12:e månad (Jackson, 2010). 

Personer som nyligen fått pacemaker kan känna oro och ångest, därför är det viktigt 
att vårdpersonal ger det stöd som krävs (Anderson et al., 2002; Rassin et al., 2009). 
Det kan finnas frågor och funderingar kring deras framtida livsstil och hur pacemakern 
kommer påverka vardagen (Rassin et al., 2009). Genom att ha god kommunikation 
mellan sjuksköterska och personen främjas dennes upplevelse av välbefinnande och 
trygghet (Cotter et al., 2006). Ger sjuksköterskan kunskap och utbildning kring 
pacemakern kan detta leda till att personen får ökad förståelse kring sin nya livsstil och 
snabbare kommer tillbaka till ett aktivt liv (Jackson, 2010). 
 
HRQoL  
Livskvalitet definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som personens egna 
inställning till hur livet levs i relation till mål, förväntningar och normer. Livskvalitet 
är ett omfattande begrepp där faktorer som personens miljö, sociala förhållanden, 
personliga åsikter, självständighet, psykisk och fysisk hälsa påverkar på ett komplext 
sätt. Det är personliga upplevelser som förändras genom tiden (WHO, 1997).  

Det finns faktorer som påverkar livskvaliteten, exempelvis hälsa. Hälsa är en stor del 
av personens livskvalitet och definieras som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
funktionsnedsättning” (WHO, 1948). Hälsa och livskvalitet bör inte ses som 
synonymer med varandra, trots att hälsa är en del av personens livskvalitet. 
Hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) är en utveckling av begreppet livskvalitet och 
innefattar de aspekter av personens allmänna livskvalitet som påverkas av hälsan. 
Dessa olika faktorer är fysiska funktioner, sjukdomssymtom, behandling, 
biverkningar, välbefinnande, kognitiva och sociala funktioner (Ferrans Estwing, 
Zerwic Johnson, Wilbur & Larson, 2005).  HRQoL beskriver hur personens hälsa 
inverkar på dennes upplevda välbefinnande inom fysiska, psykiska och sociala 
aspekten (Hays & Morales, 2001). Det fysiska välbefinnandet handlar om att kunna 
utföra fysiska aktiviteter, vara fri från smärta och tillgodose basala behov. Det psykiska 
välbefinnandet kan innebära hur personens egna känslor och självbild påverkar 
individen, kunna acceptera sig själv och ha positiv attityd. Det sociala välbefinnandet 
innefattar förhållandet i sociala relationer, stöd från närstående och personens 
sexualitet (WHO, 1997). 
 
Instrument 
SF-36 hälsoenkät är ett vetenskapligt utprovat frågeformulär där personer skattar 
fysisk och psykisk hälsa, vilket ger indikation på deras HRQoL. SF-36 kan tillämpas i 
klinisk praktik, i undersökningar bland allmänna befolkningen samt 
forskningssammanhang. SF-36 består av 36 frågor som är indelade i 8 olika 
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hälsoområden; fyra innefattar fysisk hälsa och fyra psykisk hälsa (Hays & Morales, 
2001; Sullivan & Karlsson, 1998). Varje fråga skattas från 0–100, högre poäng innebär 
bättre skattad hälsa. Fysisk hälsa innefattar fysisk rollfunktion, fysisk funktion, smärta 
och allmän hälsa. Fysisk rollfunktion visar om personen begränsas i att kunna utföra 
aktiviteter eller annat arbete på grund av fysisk ohälsa. Fysisk funktion beskriver i 
vilken grad personen begränsas i sin fysiska aktivitetsnivå. Smärta visar hur personen 
skattar kroppslig smärta/värk och i vilken grad den påverkar personen. Allmän hälsa 
belyser hur personen värderar sitt generella hälsotillstånd (Sullivan & Karlsson, 1998). 
Psykisk hälsa innefattar vitalitet, social funktion, emotionell rollfunktion och psykiskt 
välbefinnande. Vitalitet handlar om hur personen skattar sin energi och livskraft. 
Social funktion visar hur personen kan bibehålla sociala relationer eller om det störs 
på grund av psykisk eller fysisk hälsa. Emotionell rollfunktion handlar om personen 
har svårigheter i att klara av arbete eller andra aktiviteter på grund av känslomässiga 
problem. Psykiskt välbefinnande visar i vilken grad personen skattar nedstämdhet 
alternativt känslor som glädje och harmoni i det dagliga livet (Sullivan & Karlsson, 
1998). Utifrån dessa åtta dimensioner kan ett summaindex av fysisk hälsa (PCS) och 
psykisk hälsa (MCS) beräknas.  
 
HRQoL vid hjärtsjukdom 
Personer som lever med kronisk hjärtsjukdom upplever generellt sämre HRQoL 
jämfört med personer som är friska. Symtom såsom bröstsmärta, dyspné och trötthet 
kan inverka negativt i personers dagliga liv (Kimble et al., 2011). Att leva med 
hjärtsjukdom och risken att drabbas av hjärtstopp gör att personer kan känna sig 
utsatta och oroliga vid vistelse i offentliga miljöer, samtidigt som det finns rädslor av 
att vara ensamma (Humphreys, Lowe, Rance & Bennett, 2015). Personer som lever 
med hjärtsjukdom har ofta andra kroniska sjukdomar som är förenade med försämrad 
HRQoL, vanligast är hypertoni och diabetes. Depression är också vanligt och kan vara 
en följd av att leva med kronisk hjärtsjukdom (Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad 
& Söderberg, 2014).  

Arytmier är en hjärtsjukdom och är associerad med ökad risk för hjärtsvikt, stroke och 
död. Arytmier kan orsaka flera olika symtom såsom hjärtklappning, andfåddhet, 
svimningar och bröstsmärtor, detta kan leda till ångest och depression. Symtomen 
påverkar inte bara dem själva, utan även närstående då minskad förmåga att utföra 
fysiska aktiviteter och delta i sociala sammanhang kan leda till känsla av isolering hos 
partnern (Walfridsson, Strömberg & Årestedt, 2015; Withers et al., 2015). Att leva med 
en person med kronisk hjärtsjukdom kan ha stor påverkan på det dagliga livet och är 
associerat med rädsla för framtiden. Förhållandet kan påfrestas på grund av minskat 
socialt umgänge, ekonomiska problem och minskad sexlust. Det kan även medföra att 
närstående får agera vårdare vilket har negativ inverkan på relationen (Dalteg, 
Benzein, Fridlund & Malm, 2011). 

Depression och oro är mer vanligt hos personer som lever med pacemaker jämfört med 
övriga befolkningen. Detta kan bero på otillräcklig information om hur pacemakern 
fungerar, missuppfattningar om hur det är att leva med pacemaker eller bristande stöd 
från omgivningen (Jackson, 2010). Även om pacemaker är en livsräddande behandling 
kan det påverka personens HRQoL. Behovet av livslånga uppföljningar, oro för pacing-
fel och begränsningar i vardagen kan påverka personer med pacemaker negativt. Om 
personen lär sig att hantera sitt nya liv med pacemakern främjas autonomi och HRQoL 
(Lampert, 2013).  
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Problemformulering 
Tidigare forskning visar att personer som lever med pacemaker kan uppleva rädsla och 
oro och har ett ökat behov av stöd (Anderson et al., 2002). För att främja personers 
HRQoL krävs djupare förståelse för hur de upplever sitt liv med pacemaker. Genom att 
förstå hur pacemaker inverkar på personer, kan det bidra till nödvändig utveckling av 
hälso- och sjukvården vad gäller kunskap kring omvårdnaden av personer med 
pacemaker. Sjuksköterskan har en viktig roll i hur dessa förbättringar ska genomföras, 
då arbetet innebär nära kontakt med dessa personer (De Bardi, Lorenzoni & Gregori, 
2016). Litteraturöversikten kan leda till ökad kunskap kring hur dessa personer ska 
bemötas och få den omvårdnad som krävs utifrån deras behov.   
 
Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva om och på vilket sätt det dagliga livet 
påverkas av att leva med pacemaker. 
 
Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt har genomförts, vilket innebär att det görs en bred sökning av 
vetenskapliga artiklar inom det aktuella området (Friberg, 2012). Kombinerad design 
valdes att göras för att få så bred sökning som möjligt (Henricson, 2012b). Kvalitativa 
och kvantitativa forskningsstudier valdes ut, granskades och sammanställdes 
(Backman, 2016). Litteraturöversikten är gjord utifrån deduktiv ansats, där en teori 
står som grund genom forskningsprocessen (Henricson, 2012b). Begreppet HRQoL 
har använts, där fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande löpt som röd tråd genom 
analysen. 
 
Urval och datainsamling 
Databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO användes som sökmotorer. CINAHL 
inriktar sig till största delen på omvårdnad. MEDLINE innefattar främst medicin, men 
också omvårdnad och tandvård. PsycINFO är en sökmotor som främst inriktar sig på 
beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012).  

Kvalitativa artiklar som inkluderades handlade om upplevelser av att leva med 
pacemaker. Kvantitativa artiklar som inkluderades skattade HRQoL med hjälp av 
hälsoenkäten SF-36 i samband med att personer fått pacemaker samt 6–12 månader 
efteråt. De är skrivna på engelska, publicerade år 2001 och framåt samt peer-reviewed. 
Peer-reviewed innebär att artiklarna är kritiskt granskade av vanligtvis två eller tre 
externa forskare inom ämnet (Helgesson, 2015). Exklusionskriterier var studier gjorda 
på personer under 18 år. 

Trunkering (*) användes, vilket innebär att sökordet kapas för att få fram olika 
böjningsformer och ändelser (Östlundh, 2012). Booleska termer användes för att 
bredda och begränsa sökningen. Termerna som användes var AND och OR. AND har 
använts för att kombinera sökorden på olika sätt, vilket ledde till en mer begränsad 
sökning. OR har använts för bredda sökningen och utöka antalet träffar (Östlundh, 
2012).  
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Först gjordes en helikoptersökning i CINAHL, där användes sökorden pacemaker*, 
pacing*, ”quality of life” och experienc*, vilket gav 570 träffar (Bilaga 3). Därefter 
kombinerades sökord med booleska termer för att begränsa sökningen och få fram 
artiklar som var relevanta till syftet. I CINAHL användes sökorden pacemaker*, 
Pacemaker, Artificicial*, “quality of life” och experienc*. Booleska termen NOT 
användes för att exkludera barn och artiklar som handlar om implantable cardioverter 
defibrillator (ICD) (Bilaga 3). Detta resulterade i 80 träffar varav alla 80 titlar lästes. 
Antal lästa abstract var 17, där sex artiklar kvalitetsgranskades. En artikel klarade 
kvalitetsgranskningen och användes i resultatet. Samma sökkombination användes i 
MEDLINE, vilket gav 204 träffar. Av dessa 204 lästes 23 abstract varav 13 stycken 
kvalitetsgranskades. Av dessa var det sex som klarade kvalitetsgranskningen och 
användes i resultatdelen. I sökmotorn PsycINFO användes sökorden pacemaker*, 
quality of life*, perception*, feeling*, experienc*, view* och perspective*. Booleska 
termen NOT användes också i denna sökmotor för att exkludera barn och ICD (Bilaga 
3). Detta gav 156 träffar, där alla titlar lästes. Antal lästa abstract var tre stycken varav 
en kvalitetsgranskades. Ingen artikel kom med i resultatet. 

Det gjordes en sekundärsökning i referenslistan hos artiklar som inkluderats till 
resultatet. Redan funna artiklars referenslistor kan användas för att göra manuella 
sökningar i (Friberg, 2006). Genom sekundärsökning hittades ytterligare en artikel 
som klarade kvalitetsgranskningen och användes i resultatdelen.  

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt två olika granskningsmallar, för kvalitativa 
studier och för kvantitativa studier (Bilaga 1, 2). Båda är utvecklade av avdelningen för 
omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping. Det innebär en granskning av artiklarnas 
problemformulering, syfte, urval, metod, datainsamling, dataanalys, etiskt 
ställningstagande, tillförlitlighet och trovärdighet, huvudfynd samt återkoppling från 
bakgrund till diskussion.  

Artiklar som föll bort var 7 dubbletter från sökningen i MEDLINE och PsycINFO samt 
13 artiklar som inte klarade kvalitetsgranskningen eller uppfyllde inklusions- och 
exklusionskriterierna. Sökningen av resultatartiklar pågick mellan 160926–161010. 
Sökningen resulterade i tre kvalitativa och fem kvantitativa artiklar, totalt åtta artiklar 
som användes i resultatdelen. Dessa sammanställdes i artikelmatris (Bilaga 4). 
 
Dataanalys 
Innehållsanalysen inspirerades av Elo och Kyngäs (2008). Metoden kan användas på 
kvalitativ och kvantitativ data, med induktiv eller deduktiv ansats. Analysen är indelad 
i tre olika faser; förberedelse, organisering och rapportering. 

I förberedelsefasen lästes artiklarna igenom ett flertal gånger för att få ökad förståelse 
för texten och helhetskänsla av innehållet. Texten lästes och bearbetades individuellt 
och väsentliga meningar relaterat till syftet togs fram och diskuterades (Elo & Kyngäs, 
2008). I fas två markerades ord eller meningar kopplat till HRQoL tre underkategorier 
med var sin färg. Efter att all text färgkodats fördes de kvalitativa artiklarnas resultat 
in under kategorierna fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Kvantitativa 
artiklarnas värden fördes in i tabell (Bilaga 5). Varje artikel bearbetades en i taget och 
värdena för när personerna fått pacemaker, ”baseline”, 6–12 månader senare och p-
värdet fördes in i tre olika kolumner. Sista fasen, rapportering, innebär redovisning av 
analysprocessen som gjorts samt beskrivning av resultatet (Elo & Kyngäs, 2008). 
Resultatet presenterades i löpande text utifrån om och på vilket sätt det dagliga livet 
påverkas av att leva med pacemaker.  
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Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att tillämpa etiska principer och skydda människor som deltar 
i studier och forskningssammanhang (Kjellström, 2012). Vid genomförande av 
litteraturöversikt i grundutbildning krävs inget godkännande från etisk kommitté men 
frågan bör ändå lyftas (Friberg, 2012). Enligt Helsingforsdeklarationen ska studier 
vara baserade på vetenskaplig grund och det ska ske med respekt och hänsyn till 
tidigare forskning inom ämnet. Det innebär att innehållet inte medvetet får ändras 
samt att det sker med tydlig referenshantering (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det 
fanns etiskt godkännande eller etiskt ställningstagande i samtliga artiklar som 
användes i resultatet. Det presenteras inte några egna värderingar eller åsikter i 
resultatet, texten är heller inte medvetet plagierad eller förvrängd (Helgesson, 2015).  
 
Resultat 

Resultatet från kvantitativa artiklar sammanställs i tabell (Bilaga 5) och i löpande text 
under fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande och socialt välbefinnande. 

Resultatet av kvalitativa artiklar redovisas i löpande text under fysiskt välbefinnande, 
psykiskt välbefinnande och socialt välbefinnande. 
 
Kvantitativa artiklar 
Fysiskt välbefinnande 
Inom fysisk funktion framkom signifikant förbättring hos personer som levt med 
pacemaker 6–12 månader (Newman et al., 2002; van Eck et al., 2008). I Fleischmann 
et al. (2006) och i Udo et al. (2013) visades tendens till förbättrad fysisk funktion. 
Gällande fysisk rollfunktion framkom även signifikant förbättring i tre studier 
(Fleischmann et al., 2006; Newman et al., 2002; van Eck et al., 2008). Medan Udo et 
al. (2013), endast påvisade tendens till förbättring. 
Smärtan skattades minska signifikant i Newman et al. (2002) och van Eck et al. (2008) 
studier medan det framkom tendens till förbättring i Fleischmann et al. (2006) och 
Udo et al. (2013) studier.   
Skattad allmän hälsa visades endast tendens till förbättring i studierna av Fleischmann 
et al. (2006), Newman et al. (2002), Udo et al. (2013) och van Eck et al. (2008).  
Inom huvuddimensionen fysisk hälsa (PCS) framkom signifikant förbättring (van Eck 
et al., 2008). I studierna av Höfer et al. (2005) och Udo et al. (2013) visades endast 
tendens till förbättring. 
 
Psykiskt välbefinnande 
I Fleischmann et al. (2006), Newman et al. (2002) och van Eck et al. (2008) studier 
framkom signifikant förbättring gällande personers psykiska rollfunktion. I studierna 
av Newman et al. (2002) och van Eck et al. (2008) framkom signifikant förbättring 
gällande psykiskt välbefinnande. I Fleischmann et al. (2006) framkom endast tendens 
till förbättring.  
Vitalitet skattades öka signifikant i studierna av Fleischmann et al. (2006), Newman et 
al. (2002) och van Eck et al. (2008).  
Inom huvuddimensionen psykisk hälsa (MCS) framkom signifikant förbättring (van 
Eck et al., 2008). I studierna av Höfer et al. (2005) och Udo et al. (2013) framkom 
endast tendens till förbättring.  
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Socialt välbefinnande 
Personer som fått pacemaker upplevde signifikant förbättring gällande personers 
sociala funktion (Newman et al., 2002; van Eck et al., 2008). I Fleischmann et al. 
(2006) visades tendens till förbättring gällande personers sociala funktion, men ingen 
signifikant förändring.  
 
Kvalitativa artiklar 
Fysiskt välbefinnande 
Innan personer fått pacemaker upplevdes successiv försämring under lång period och 
de hade då trott att det tillhört det normala åldrandet, de blev svagare och fick mindre 
energi. När de slutligen sökte vård var personerna svårt hjärtsjuka och hade under 
olika lång tid levt med plötsliga attacker av yrsel och svimningar. Personer som fått 
pacemaker, särskilt de som haft en planerad operation, kunde relativt snabbt 
återvända hem och känna livsglädje (Malm & Hallberg, 2006).  

Postoperativt upplevde personer smärta och sveda från operationssåret, minskad 
mobilitet i axeln där pacemakern blivit inopererad, samt rädsla att återfå yrsel och 
svimningar (Malm & Hallberg, 2006). Ett annat problem var värk och bröstsmärta vid 
ansträngning, t.ex. vid längre promenader och hårt fysiskt arbete (Ghojazadeh, Azami-
Aghdash & Sohrab-Navi, 2015). Personer beskrev också svårigheter i att särskilja om 
problem såsom snabb/långsam puls, trötthet och svettningar var orsakade av 
läkemedelsbiverkningar, arytmier eller pacemakern (Malm & Hallberg, 2006). Andra 
problem som personer upplevde var dyspné, trötthet och sömnproblem (Ghojazadeh 
et al., 2015). Personer beskrev att det kunde uppstå tekniska problem med 
pacemakersystemet, detta var inget som påverkade dem negativt (Beery, Sawyer 
Sommers & Hall, 2002). Personer upplevde att de postoperativa problemen var de 
största och det som besvärade dem mest (Ghojazadeh et al., 2015). En tid efter att de 
fått pacemakern var den mer eller mindre bortglömd. Personer upplevde det möjligt 
att leva lika aktivt som de gjort innan symtom dykt upp och resulterat i pacemaker. 
Personer kände sig helt återställda en tid efter de fått pacemaker (Beery et al., 2002; 
Malm & Hallberg, 2006). 
 
Psykiskt välbefinnande 
Rädsla och chock över att behöva pacemaker var de vanligaste reaktionerna hos 
personer när de fick reda på att de behövde få pacemaker inopererad (Beery et al., 
2002; Ghojazadeh et al., 2015). Efter att ha levt länge med oförutsägbara symtom hade 
det lett till känslor av osäkerhet och rädslor av att dö innan pacemakerimplantationen 
(Malm & Hallberg, 2006). Personer upplevde tillfredsställelse inför operationen men 
kände sig efteråt obekväma i att leva med pacemaker. De upplevde att deras situation 
var svår och fick känslan av att de var värdelösa och svaga som personer (Ghojazadeh 
et al., 2015).  

Personer pratade om att de förlorade eller gav upp kontrollen över besluten gällande 
deras egen hälsa, de kände sig enbart som “patient” och tyckte inte att de hade mycket 
att säga till om (Beery et al., 2002). De beskrev att de innan operationen haft allt de 
önskat sig i livet men efteråt kände hopplöshet. Personer förklarade att det blev en 
spontan process att stegvis vänja sig vid att leva med pacemaker, medan andra kände 
sig mer tvingade att anpassa sig efter situationen.  Genom att ha en religiös tro hade 
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några personer lättare att acceptera sitt liv med pacemaker och hantera eventuella 
komplikationer (Ghojazadeh et al., 2015).  

Personer upplevde sin pacemaker som något positivt då behandlingen räddade deras 
liv. Samtidigt kände de att pacemakern upplevdes som ett främmande föremål i 
kroppen. Kvinnor fick förändrad syn på sina kroppar efter att de fått pacemaker, de 
kände sig mindre attraktiva och feminina på grund av ärret efter operationssåret och 
att pacemakern skulle synas. Några kvinnor brydde sig inte om detta utan oroade sig 
mer om vad andra skulle tycka och tänka, de ville bli sedda som vanligt och inte bli 
uppfattade som annorlunda på grund av pacemakern (Beery et al., 2002).  

Efter att personer fått pacemaker upplevde de att saker begränsade dem i det dagliga 
livet, t.ex. elektromagnetiska fält, metalldetektorer, mikrovågsugnar och även 
åskväder. Detta på grund av rädsla över att det kunde orsaka arytmier eller påverka 
pacemakerns funktion (Beery et al., 2002; Malm & Hallberg, 2006).  

Några personer ansåg att pacemakerimplantationen var en hög kostnad och skapade 
oro över att klara det ekonomiskt. Överlag kände sig de flesta personerna tillfreds och 
nöjda över sitt liv med pacemaker (Ghojazadeh et al., 2015). Successivt kunde personer 
acceptera pacemakern och känna sig mer bekväma. En längre tid efter implantationen 
vågade de lita på pacemakern och glömdes ibland av då den blev en del av personen 
(Beery et al., 2002; Malm & Hallberg, 2006). Bidragande orsak till detta var att 
uppföljningarna och pacemakerkontrollerna gick bra och visade normala värden 
(Malm & Hallberg, 2006).    
 
Socialt välbefinnande 
Personer nämnde begränsningar kring sina sociala relationer och aktiviteter efter att 
de fått pacemaker. Personer kände rädsla över att gå ut och vågade inte utföra de 
aktiviteter som de gjort tidigare, detta kunde leda till social isolering. Allt eftersom 
försvann dessa problem och de vågade delta i sociala aktiviteter igen (Ghojazadeh et 
al., 2015; Malm & Hallberg, 2006). Personer beskrev att de kände sig otillräckliga i 
vissa situationer, både på jobbet och i hemmet. När de skulle utföra liknande uppgifter 
eller samma uppgifter som de klarat av innan de fått pacemaker fick de ofta hjälp från 
kollegor/närstående. I deras ögon var personen “hjärtsjuk” och medarbetarna antog 
att de behövde avlastning och hjälp (Malm & Hallberg, 2006).  

En del av personerna hade möjlighet att återgå till den roll de haft i familjen innan de 
fått pacemaker, och kunde utföra vardagssysslor såsom att städa, handla och sköta 
hushållet. I andra fall har det lett till ombytta roller i familjen på grund av restriktioner 
vad gäller aktiviteter och kapacitet hos personen med pacemaker. Även tidigare 
sjukdomar och andra faktorer i omgivningen såsom närståendes attityder, 
personlighet och hur personen hanterade olika situationer påverkade det sociala livet 
(Malm & Hallberg, 2006).  

Personer beskrev att de kände sig överbeskyddade och behandlades med för mycket 
omsorg av sina närstående, detta gällde främst män under det första året. De ansåg sig 
ha återhämtat sig bra från deras sjukdom, men deras närstående var fortfarande 
oroliga över att symtom skulle återkomma. Närstående oroade sig över vad personen 
skulle klara av, och detta ledde till att de kände sig bromsade i sina vardagssysslor och 
aktiviteter (Malm & Hallberg, 2006). De flesta var glada och tacksamma för god hjälp 
och stöttning från familj och vänner. De ansåg att det var en bidragande faktor till att 
kunna acceptera och få ett bättre liv med pacemaker (Ghojazadeh et al., 2015). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Resultatet i studien utformades utifrån deduktiv ansats. Att ha en teori anses skapa 
struktur och organisering av datamaterialet vilket är en styrka. Att följa en teori 
minskade risken för att egna tankar och värderingar skulle påverka resultatet vilket på 
så sätt höjde trovärdigheten i arbetet (Danielsson, 2012). För att höja 
litteraturöversiktens kvalitet bör begreppet överförbarhet diskuteras. I detta begrepp 
ingår trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. För att öka arbetets trovärdighet 
ska utomstående personer under arbetsprocessen granska arbetet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Under arbetets gång har handledare och kurskamrater kritiskt 
granskat och kontrollerat litteraturöversikten.  

Som inklusionskriterier valdes artiklar som är publicerade år 2001 och framåt. Det är 
ett stort tidsspann som ansågs vara nödvändigt eftersom att det finns ett begränsat 
antal studier kring detta ämne. Det valdes att exkludera studier gjorda på personer 
under 18 år då dessa skiljer sig gällande kognitiv förmåga och livsstil jämfört med 
vuxna människor. 

Artikelsökningen gjordes i sökmotorerna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO. Att 
använda tre olika databaser ökade trovärdigheten då flera olika områden inkluderades 
(Östlund, 2012). Få sökord användes för att fånga in så många träffar som möjligt och 
täcka ett stort område. Första sökningen genererade ett stort antal artiklar som inte 
var relevanta till syftet. Därför användes funktionerna “Exact Subject Heading” (MH) 
samt “Title” (TI) i sökningen i CINAHL och MEDLINE (Bilaga 3) för att få en mer 
begränsad och relevant sökning till vårt syfte. Det användes kombinationer av booleska 
termer i sökningarna. Utan dessa funktioner och booleska termer hade sökningarna 
gett ett allt för omfattande sökresultat. En risk var att relevanta artiklar missades på 
grund av att sökningen endast genererade artiklar med dessa sökord och olika 
kombinationer.   

För att öka validiteten kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Hälsohögskolans 
protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ respektive kvalitativ 
metod (Bilaga 1, 2). Kvalitetsgranskningsprocessen blev successivt lättare då 
författarna blev bättre på att identifiera artiklarnas svagheter och styrkor. Artiklarna 
som granskades först kan ha bedömts annorlunda jämfört med de sista och av den 
anledningen granskades alla artiklar två gånger för att säkerställa att alla artiklar 
granskats rättvist.  

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten hade fått ett etiskt godkännande, 
vilket ökade resultatets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). En nackdel med 
sökningen var att den resulterade i fler kvantitativa än kvalitativa artiklar. Från början 
önskades lika många kvalitativa som kvantitativa artiklar för att få fram ett mer 
jämbördigt resultat. Då endast tre kvalitativa artiklar användes i resultatet fanns en 
risk för ett felaktigt eller slumpmässigt resultat vilket kan minska litteraturöversiktens 
trovärdighet och pålitlighet (Patel & Davidsson, 2011). Dessa artiklar höll god kvalitet 
genom hela forskningsprocessens samtliga delar och lyckades genom datainsamlingen 
ge en trovärdig tolkning av deltagarnas upplevelser. Om det funnits mer forskning 
inom området hade troligtvis fler artiklar kunnat inkluderats i resultatet.  

Litteraturöversiktens resultatdel består av fem kvantitativa och tre kvalitativa artiklar. 
En kombinerad design valdes att göras för att det fanns för få studier med kvalitativ 
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respektive kvantitativ metod, därmed inkluderades alla artiklar som klarade 
kvalitetsgranskningen. Forsberg och Wengström (2013) skriver att om kvalitativa och 
kvantitativa studier inkluderas ger det en ökad överförbarhet gällande dessa personers 
upplevelser. De kvalitativa artiklarna beskrev på vilket sätt pacemaker påverkar 
personers dagliga liv. De kvantitativa artiklarna visar förändringen av HRQoL i 
samband med att personer fått pacemaker jämfört med 6–12 månader senare. Genom 
att kombinera kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ett fenomen beskrivas utifrån 
flera olika perspektiv (Friberg, 2012). Detta kan leda till att flera olika infallsvinklar 
och aspekter belyser samma område och ger en omfattande överblick av 
problemområdet. En styrka med litteraturöversikten var att de kvantitativa artiklarnas 
resultat gav stöd åt de kvalitativa artiklarna, HRQoL förbättrades.  

I analysmetoden som inspirerats av Elo och Kyngäs (2008), lästes artiklarna igenom 
flertalet gånger. Detta minskade risken för att missa något samt ökade förståelsen av 
texten. Texten lästes enskilt av författarna och påverkades därmed inte av varandras 
åsikter. Att vara två författare stärker trovärdigheten i en litteraturöversikt 
(Wallengren & Henricson, 2012). Resultatartiklarna var skrivna på engelska, och 
eftersom det inte är författarnas modersmål kunde texten tolkats fel och gett en orättvis 
bedömning och på så sätt påverkat resultatet och dess validitet (Kjellström, 2012). 

I en kvalitativ resultatartikel var deltagarna endast kvinnor, vilket kan ha medfört att 
kvinnors upplevelser lyfts mer. Det ansågs dock inte vara relevant för 
litteraturöversikten att exkludera studier gjorda på endast kvinnor eller män. I de 
kvalitativa artiklarna gjordes ingen begränsning gällande hur länge personer levt med 
pacemaker. Det kan vara en nackdel då upplevelser kan skilja sig om det är ett stort 
tidsspann. Dock gjordes ingen begränsning då det finns begränsad forskning inom 
området. Det exkluderades inte några artiklar beroende på vilket land studien gjordes 
i. Det kan ha påverkat resultatet då länderna kan ha olika sjukvårdssystem, varierande 
kostnader och olika förutsättningar för att få pacemaker inopererad. Studierna som 
inkluderats är gjorda i flera olika länder och kontinenter, samtidigt som deras resultat 
stödjer varandra. Det styrker litteraturöversiktens överförbarhet (Henricson, 2012a). 
Då endast en artikel var gjord i Sverige kan detta påverkat överförbarheten till och från 
Sverige.  

Vid kvantitativ metod bör begreppen validitet och reliabilitet diskuteras för att 
säkerställa kvaliteten (Henricson, 2012b). De kvantitativa artiklarna använde sig av ett 
och samma mätinstrument, SF-36. Det var en fördel då artiklarnas resultat 
sammanställdes i tabell och enkelt kunde avläsas och jämföras med varandra. SF-36 
är ett välkänt frågeformulär som är vetenskapligt utformat med hög reliabilitet och 
validitet (Sullivan & Karlsson, 1998). Det anses därför vara en styrka att inkludera 
artiklar som använde detta frågeformulär i litteraturöversikten. Nackdel var att en 
kvantitativ artikel endast redovisade huvuddimensionerna fysisk hälsa (PCS) och 
psykisk hälsa (MCS), därmed gick det inte att utläsa hur personer skattat sin HRQoL i 
de specifika hälsoområdena. I en artikel skattades inte den psykiska hälsan vid 
”baseline”, endast vid ett år, det kunde därför inte utläsas om förbättring skett. Övriga 
mätinstrument i artiklarna valdes bort för att de inte svarade på syftet. Det valdes att 
jämföra HRQoL i samband med att personer fått pacemaker och 6–12 månader senare. 
Detta tidsintervall valdes då det var en gemensam nämnare i samtliga artiklar och gav 
då ett reliabelt resultat.   
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Resultatdiskussion 
Resultatet visade att personer upplevde känslor av rädsla och oro när de fick beskedet 
om att få pacemaker. De kände osäkerhet över hur deras liv skulle se ut efter 
operationen, vilka dagliga aktiviteter som skulle påverkas och vad som borde undvikas 
(Rassin et al., 2009). Denna oro kan bero på rädsla inför operationen i sig eller att de 
inte tyckte om att vistas på sjukhus. De kan ha hört negativa upplevelser från andra 
personer som lever med pacemaker och då fått mindre positiva förväntningar om hur 
livet med pacemaker är. Det kan också ha blivit stor omställning för personen att bli 
beroende av en teknisk apparat. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna på personen 
och svara på eventuella frågor kring pacemakern, vilket enligt Jackson (2010) kan 
minska oro och skapa trygghet.  

Att ha levt med symtom såsom plötsliga svimningar och yrsel, ibland under längre tid, 
ledde till rädslor och känslor av att livet kunde ta slut när som helst. Dessa symtom kan 
inverka negativt på personers HRQoL då de känner osäkerhet som kan begränsa dem 
till att leva det liv de önskar (Kimble et al., 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att 
vara medveten om dessa känslor och hur de kan påverka personen. I en studie gjord av 
Malm, Svensson, Karlsson och Fridlund (2003) upplevde två tredjedelar av deltagarna 
att symtom försvann helt efter att de fått pacemaker, detta ledde till förbättrad HRQoL. 
Övriga upplevde att symtom delvis försvann eller var oförändrade. Detta kan tyda på 
att pacemakern uppfyller sitt syfte genom att minska sjuklighet och öka välbefinnandet 
(Eikeland et al., 2011).  

Resultatet visade att personer kunde uppleva postoperativa problem såsom smärta och 
minskad mobilitet i axeln där pacemakern blivit inopererad. Efter en tid försvann dessa 
problem och de kände sig helt återställda. Personer kunde känna bröstsmärta vid 
ansträngning och andra hälsoproblem såsom dyspné, trötthet och sömnproblem. 
Kroppslig smärta är en del av HRQoL (Hays & Morales, 2001) och kan inverka negativt 
på personers välbefinnande. Personer upplevde ändå sin fysiska rollfunktion som 
bättre efter att de fått pacemaker. Att återgå till ett fysiskt liv kan vara svårt om 
personer upplever bröstsmärta eller andra hälsoproblem postoperativt. När personer 
är fria från dessa problem kan det vara lättare att återgå och leva ett fysiskt aktivt liv. 
Resultatet visade att personer blev mindre begränsade i den fysiska rollfunktionen när 
de fått pacemaker. Detta kan bero på att även fysisk funktion blev förbättrad och att 
personer på så sätt kunde återgå till den normala vardagen. Genom att inte känna sig 
begränsad av sin sjukdom och kunna delta i olika aktiviteter i det dagliga livet leder det 
till förbättrad HRQoL (Hays & Morales, 2001). Som sjuksköterska är det viktigt att 
motivera och stötta personen tillbaka till det dagliga livet. Rassin et al. (2009) skriver 
att genom utbildning kan personen få ökad förståelse för sin nya livsstil och att 
pacemakern inte är ett hinder för att leva ett fysiskt aktivt liv.  

Resultatet visade att det psykiska välbefinnandet förbättrades när personer fått 
pacemaker. Gällande den allmänna hälsan visades endast tendens till förbättring. Den 
upplevda allmänna hälsan kan variera beroende på vilken indikation personen haft för 
pacemaker. Det kan vara skillnad mellan personer med AV-block III jämfört med 
andra indikationer då detta är ett direkt livshotande tillstånd och dessa personer är 
mer beroende av pacemaker (Nagatomo, Abe, Kikuchi, & Nakashima, 2004). 
Mlynarski, Wlodyka & Kargul (2009) skriver att personer med AV-block upplever mer 
ångest och depression efter att de fått pacemaker. Detta kan bero på att ett plötsligt 
hjärtstopp är en traumatisk händelse och personer är rädda för vad som skulle hända 
om pacemakern slutar att fungera. Hos personer med sjuk sinusknuta minskade oron 
och det kan bero på att de inte var lika beroende av pacemakern (Nagatomo et al., 
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2004). Det är viktigt att sjuksköterskan tillämpar personcentrerad omvårdnad i mötet 
med dessa personer. Enligt Talerico et al. (2003) innebär det att se varje individ som 
unik och lyssna på personens upplevelse av situationen.  

Personer upplevde att pacemakern var en hög kostnad och att det blev en oro över den 
ekonomiska delen. I en studie av Rybarczyk et al. (2007) beskrev de att ekonomiska 
problem och arbetslöshet var ett stort problem hos deltagarna. Det kunde bero på två 
faktorer, att pacemakerimplantationen blev en stor kostnad och att deras försäkringar 
inte täckte dessa utgifter. Den andra orsaken kunde vara för att personer kom från 
fattigare områden med sämre ekonomisk status. Oro och ångest över ekonomiska 
problem kan inverka negativt på det psykiska välbefinnandet, som är en del av HRQoL 
(Hays & Morales, 2001).  

Efter att personer fått pacemaker fanns olika känslor. Personer upplevde situationen 
som positiv och var tillfredsställda med resultatet. Andra förklarade att pacemakern 
kändes som ett främmande föremål i kroppen och de kände osäkerhet för framtiden. 
Anledningen till att denna oro uppstod kan vara på grund av rädsla för att pacemakern 
ska sluta fungera. De kan uppleva att deras liv är beroende av sjukvården och inte kan 
kontrollera eller påverka sin livssituation. Det kan också finnas oro över situationer 
som skulle kunna inverka negativt på pacemakern. Personer upplevde rädsla över att 
elektriska apparater och metalldetektorer skulle påverka pacemakern och detta 
begränsade dem i det dagliga livet. I Aqeel, Shafquat och Salahuddin (2008) studie 
skriver de att 56 % av deltagarna var oroade över att elektromagnetiska fält och 
apparater ska påverka pacemakern och därför undviker många detta. Att använda 
dessa anses vara ofarligt och påverkar inte pacemakerns funktion (Persson & Stagmo, 
2008). Det är förvånande att så stor mängd upplever detta som ett problem och känner 
osäkerhet kring användandet av elektronik eftersom det finns mycket information om 
detta. Anledningar skulle kunna vara brist på kunskap eller att personer inte varit 
mottagliga för information. Det kan vara så att personer fått information men ändå 
känner sig osäkra och undviker detta.  

Resultatet visade att personer som fått pacemaker upplevde att den sociala funktionen 
förbättrades. Det sociala välbefinnandet kan påverkas av hur personen mår efter att de 
fått pacemaker. Resultatet visade också att personer skattade ökad vitalitet efter att de 
fått pacemaker, vilket kan vara en bidragande faktor till att de hade kraft och lust till 
socialt umgänge. Kvarstår symtom såsom svimningar och trötthet kan det hindra 
personer till att vara socialt aktiva och bibehålla sociala relationer. Dessa olika faktorer 
kan inverka på den sociala funktionen, som är en del av HRQoL (Hays & Morales, 
2001). 

Resultatet visade att personer kunde känna sig socialt isolerade då vissa aktiviteter 
uteslöts på grund av rädsla efter operationen. Det sociala välbefinnandet kan variera 
från olika personer beroende på livssituation. Att ha familj eller närstående kan 
upplevas som ett stöd i återhämtningsprocessen. Om personen har ett arbete att gå till 
kan det bli det ett naturligt sätt att involvera sig i sociala sammanhang. Malm et al. 
(2003) skriver att om personer, oavsett ålder, är fysiskt aktiva och har tillgång till ett 
socialt nätverk upplevs känslor av välbefinnande och förbättrad HRQoL. Sociala 
relationer var en bidragande faktor till att personer accepterade och kunde hantera sitt 
nya liv med pacemaker. Oliveira et al. (2008) skriver att personer som skattade sitt 
psykiska välbefinnande högt hade ett tydligt samband till om de var arbetande eller 
gått i pension samt civilstånd. Studien visade att sociala relationer har positiv inverkan 
på personens mående och återhämtning efter operationen. Enligt Boise och White 
(2004) är det viktigt att som sjuksköterska se personens sociala nätverk som en resurs 
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och göra de delaktiga i vården. Genom att involvera närstående kan det bidra till 
trygghet och ökat välbefinnande hos personen. 

Resultatet visade att det var en stegvis process att vänja sig vid att leva med pacemaker. 
Efter att postoperativa problem relaterat till pacemakern successivt försvann upplevde 
personer en känsla av att ha fått livet tillbaka. Efter en tid var pacemakern nästintill 
bortglömd och personer upplevde förbättrad HRQoL. Att leva med pacemaker kan vara 
en tillvänjningsprocess och att det med tiden upplevs som att pacemakern blir en del 
av dem. Detta kan vara en bidragande faktor till förbättrad HRQoL.  

Att få pacemaker är en stor omställning i personens liv och är en komplex och 
individuell upplevelse. Hur personer upplever sitt liv med pacemaker kan variera 
mycket då alla människor besitter olika erfarenheter, förväntningar, och hanterar 
situationer på olika sätt. Upplever personer rädsla och oro, eller känner sig osäkra på 
pacemakerns funktion kan det leda till depression och känslor av ensamhet (Malm, 
Karlsson & Fridlund, 1998). Personer kan ställas inför fysiska, psykiska och andra 
praktiska utmaningar som kan påverka det dagliga livet men pacemakern upplevs ändå 
generellt sett som något positivt, då de fått livsräddande behandling. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att HRQoL förbättrades. Genom att ha kunskap kring 
pacemakern och dess funktion, kan sjuksköterskan utbilda och hjälpa personer tillbaka 
till ett aktivt liv (Cotter et al., 2006). 
 
Slutsatser 

Resultatet av litteraturöversikten visar att personer som fått pacemaker får förbättrad 
HRQoL. Det visar också att pacemakern påverkar deras fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande på olika sätt. Inför pacemakerimplantation upplevde personer rädsla, 
oro och ovisshet inför framtiden, då plötsliga och oförutsägbara symtom ledde till 
känslor av att livet kunde ta slut när som helst. Efter operationen fanns både positiva 
och negativa känslor av att leva med pacemaker men det kändes generellt sett bra då 
de fått en livsräddande behandling.  
Trots att personer som lever med pacemaker är en stor patientgrupp så är det i 
dagsläget brist på forskning inom detta område. Det krävs mer forskning för att kunna 
optimera vården för dessa personer.  

Genom litteraturöversiktens resultat kan sjuksköterskan få kunskap om hur personers 
HRQoL påverkas av att leva med pacemaker. Med denna kunskap kan dessa personer 
bemötas och få det stöd som krävs. Sjuksköterskan kommer i kontakt med personer 
som lever med pacemaker och därför är det bra att ha allmän kunskap kring 
pacemakern och deras upplevelser. Det kan vara viktigt att diskutera och utbyta 
kunskap på avdelningen om dessa personers upplevelser och hur deras dagliga liv 
påverkas av att få pacemaker. 
Det finns flera olika indikationer för pacemaker och dessa kan ha olika inverkan på 
personers HRQoL. Det är viktigt att se varje person som unik, då alla har olika mycket 
kunskap, erfarenheter och resurser. Sjuksköterskan behöver därmed utforma 
omvårdnaden efter personens upplevelser och möta honom/henne på rätt nivå.   
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Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?  Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej 
på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 

Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod? Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop? Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?
   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen? 
   Ja   Nej 

 



 

 
 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Bilaga 3 
Matris för artikelsökning 
 
Databas: Sökning: Antal 

träffar: 
Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitetsgranskade 
artiklar: 

Resultat 
artiklar: 

HELIKOPTER- 
SÖKNING: 
CINAHL 
(Peer rewied, 
2002-2016) 

Pacemaker* 
OR pacing* 
AND quality 
of life OR 
experienc* 

570 ------ ----- ----- ----- 

CINAHL 
(Peer rewied, 
english 
language, 
2002-2016) 

( TI 
pacemaker* 
or MH 
Pacemaker, 
Artificial ) 
AND ( TI 
"quality of 
life" or MH 
"quality of 
life" or TI 
experienc* ) 
NOT ( ICD 
OR 
implantable 
cardioverter 
defibrillator* 
or pediatric* 
or child* ) 

80 80 17 6 1 

MEDLINE 
(english 
language,  
2002-2016) 

( TI 
pacemaker* 
or MH 
Pacemaker, 
Artificial ) 
AND ( TI 
"quality of 
life" or MH 
"quality of 
life" or TI 
experienc* ) 
NOT ( ICD 
OR 
implantable 
cardioverter 
defibrillator* 

204 204 23 13 6 



 

 
 

Databas: Sökning: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstract: 

Kvalitetsgranskade 
artiklar: 

Resultat 
artiklar: 

or pediatric* 
or child* ) 

PsycINFO 
(Peer rewied, 
english 
language, 
2002-2016) 

(pacemaker*) 
AND 
(“quality of 
life” OR 
perception* 
OR feeling* 
OR 
experienc* 
OR 
perspective* 
OR view*) 
NOT  (child* 
OR 
pediatric*) 
NOT (ICD* 
OR 
implantable 
cardioverter 
defibrillator*) 

156 156 3 1 0 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 
Artikelmatris för resultat 
 

  

Författare, år & 
land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Beery, Sawyer 
Sommers & Hall, 
2002, USA. 

Focused life 
stories of women 
with cardiac 
pacemakers. 

Att undersöka 
kvinnors upplevelser 
av att leva med 
pacemaker. 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad 
intervju. 

11 kvinnor. 
18-88 år. 
 
 

Resultatet visar att leva med 
pacemaker är en komplex 
och individuell upplevelse. 
Vanliga känslor var rädsla, 
förändrad kroppssyn och 
svårt att anpassa sig till nya 
vardagen.  

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4  
Del II: 8/9 
 
 

Ghojazadeh, 
Azami-Aghdash, 
Sohrab-Navi & 
Kolahdouzan, 
2015, Iran. 

Cardiovascular 
patients’ 
experiences of 
living with 
pacemaker: 
Qualitative study. 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
personer med hjärt-
kärlsjukdomar som 
lever med 
pacemaker. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad 
intervju. 

14 kvinnor 
13 män. 
 
35-87 år 

Deltagarna upplevde olika 
känslor kopplat till hur det är 
att leva med pacemaker. 
Olika problem stöttes på, 
såsom fysiska, psykiska, 
sociala och ekonomiska.  

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4 
Del II: 9/9 
 
 

Malm & Hallberg, 
2006, Sverige. 

Patients’ 
experiences of 
daily living with a 
pacemaker: A 
grounded theory 
study. 
 

Att undersöka 
personers 
upplevelser av det 
dagliga livet med 
pacemaker. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad 
intervju. 

7 kvinnor 
6 män. 
 
22-82 år 

Deltagarna upplevde direkt 
efter pacemaker-
implantationen att det var 
svårt att återgå till sitt 
normala liv igen, men kunde 
efter en tid acceptera 
pacemakern och successivt 
börja vänja sig.  

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4 
Del II: 9/9 
 
 



 

 
 

Fleischmann, 
Orav, 
Lamas, 
Mangione, 
Schron, 
Lee & 
Goldman, 2006, 
USA. 

Pacemaker 
implantation and 
quality of life in 
the Mode 
Selection Trial 
(MOST) 

Att undersöka hur en 
pacemaker-
implantation, 
kliniska faktorer och 
pacingmetod 
påverkar 
livskvaliteten. 

Kvantitativ 
 
En longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären SF-
36 och Specific 
Activity Scale (SAS). 

2010 
deltagare, 48 
% kvinnor,   
52 % män.  
 
Medelåldern 
var 73 år, alla 
var över 21 
år.  
 

Det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet ökade 
efter 
pacemakerimplantationen. 
Den fysiska rollfunktionen 
och den sociala funktionen 
var det som ökade mest. 

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4 
Del II: 7/8 

Höfer, Anelli-
Monti, 
Berger, 
Hintringer, 
Oldridge & 
Benzer, 2005, 
Österrike. 

Psychometric 
properties of an 
established heart 
disease specific 
health-related 
quality of life 
questionnaire for 
pacemaker 
patients. 

Att utvärdera HRQoL 
hos personer före och 
efter en pacemaker-
implantation.   

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären 
MacNew och SF-36. 

68 deltagare, 
57.4 % 
kvinnor, 
42.6% män. 
 
Medelåldern 
var 74.8 år, 
alla var över 
18 år. 

Det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet ökade 
hos deltagarna efter 
pacemakerimplantationen. 

Kvalitetsgranskning: 
Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
 
 

Newman, Lau, 
Tang, Irvine, 
Paquette, 
Woodend… 
Connolly, 2003, 
Kanada 

Effect of pacing 
mode on health-
related quality of 
life in the 
canadian trial of 
physiologic 
pacing. 

Att undersöka om 
fysiologisk pacing är 
förenat med ökad 
HRQoL jämfört med 
ventrikulär pacing. 

Kvantiativ 
 
Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformuläret SF-
36, QLAP och SAS. 

269 
deltagare, 40 
% kvinnor 
och 60 % 
män. 
 
Medelåldern 
var 72 år, alla 
var över 18 
år. 

Deltagarna skattade sig högre 
i alla underkategorier i SF-
36, förutom allmän hälsa 
som var oförändrad.   

Kvalitetsgranskning: 
Del I:  4/4 
Del II: 8/8 



 

 
 

 

  

Udo, Van Hemel, 
Zuifhott, Nijboer, 
Taks, Doevendans 
& Moons, 2013, 
Nederländerna. 

Long term 
quality-of-life in 
patients with 
bradycardia 
pacemaker 
implantation. 

Att studera 
livskvaliteten under 
en 7,5 års period hos 
personer som 
genomgått en 
pacemaker-
implantation. 

Kvantitativ 
 
Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären SF-
36 och Aquarel. 

881 
deltagare, 
41,4 % 
kvinnor,  
58,6 % män. 
 
Medelåldern 
var 72 år, alla 
var över 18 
år. 

Deltagarna skattade sig högre 
i alla underkategorier i SF-
36, jämfört med innan 
operationen. Enda 
undantaget var kategorin 
allmän hälsa, där det inte 
skett någon förändring. 

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4 
Del II: 8/8 
 
 

van Eck, van 
Hemel, 
van den Bos, 
Taks, 
Grobbee & 
Moons, 2008, 
Nederländerna 

Predictors of 
improved quality 
of life 1 year after 
pacemaker 
implantation. 
 
 
 
 

Att undersöka 
livskvaliteten hos 
personer, före och 
efter en 
pacemakerimplantati
on. 

Kvantitativ 
 
En  longitudinell 
undersökning, där 
frågeformulären SF-
36, EQ5D och 
Aquarel användes. 

501 
deltagare, 
42,4 % 
kvinnor,   
57,6 % män. 
 
Medelåldern 
var 72,8 år, 
alla var över 
18 år. 
 

HRQoL ökade hos deltagarna 
efter 
pacemakerimplantationen. 
Det som ökade mest var den 
fysiska rollfunktionen. 

Kvalitetsgranskning:  
Del I: 4/4 
Del II: 7/8 
 
 



 

 
 

Bilaga 5 
Resultatöversikt för artiklar med frågeformuläret SF-36 
 

p= p-värde, *= p <0,05, **= p<0,001, NS= No significant  
 

 
 

Fleischmann et al., 
2006 

Höfer et al., 2005 Newman et al., 2002 Udo et al., 2013 van Eck et al., 2008 

SF-36  

Base-
line 

 

6–12 
månader 

 

p 

 

Base-
line 

 

6–12 
månade

r 

 

p 

 

Base-
line 

 

6–12 
månader 

 

p 

 

Base-
line 

 

6–12 
månade

r 

 

p 

 

Base-
line 

 

6–12 
månader 

 

p 

Fysisk funktion 58,9 61,6 NS    55,0 62,0 * 58,0 61,0 NS 53,26 57,91 ** 

Fysisk 
rollfunktion 

34,6 64,0 *    26,0 53,0 * 33,0 54,0 NS 29,99 52,21 ** 

Smärta 67,0 72,0 NS    67,0 77,0 * 73,0 78,0 NS 70,24 76,33 ** 
Allmän hälsa 60,3 61,1 NS    65,0 66,0 NS 58,0 58,0 NS 56,93 57,41 NS 
Vitalitet 42,6 53,4 *    47,0 58,0 *    50,09 59,33 ** 
Social funktion 62,6 73,5 NS    53,0 83,0 *    70,79 77,81 ** 

Psykisk 
rollfunktion 

74,0 85,8 *    58,0 69,0 *    50,26 69,93 ** 

Psykiskt 
välbefinnande 

72,1 76,8 NS    75,0 78,0 *    69,11 74,39 ** 

Fysisk hälsa 
(PCS) 

   37,9 42,2 NS    40,0 43,0 NS 39,94 42,43 ** 

Psykisk hälsa 
(MCS) 

   43,8 47,9 NS    47,0 52,0 NS 44,41 48,70 ** 
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