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Introduktion: I Sverige utförs cirka 5000 pacemakeroperationer varje år och orsaker till att 
man får en pacemaker är olika sjukdomar i hjärtat. Som sjuksköterska är det viktigt att ha ett 
holistiskt perspektiv och en god kommunikationsförmåga för att öka tryggheten och 
välbefinnandet hos patienter med pacemaker. Livskvaliteten handlar om individens 
välbefinnande och den hälsorelaterade livskvaliteten beskriver hur individens välbefinnande 
påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa 
patienters upplevelser av att leva med en pacemaker samt deras livskvalitet. Metod: 
Litteraturstudien följde Polit & Beck niostegsmodell, där databaser som CINAHL och 
PubMed användes med sökorden Pacemaker, artificial, Quality of life, Patients och 
Experienc*. Artikelsökningarna resulterade i tio artiklar som kvalitetsgranskades. Resultatet 
bearbetades och sammanställdes utifrån syftets två delar till kategorier. Resultat: Utifrån 
studiens tvådelade syfte framkom genom studien kategorier som vardera belyste patienters 
upplevelser och livskvalitet av att leva med pacemaker. Oro/rädsla/ångest, acceptans/trygghet 
och förlora/återta kontroll belyste patienters upplevelser av att leva med pacemaker. 
Förändringar utifrån demografisk data, förändringar i fysisk funktionsförmåga, förändringar 
i symtombild, förändringar i psykisk hälsa samt förändringar i relationer och socialt 
deltagande var de som belyste patienters livskvalitet av att leva med pacemaker. Slutsats: 
Studier har påvisat att patienter upplever oro, rädsla och ångest i livet med pacemaker. Med 
tiden börjar patienter att acceptera sin pacemaker och känner trygghet med den nya enheten. 
Studier tyder på att livskvaliteten och den hälsorelaterade livskvaliteten förbättrats efter en 
pacemakerimplantation, men i olika utsträckningar, för de flesta patienter.!
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Introduktion 
I Sverige utförs cirka 5000 pacemakeroperationer varje år (Svenska Implanterbar defibrillator 
[ICD] & Pacemakerregistret 2016) och orsaker till att en person får en pacemaker är olika 
sjukdomar i hjärtat (Thomas et al. 2011). Kvinnor mellan 80-89 år samt män mellan 70-79 år 
är de främsta åldersgrupper som bär en pacemaker (Svenska ICD & Pacemakerregistret 2016). 
Upplevelsen av att leva med pacemaker är både komplex och individuell och det är därför 
viktigt att vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp har mycket kunskap inom ämnet 
(Beery et al. 2002; Ghojazadeh et al. 2015). Patienter har olika förväntningar på den nya enheten 
och livskvaliteten påverkas beroende på hur det nya livet med pacemakern överensstämmer 
med deras förväntningar (Ghojazadeh et al. 2015). 

Livet i sig är enligt Nordenfelt (1991) komplext och att den sanna berättelsen om en människa 
är mycket lång. Det finns saker som är bättre eller sämre samt mer eller mindre viktiga än andra, 
men vissa komponenter måste finnas med för att en holistisk människobeskrivning ska bli 
möjlig. Nordenfelt (1991) och Kurucova et al. (2014) diskuterar också att livskvaliteten måste 
mätas både objektivt och subjektivt för att helheten ska uppnås. Det objektiva handlar om 
individens somatiska hälsostatus, familje-, bostads- och yrkessituation medan det subjektiva 
innehåller upplevelser av den yttre situationen samt sinnesstämningen i allmänhet (Nordenfelt 
1991).  

Hjärtats funktion och pacemakerbehandling 
Hjärtat består av två halvor, höger och vänster, som synkroniserat pumpar runt blod i kroppen 
(Länne 2012). Från hjärtats vänstra del pumpas syresatt blod ut genom stora kroppspulsådern, 
aorta, för att sedan transporteras vidare till kroppens artärer. Blodet pumpas sedan vidare av 
vener och venoler tillbaka till hjärtats högra sida och sedan till lungorna. Här syresätts blodet 
och koldioxiden från cellerna avges. När den processen är gjord går blodet åter till hjärtats 
vänstra del (Länne 2012).  

Pumpförmågan i hjärtat styrs av elektriska impulser som kommer från sinusknutan och som 
sedan följer det så kallade retledningssystemet, vilket består av AV-knutan, Hiska bunten, 
vänster och höger skänkel samt purkinjenätet (Cotter et al. 2006).  

En pacemakers uppgift är att sända ut elektriska impulser till hjärtat så att det ska slå 
regelbundet (Cotter et al. 2006). En permanent pacemaker är en elektrisk och batteridriven 
generator som opereras in under huden på buken eller bröstet. Generatorn programmeras med 
hjälp av en magnet som placerats på huden över generatorn. Magneten kopplas till en 
programmerare som i sin tur kan justera pacemakerns funktioner. Elektroder som leder de 
elektriska impulserna går från pacemakern via en ven till antingen höger förmak eller kammare, 
eller till båda två (Cotter et al. 2006). 

Avvikelser i förmak och sinusknuta på grund av störningar i den elektriska impulsen så som 
olika typer av atrioventrikulärt block [AV-block] eller sjuk sinus syndrom [SSS] är de 
vanligaste indikationerna för en pacemakerimplantation (Mond & Proclemer 2011). Brady- 
eller takykardier, förmaksflimmer, hjärtsvikt och tidigare hjärtinfarkt är andra indikationer till 
att en pacemaker opereras in (Rosenqvist 2012). 

Efter en pacemakeroperation går patienten på regelbundna kontroller. Då kontrolleras att 
pacemakern fungerar som den ska och stimulerar hjärtat på ett korrekt sätt, den kvarvarande 
livslängden och överledningen i elektroderna kontrolleras också vid uppföljningen. Batteriet 
undersöks och när det börjar ta slut görs ett batteribyte med enkla medel (Rosenqvist 2012). 

Komplikationer är något som kan uppkomma i samband med en pacemakerimplantation, vilka 
kan vara perforering av lungsäcken eller blödningar från venen som används vid insättning, 
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elektroder som inte vill fastna i hjärtat och oftast ofarliga arytmier kan uppstå när elektroderna 
kommer in i hjärtat. Senare komplikationer av en pacemakeroperation kan vara svårläkta 
infektioner på grund av pacemakersystemet eller kronisk smärta i eller kring pacemakerfickan 
(Svenska ICD och Pacemakerregistret 2015).  

En infektion kan enligt Nery et al. (2010) uppkomma först 90 dagar efter en 
pacemakeroperation, täta uppföljningar och kontroller efter ingreppet är därför av stor vikt.  

Livskvalitet 
Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (1997), förklaras begreppet som en persons 
inställning till livet i relation till förväntningar, mål och normer. Faktorer som enligt WHO 
(1997) påverkar livskvaliteten är sociala förhållanden, självständighet, personliga åsikter, miljö, 
fysisk och psykisk hälsa.  

Begreppen hälsa och livskvalitet har inte samma betydelse men är relaterade till varandra på så 
vis att en god hälsa är förknippat med hög livskvalitet medan sämre hälsa är förknippat med låg 
livskvalitet (Nordenfelt 1991). Livskvalitet inom sjukvårdssammanhang handlar ofta om 
individens välbefinnande och är ett tillstånd som innefattar hälsa och yttre faktorer, vilka 
påverkar individen på ett eller annat sätt. Enligt Nordenfelt (1991) står begreppet livskvalitet 
för lycka och är förenat med tillfredställandet av individens innersta önskningar. När de innersta 
önskningarna är uppfyllda eller när möjlighet till uppfyllelse finns, lever individen ett lyckligt 
liv. Nordenfelt (1991) menar att livskvalitet är ett begrepp som innefattar hela människan  och 
som enbart kan tolkas av individen själv. Önskningar kan prioriteras både högre och lägre, 
vilket kan ge olika grader av lycka och avgör lyckans utbredning. Om en individ upplever lycka 
ökar självaktningen, självförtroendet och självkänslan (Nordenfelt 1991). 

Det definieras enligt Farquhar (1995) fyra typer av definitioner för begreppet livskvalitet. Typ 
ett innefattar en allomfattande definition, det vill säga en definition sett ur ett globalt perspektiv. 
Inom denna definition fokuseras det på individens lycka och tillfredsställelse i livet, i sin helhet. 
Typ två innefattar en komponent definition, där begreppet livskvalitet enligt Farquhar (1995) 
kan brytas ner i olika komponenter, det vill säga dimensioner, av livskvalitet som påverkar 
individen på olika sätt. Kunskap kring dessa olika dimensioner, vilka tillsammans utgör en 
helhet av begreppet livskvalitet, kan vara antingen forskningsspecifik eller inte. Typ tre 
innefattar en fokuserad definition, där antingen enbart en eller flera komponenter, det vill säga 
dimensioner, ses som betydande för vad livskvalitet i sin helhet skulle kunna vara, exempelvis 
hälsa hos en individ. Typ fyra innefattar en kombinerad definition, som utgörs av typ ett och 
två tillsammans. I denna definitionen ses en individs liv utifrån ett helhetsperspektiv där alla de 
olika dimensionerna av begreppet livskvalitet, har betydelse och påverkan för hur livskvaliteten 
hos en individ upplevs (Farquhar 1995). 

Kurucova et al. (2014) beskriver att patienters egna uppfattningar om sin situation samt deras 
förmåga att hävda sig själva i familjen, på arbetet och i sociala miljöer påverkar livskvaliteten. 
En pacemakerimplantation kan ofta innebära svårigheter för patienter och deras familjer på 
grund av bland annat tidiga och sena komplikationer som kan uppkomma efter implantationen, 
täta uppföljningar och medvetenhet om att behandlingen är livslång. Patienter är inte ofta 
förberedda på de stora förändringarna som en pacemaker innebär och nästan alla aspekter i livet 
kan påverkas. Förändringarna påverkar även patienternas fysiska, mentala och funktionella 
status samt deras sociala relationer (Kurucova et al. 2014). 
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Hälsorelaterad livskvalitet  
Hälsorelaterad livskvalitet är ett bredare begrepp av livskvalitet och beskriver hur personen 
påverkas av patientens upplevda välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt. Det fysiska 
välbefinnandet innefattar att kunna vara fri från smärta, utföra fysiska aktiviteter samt tillgodose 
basala behov (WHO 1997). Det psykiska välbefinnandet handlar om personens egna känslor 
och bilden av sig själv och hur det påverkar. Den psykiska aspekten handlar också om att ha en 
positiv attityd och acceptera sig själv som individ. Centralt i det sociala välbefinnandet är 
sociala relationer, personens sexualitet och stöd från närstående. Dessa är upplevelser som 
ständigt förändras under hela livet (WHO 1997). 

Med begreppet hälsorelaterad livskvalitet fokuserar Farquhar (1995) på de olika aspekter som 
sammanfattar hälsa och vilka i sin tur kan delas in i dimensioner som fysiskt, psykiskt och 
socialt. Den hälsorelaterade livskvaliteten är enligt Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering [SBU] (2012), ett begrepp som innefattar de aspekter av en individs allmänna 
livskvalitet vilka påverkas av hälsan.  

Mätinstrument för livskvalitet 
Det finns flera olika instrument som mäter livskvalitet (Brülde 2011) vilka enligt Anderson och 
Burckhardt (1999) kan användas såväl inom forskning som inom den kliniska verksamheten. 

För att få uppfattning om den upplevda livskvaliteten bör patienten ha tidigare erfarenheter att 
utgå ifrån och jämföra med. En uppföljning krävs och bör ställas i relation till hur livet var innan 
en viss tidpunkt. Beroende på om patienten upplever en bra eller dålig livskvalitet ställs 
faktorerna i kombination till varandra och ses som en helhet (Brülde 2003). Tre mätinstrument 
för livskvalitet som förekommer hos patienter med pacemaker är SF-36 (Sullivan & Karlsson 
1998), AQUAREL (Stofmeel et al. 2001) och EQ-5D (Brooks 1996).  

SF-36 
Short Form Health Survey [SF-36] är ett hälsospecifikt mätinstrument i form av ett 
frågeformulär som effektivt och brett mäter livskvaliteten. Varje fråga kan skattas från 0-100 
och ju högre poäng desto bättre hälsorelaterad livskvalitet. I mätinstrumentet SF-36 ingår 36 
frågor vilka mäter den hälsorelaterade livskvaliteten inom åtta olika domäner, vilka är fysisk 
funktion (begränsning i den fysiska aktivitetsnivån), social funktion (hur bibehållandet av 
sociala relationer påverkas av psykisk eller fysisk hälsa), psykisk hälsa (hur individen upplever 
nedstämdhet, glädje och harmoni), rollbegränsningar på grund av fysiska problem (hur 
individen begränsas i aktivitet/arbete på grund av fysisk ohälsa), rollbegränsningar på grund av 
emotionella problem (hur individen begränsas i aktivitet/arbete på grund av känslomässiga 
problem), smärta (smärta eller värk), vitalitet (energi och livskraft) och allmän hälsouppfattning 
(individens generella hälsotillstånd) (Sullivan & Karlsson 1998).  

AQUAREL 
Assessment of QUality of life And RELated events [AQUAREL] är ett sjukdomsspecifikt 
mätinstrument som används i kombination med SF-36 för patienter med pacemaker. 
Mätinstrumentet består utav ett frågeformulär som består av 23 frågor som är relaterade till 
hjärtklappning eller rytmrubbningar. Resultatet summeras utifrån tre underrubriker vilka är 
obehag i bröstet, arytmier, dyspné vid ansträngning, som graderas från 0-100, ju lägre poäng 
desto lägre hälsorelaterad livskvalitet (Stofmeel et al. 2001). 

EQ-5D 
Euro-Quality of life [EQ-5D] är ett icke-sjukdomsspecifikt instrument för beskrivning och 
värdering av hälsorelaterad livskvalitet. EQ-5D är ett beskrivande frågeformulär och består av 
5 dimensioner som mobilitet, egenvård, vanliga aktiviteter, smärta och ångest/depression. Varje 
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dimension mäts därefter i tre olika nivåer som inga problem, måttliga problem till svåra problem 
eller fullständig oförmåga. Frågeformuläret är kompletterat med en Visual Analog Scale 
[VAS], vilket enligt respondenterna för studien kan rapportera hur de uppfattar sitt 
hälsotillstånd. Skattningen sträcker sig från 0, vilket motsvarar värsta tänkbara hälsotillståndet, 
till 100, vilket motsvarar bästa möjliga hälsotillståndet (Brooks 1996).  

Sjuksköterskans omvårdnad   
I arbetet som sjuksköterska är omvårdnad det centrala inom yrket. Omvårdnaden innefattar 
både det nära patientarbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet baserat på en humanistisk 
människosyn. Sjuksköterskan ska erbjuda människor möjligheten att bibehålla, förbättra eller 
återfå sin hälsa, hantera sjukdom, hälsoproblem samt funktionsnedsättning. Det centrala inom 
omvårdnaden är också att ge patienten god livskvalitet och välbefinnande ända till slutet av 
livet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Det är viktigt att ta hänsyn till olika faktorer när det gäller en patient som har en inopererad 
pacemaker. En god kommunikationsförmåga som innefattar information om implantatet samt 
sjukdomsförloppet är grundläggande för förståelse och trygghet hos patienten (Socialstyrelsen 
2015). 

Sjuksköterskan har en viktig roll vad gäller omvårdnaden när patienter med pacemaker ska 
anpassas till sitt liv med pacemaker. I samband med anpassningsprocessen kan det uppkomma 
en del frågor och funderingar som berör deras nya livsstil, det är då av vikt att som sjuksköterska 
eftersträva en god kommunikation för att kunna skapa förutsättningar för trygghet och 
välbefinnande hos patienter med pacemaker (Rassin et al. 2009).  

En tidig och kontinuerlig omvårdnad förbättrar enligt Xin et al. (2015) hanteringen av den nya 
livssituationen hos de patienter som fått en pacemaker. För att underlätta 
återhämtningsprocessen för patienter med pacemaker bör sjuksköterskan vårda utifrån ett 
helhetsperspektiv, där aspekter som det fysiska, psykiska, miljömässiga och sociala tillgodoses 
(Xin et al. 2015). Det är av stor vikt att vårdpersonal ger det stöd som patienter med pacemaker 
behöver när det krävs (Anderson et al. 2002; Rassin et al. 2009). Kontinuerlig och individuell 
omvårdnad för patienter som lever med en pacemaker inger ett psykologiskt stöd vilket leder 
till ökad självkontroll och hanteringsförmåga (Xin et al. 2015). Genom vägledning och 
information kan eventuella komplikationer på individnivå minskas i återhämtningsfasen. Om 
dessa omvårdnadsinterventioner sker tidigt och kontinuerligt skapas trygghet som leder till 
förbättring av livskvaliteten och ett tillfredsställande hälsotillstånd hos patienter med 
pacemaker (Xin et al. 2015).  

Problemformulering 
Livet med en pacemaker innebär en livslång behandling och påverkar livskvaliteten på många 
sätt. Detta i sin tur kan medföra svårigheter i livet och patienters upplevelser av detta är viktigt 
att uppmärksamma, för att kunna driva kunskapen och vården framåt (Kurucova et al. 2014). 
För att bedöma, kartlägga och främja patienternas livskvalitet krävs en djupare förståelse och 
en ökad kunskap inom pacemakervården. För att förstå hur en pacemaker inverkar på och 
upplevs av patienten måste mer forskning tillämpas så att hälso- och sjukvården i sin tur kan 
utvecklas. Litteraturstudien kan vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor att inhämta kunskap 
kring hur patienter med pacemaker ska bemötas och omvårdas för att sedan kunna tillämpa den 
i vårdverksamheten. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med en pacemaker 
samt deras livskvalitet. 
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Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie. En litteraturstudie beskrivs enligt Polit och Beck 
(2017) som en vidare granskning av den forskning som tidigare gjorts inom det aktuella ämnet.  
En litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström (2016) granskas på ett metodiskt, kritiskt 
och systematiskt sätt, för att sedan sammanställas med vetenskaplig kvalitet. 

Litteraturstudien utgår ifrån Polit och Becks (2017) niostegsmodell, som finns fritt beskriven 
nedan i figur 1. 

 
Figur 1. En niostegsmodell för litteraturstudie enligt Polit och Beck (2017), fritt översatt.  

Litteratursökning 
Enligt Polit och Beck (2017) formulerades ett syfte med studien i steg 1. 

En sökstrategi utformades sedan i steg 2 för att få fram forskning inom det valda ämnet för 
studien. De databaser som användes för att söka artiklar till litteraturstudien var CINAHL och 
PubMed, då dessa enligt Polit och Beck (2017), är lämpliga för forskning inom omvårdnad. 
Genom inklusions- och exklusionskriterier blir sökningen enligt Polit och Beck (2017) mer 
begränsad och anpassad till det valda ämnet. Inklusionskriterier som valdes var artiklar skrivna 
på svenska och engelska, peer-reviewed artiklar samt artiklar skrivna januari 2002 till och med 
september 2017. Exklusionskriterierna för sökningen var review-artiklar och artiklar som 
innehöll forskning på personer under 18 år.  

I databasen CINAHL användes MH-ord (Major Headings) och i PubMed användes MeSH-
termer (Medical Subject Headings) för att få fram relevanta sökord som passade studiens 
syfte. I CINAHL söktes det först på MH-ord separat som ”Pacemaker, Artificial” och 
”Quality of life”. Sedan användes en fritextsökning separat i CINAHL på ordet ”Experienc*” 
där trunkering användes, vilket enligt Forsberg & Wengström (2016), betyder att sökordet 
delas för att söka fram olika böjningsformer och ändelser på ordet.  

Därefter gjordes en sökning i PubMed på MeSH-termer som var ”Pacemaker, artificial”, 
Quality of life” och ”Patients”, för att sedan söka ordet ”Experienc*” i fritext, på det sätt som 
tidigare gjorts i CINAHL. 
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Vid steg 3 valdes efter den enskilda sökningen på orden i båda databaserna, sökorden 
”Pacemaker, artificial” och Quality of life” samt ”Pacemaker, artificial” och ”Experienc*” i 
CINAHL (tabell 1). Enligt Polit och Beck (2017) kombinerades dessa sedan med en boolesk 
operatör i form av ”AND”, som användes för att begränsa sökningen för studien.  

De sökord som valdes i PubMed efter den enskilda sökningen var ”Pacemaker, artificial” och 
”Quality of life” (tabell 2). Dessa sökord kombinerades även här enligt Polit och Beck (2017) 
med ”AND” som en boolesk operatör. De artikelträffar på kombinationen ”Pacemaker, 
artificial” och ”Experienc*” i PubMed användes inte till urvalet. 

Tabell 1. Databassökning och urval i CINAHL. 

Databas Sök Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 (MH ”Pacemaker, Artificial”) 2381    

 S2 (MH ”Quality of life”) 41 910    

 S3 Experienc* 167 479    

 S4 S1 AND S2 68 28 3 3 

 S5 S1 AND S3 147 8(5) 2 2 

Totalt    31 5 5 

MH = Major Heading ( ) = Interna dubbletter 

 

Tabell 2. Databassökning och urval i PubMed. 

Databas Sök Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S1 Pacemaker, Artificial [MeSH] 9046    

 S2 Quality of life [MeSH] 119 656    

 S3 Experienc* 598 609    
 S4 Patients [MeSH] 30 026    
 S5 S1 AND S2 193 33((13)) 5 5 
 S6 S1 AND S3 705    
 S7 S1 AND S3 AND S4 0    
Totalt    20 5 5 

MeSH = MeSH-termer, (( )) = Externa dubbletter 
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Urval 
Studiens urval genomfördes enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell, där steg 4 till 7 
följdes och utfördes. 

Urval 1. 
Vid urval 1 utfördes steg 4 i Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Titlar och abstrakt 
granskades för att finna relevanta artiklar för studiens syfte, samtidigt som de artiklar som inte 
uppfyllde inklusionskriterierna valdes bort. Totalt lästes 408 titlar och abstrakt, utav dessa 
valdes 51 artiklar ut till urval 1, av dessa var 31 artiklar från databasen Cinahl varav fem artiklar 
var interna dubbletter, vilka exkluderades från urval 1. Av de 33 artiklar från PubMed var 13 
artiklar externa dubbletter, vilka även exkluderades från urval 1. De övriga artiklarna 
exkluderades manuellt då de innehöll forskning kring ICD-behandling, jämförelse mellan olika 
pacinglägen eller hade en preoperativ ansats gällande pacemakerimplantation. 

Urval 2. 
Vid steg 5 granskades enligt Polit och Becks (2017) de valda artiklarnas referenser för att 
eventuellt hitta fler relevanta artiklar för studiens syfte. Inga ytterligare artiklar tillkom vid steg 
5. Vid steg 6 lästes alla artiklar och granskades enskilt av författarna för att avgöra om alla de 
51 artiklar i urval 1 överensstämde med litteraturstudiens syfte. Efter granskningen kvarstod tio 
artiklar till urval 2, varav fem artiklar var från CINAHL och fem artiklar var från PubMed. 
Övriga 41 artiklar exkluderades i urval 2 då de var för medicinskt inriktade för studien, 
fokuserade på indikationer för pacemaker eller innehöll forskning på barn eller djur. 

Urval 3. 
Steg 7 utfördes där artiklarna kvalitetssäkrades med stöd av Polit och Becks (2017) 
granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 
”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report”. Ingen av de tio artiklar i urval 
2 föll bort vid kvalitetsgranskningen och alla, varav fyra artiklar med kvalitativ metod och sex 
med kvantitativ metod, gick vidare till urval 3. 

Databearbetning 
I steg 8 analyserades innehållet i artiklarna för att sedan bilda olika kategorier som var relevanta 
för studiens syfte. Först lästes alla artiklar separat av båda författarna där sådant som svarade 
på syftet färgkodades för kategorisering och dokumenterades därefter ner på ett separat papper, 
ett för vardera artikel. Efter att författarna läst alla tio artiklar och markerat det relevanta för 
syftet, diskuterades innehållet i alla tio och översattes därefter från de separata pappren till 
svenska. De två huvudrubrikerna i resultatet stod för studiens tvådelade syfte, där sedan 
tillhörande kategorier växt fram från studiens resultat. Oro/rädsla/ångest, acceptans/trygghet 
och förlora/återta kontroll var kategorier som identifierades då dessa belyste upplevelser av att 
leva med pacemaker, medan kategorier som förändringar utifrån demografisk data, fysisk 
funktionsförmåga, förändringar i symtombild, förändringar i psykisk hälsa samt förändringar 
i relationer och socialt deltagande identifierades då dessa belyste livskvalitet efter en 
pacemakerimplantation. Vid steg 9 sammanställdes litteraturstudien enligt Polit och Beck 
(2017) genom ett resultat utifrån syftets två delar med tillhörande kategorier. 
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Forskningsetiska överväganden  
Litteraturstudien har baserats på tidigare forskningsstudier och enligt Forsberg och Wengström 
(2016) bör etiska överväganden göras innan ett arbete påbörjas. För att kontrollera att de etiska 
riktlinjerna följs under en litteraturstudie (Forsberg och Wengström 2016), har alla artiklar som 
utgör resultatet för studien blivit granskade för om de godkänts av etisk kommitté, samt vilka 
etiska frågeställningar som gjorts. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska riktlinjer för 
referenshantering ske vid en litteraturstudie, för att på så sätt ta hänsyn till primärkällor och 
undvika att primärkällornas innehåll förvrängs eller plagieras. Vid referenshantering har 
manualen enligt Harvard KAU tillämpats (Karlstads universitetsbibliotek 2016). Alla de 
artiklar som svarar mot studiens syfte har presenterats i en artikelmatris (se bilaga 1), oberoende 
av författarnas eget intresse då Forsberg och Wengström (2016) menar på att det inte är 
anledning för att utesluta några studier. Eftersom författarnas modersmål inte är engelska 
förekom viss risk för feltolkning vid bearbetning och hantering av artiklarna och där av 
användes översättningsmotorer på internet i de fall då osäkerhet uppstod.  
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Resultat 
Resultatet av litteraturstudien sammanställdes utifrån tio artiklar. I fyra studier användes en 
kvalitativ metod och i sex studier användes en kvantitativ metod, vilka finns beskrivna i en 
artikelmatris (se bilaga 1). Resultatet är uppbyggt utifrån syftets två delar med tillhörande 
kategorier (se figur 2). Kategorier vilka belyste upplevelser av att leva med pacemaker var 
oro/rädsla/ångest, acceptans/trygghet och förlora/återta kontroll medan kategorier vilka 
belyste patienters livskvalitet av att leva med pacemaker var förändringar utifrån demografisk 
data, fysisk funktionsförmåga, förändringar i symtombild, förändringar i psykisk hälsa samt 
förändringar i relationer och socialt deltagande. 

 
Figur 2. En sammanställning utifrån syftets två delar med tillhörande kategorier, vilka  belyser 
patienters upplevelser av att leva med en pacemaker samt deras livskvalitet.  

Upplevelser av att leva med pacemaker 
Upplevelsen av att leva med en pacemaker är inte problemfri och beskrivs som en komplex och 
känsloladdad upplevelse hos patienter (Anderson et al. 2002). De patienter som lever med en 
pacemaker upplever att det finns en påfrestning mellan att ta och våga släppa kontrollen över 
sitt liv, att normaliseras, att acceptera pacemakern, att identifiera eventuella risker och att 
överkomma tidiga och återkommande rädslor (Beery et al. 2002). Enligt studier av Malm och 
Hallberg (2006) upplever patienter med pacemaker att graden av säkerhet och osäkerhet samt 
möjligheter till socialt deltagande påverkar det dagliga livet.  
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Oro, rädsla och ångest 
De patienter som lever med pacemaker kan uppleva oro och rädsla (Anderson et al. 2002; Malm 
& Hallberg 2006; Rassin et al. 2009). De upplever en oro och ångest (Anderson et al. 2002; 
Rassin et al. 2009) eftersom de kan känna en osäkerhet för hur pacemakern kommer att påverka 
deras liv (Rassin et al. 2009). I vardagen upplever patienter oro över användandet av 
hemelektronik (Rassin et al. 2009) i form av mikrovågsugnar och mobiltelefoner (Malm & 
Hallberg 2006), vilket leder till rädsla för att användandet skulle kunna orsaka arytmier, yrsel, 
svimning (Malm & Hallberg 2006) och påverka pacemakerfunktionen (Beery et al. 2002). 
Patienter med pacemaker upplevde en rädsla och oro för vad de fick utföra, vilket ledde till 
begränsningar i många sociala situationer. Patienter upplevde rädsla för att pacemakern kunde 
påverkas av tillexempel elektromagnetiska fält, då de var oroliga för att detta kunde skapa 
arytmier, yrsel och svimning. De upplevde en rädsla för att flyga då de var oroliga att 
metalldetektorn skulle utlösa larm på grund av pacemakerns metallbeläggning. Patienter 
upplevde även en oro om en eventuell depression kunde påverka pacemakerns funktion (Malm 
& Hallberg 2006). 

Patienter med pacemaker oroar sig för att delta i regelbundna dagliga aktiviteter och de har ett 
behov av att få känna trygghet och kontroll (Beery et al. 2002; Malm & Hallberg 2006; Malm 
et al. 2007; Rassin et al. 2009).  

Det framkom att patienter upplever en förändrad syn på den egna kroppen efter en 
pacemakerimplantation (Beery et al. 2002) vilket upplevs som en förlust av den kropp de 
tidigare var bekant med (Anderson et al. 2002). Kvinnor som fick en förändrad syn på kroppen 
upplevde en oro för om pacemakern skulle synas, vilket ledde till att de kände sig mindre 
attraktiva och feminina. Några kvinnor upplevde ingen oro för om pacemakern skulle synas, 
utan upplevde en oro för vad andra skulle tycka och tänka, då de ville bli sedda som personen 
de var innan implantationen (Beery et al. 2002). 

Tankar kring en förändrad syn på livet, framtiden och döden efter en pacemakeroperation 
upplevdes som skrämmande av många patienter då de blev mer medvetna om den egna 
dödligheten (Beery et al. 2002; Malm & Hallberg 2006). 

Acceptans/Trygghet 
Patienter kunde med tiden förlita sig på och acceptera pacemakern, vilket ledde till ett ökat 
självförtroende samt trygghet (Beery et al. 2002; Malm & Hallberg 2006) 

Ett ökat lugn upplevs hos patienter med pacemaker då de flesta symtom som yrsel och svimning 
försvunnit efter en implantation (Malm et al. 2003). Tryggheten och glädjen över att vara vid 
liv har även påvisats vara en intensiv upplevelse hos patienter med pacemaker (Malm & 
Hallberg 2006).  

Patienter upplevde att pacemakern gav en positiv inställning då den räddat deras liv och kunde 
successivt acceptera den eftersom de upplevde det som mer bekvämt med tiden (Beery et al. 
2002). Efter en tid upplevde patienter med pacemaker en trygghet med den nya enheten genom 
att regelbundna uppföljningar och pacemakerkontroller utfördes (Malm  & Hallberg 2006). 

Förlora/Återta kontroll  
Patienter som fått en pacemaker upplevde att de förlorade eller själva gav upp kontrollen över 
sin egen hälsa, de upplevde att de blev sedda som en patient och därmed inte längre hade mycket 
att säga till om (Beery et al. 2002). De som fått pacemaker upplevde i början att de inte hade 
kontroll över vad de kunde eller fick utföra i vardagen, vilket ledde till begränsningar där andra 
i omgivningen tog över alldagliga sysslor som de tidigare klarat av (Malm & Hallberg 2006). 
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Många patienter upplevde en förlorad självkontroll i livet på grund av det nya stödet från 
omgivningen medan andra patienter såg det som en god stöttning att successivt kunna återta 
kontrollen de tidigare själva haft. Patienter som upplevde en förlorad kontroll i livet kände sig 
otillräckliga både i arbete, med vänner och i sin helhet i livet. Patienter upplevde senare att 
pacemakern hjälpt dem till att återfå sitt liv, de upplevde att möjligheterna hade ökat att nå ett 
relativt normalt liv efter pacemakerimplantationen och upplevde att de successivt hade återfått 
kontrollen över sitt liv (Malm & Hallberg 2006).  

Livskvalitet av att leva med pacemaker 
En pacemakerimplantation leder till en förbättrad livskvalitet (Fleischmann et al. 2006; Barros 
et al. 2014) eller en fullt återställd livskvalitet (van Eck et al. 2008). En förbättring i den 
hälsorelaterade livskvaliteten ses under det första året efter en pacemakerimplantation (van Eck 
et al. 2008) och fortsätter att vara förbättrad under en längre tids uppföljning (Udo et al. 2013). 

Förändringar utifrån demografisk data 
Det framkom att ålder påverkar livskvaliteten hos patienter som lever med pacemaker (Malm 
et al. 2003; Fleischmann et al. 2006; Malm et al. 2007; van Eck et al. 2008; Udo et al. 2013; 
Barros et al. 2014). Yngre patienter med pacemaker upplevde en förbättrad livskvalitet jämfört 
med äldre som i större grad upplevde en sämre livskvalitet efter implantationen (Malm et al. 
2003). Män och yngre patienter skattar sin livskvalitet högre jämfört med kvinnor och äldre 
patienter efter en pacemakerimplantation (Malm et al. 2003; Udo et al. 2013; Barros et al. 2014). 
I studier av Malm et al. (2003) hade den största delen av patienter i åldern 64-84 en acceptabel 
eller hög självrapporterad hälsa. Av de patienter som var 85 år eller äldre redovisade en 
fjärdedel av dessa en låg självrapporterad hälsa. De patienter som skattade sig högre i den 
självrapporterade hälsan upplevde en bättre hälsorelaterad livskvalitet (Malm et al. 2003). 

Förändringar i fysisk funktionsförmåga 
Fysisk aktivitet har påvisats vara en viktig funktion hos patienter med pacemaker vilket 
resulterar i en känsla av hög livskvalitet (Malm et al. 2003).  En förbättring inom fysisk funktion 
ses under det första året hos patienter som lever med pacemaker och motsvarar en förbättrad 
hälsorelaterad livskvalitet inom kategorien fysisk funktion (van Eck et al. 2008; Udo et al. 2013) 
medan det i studien av Barros et al. (2014) inte visade någon förbättring inom fysisk funktion. 
Efter tolv månader försämras den fysiska funktionen för att tillslut bli sämre än vad den var 
innan implantationen (Fleischmann et al. 2006; Udo et al. 2013). Den största skillnaden visades 
i rollbegränsning i fysisk funktion och förändring i hälsan som blivit förbättrade sedan innan 
implantationen (van Eck et al. 2008). I studier enligt Fleischmann (2006) framkom att det fanns 
en förbättrad fysisk funktionsförmåga hos de patienter som var yngre än 75 år. 

Förändringar i symtombild 
Patienter som har blivit av med symtom som yrsel och svimning efter en 
pacemakerimplantation skattar sin hälsorelaterade livskvalitet som acceptabel vilket innebar en 
förbättring jämfört med tiden innan implantationen (Malm et al. 2003). Patienter som har haft 
en pacemaker en tid upplever sig ofta helt återhämtade från tidigare symtom (Malm et al. 2006; 
Beery et al. 2002). Patienter som upplevt den obehagliga känslan av att de när som helst kunde 
drabbas av attacker som yrsel och svimning, kunde känna sig lugna och säkra då symtomen 
efter en pacemakerimplantation försvunnit (Malm & Hallberg 2006).  

Vitaliteten blev förbättrad hos patienter med pacemaker efter en pacemakerimplantation. Tre 
månader efter insättningen var förbättringen som bäst gällande vitaliteten medan det fortfarande 
fanns en märkbar förbättring efter fyra månader (Fleischmann et al. 2006). I studien enligt van 
Eck et al. (2008) uppskattades en liten förbättring i vitaliteten hos patienter ett år efter 
implantationen.  
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Förändringar i psykisk hälsa 
Patienter upplevde en märkbar förbättring gällande sitt psykiska välbefinnande enligt van Eck 
et al. (2008) medan det i studier av Fleischmann et al. (2006) framkom att det finns en tendens 
till förbättring hos patienter med pacemaker efter en pacemakerimplantation. I studier av 
Fleischmann et al. (2006) och van Eck et al. (2008) fanns en märkbar förbättring i den psykiska 
rollfunktionen hos patienterna. Vid en mätning av den omfattande psykiska hälsan fanns en 
märkbar förbättring enligt van Eck et al. (2008) och en tendens till förbättring i studier av Udo 
et al. (2013). En märkbar förbättring påvisas i den mentala funktionen hos patienter efter en 
implantation (Fleischmann et al. 2006; Barros et al. 2014).  

Förändringar i relationer och socialt deltagande 
Patienter med pacemaker som har tillgång till en social kontext upplever en förbättrad 
livskvalitet och där med en känsla av välbefinnande (Malm et al. 2003; Malm & Hallberg 2006; 
Malm et al. 2007).  

Patienter med pacemaker upplever en tidig begränsning i det sociala deltagandet eftersom de 
inte vågar utföra dagliga aktiviteter på grund av rädsla för hur pacemakern kan påverkas. 
Patienter som däremot haft pacemaker en längre tid upplevde inte att de var begränsade i det 
sociala deltagandet längre (Malm & Hallberg 2006). 

Efter pacemakerimplantation visades en förbättring hos patienterna i den sociala funktionen 
jämfört med tiden innan (Fleischmann et al. 2006; van Eck et al. 2008; Udo et al. 2013; Barros 
et al. 2014). De patienter som har ett eget boende och som lever i en samborelation upplever en 
bättre hälsorelaterad livskvalitet (Malm et al 2003).  

Patienter upplevde med tiden pacemakern som mer eller mindre bortglömd vilket resulterade i 
goda möjligheter till ett aktivt liv så som innan implantationen (Malm & Hallberg 2006; Beery 
et al. 2002). Patienter som kunde återgå till ett aktivt liv både i arbete och på fritiden upplevde 
en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet (Malm et al. 2007). De som hade en anställning under 
implantationen upplevde att de hade en högre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de som 
var pensionerade (Malm et al. 2003). 
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Diskussion 
I resultatet har tio vetenskapliga artiklar använts för att belysa patienters upplevelser av att leva 
med en pacemaker samt deras livskvalitet. En övergripande resultatdiskussion har utformats 
utifrån resultatets kategorier som oro/rädsla/ångest, acceptans/trygghet, förlora/återta kontroll 
samt förändringar utifrån demografisk data, fysisk funktionsförmåga, förändringar i 
symtombild, förändringar i psykisk hälsa samt förändringar i relationer och socialt deltagande. 

Resultatdiskussion 
Det framkom genom studien att vanliga upplevelser hos patienter som lever med en pacemaker 
var oro, rädsla och ångest i livet inför om enheten skulle kunna påverka dem i olika dagliga 
situationer. Likheter kan ses i studier av Prudente (2005) mellan patienter med pacemaker och 
patienter med Implanterbar Defibrillator [ICD], då båda patientgrupper upplever rädsla och 
ångest i det dagliga livet.  

I litteraturstudien framkom det att patienter med pacemaker efter en tid accepterade och kände 
trygghet med pacemakern eftersom de började förlita sig på den. Samtidigt beskriver Beery et 
al. 2007) att även patienter med ICD upplevde en trygghet när de efter en tid insåg att ICD:n 
fungerade som den skulle. Ett resultat som framkom var att patienter som genomgått en 
pacemakerimplantation anpassade sig successivt till livet med en pacemaker. Vidare beskriver 
Beery et al. (2007) att anpassningen till en implanterbar enhet kan vara liknande mellan 
patienter med pacemaker och patienter med ICD, då upplevelsen av en effektiv enhet 
resulterade i en bättre anpassning överlag hos patienterna (Beery et al. 2007). Det framkom 
genom studiens resultat att patienter som lever med pacemaker upplevde att de förlorade eller 
gav upp kontrollen över sin egen hälsa, något som även patienter med ICD i studier av Hallas 
et al. (2010) upplevde. 

Genom studien framkom det att kvinnor med pacemaker upplevde en förändrad syn på kroppen 
efter en pacemakerimplantation och hade tankar kring en förändrad syn på livet, framtiden och 
döden. Likheter med de upplevelser som framkommit hos kvinnor med pacemaker kan även 
ses hos kvinnor med hjärtsvikt, då dessa enligt studier av Burström et al. (2011) upplever en 
osäkerhet i att kunna lita på sig själv och sin kropp trots sjukdomen. Kvinnorna upplever också 
en osäkerhet inför döden och en rädsla inför att leva med hjärtsvikt (Burström et al. 2011). 

Pacemaker är en vårdande metod vilken minskar flera problem hos individen. Trots de fördelar 
som en pacemaker innebär, kan komplikationer uppkomma vid användandet av enheten. 
Komplikationer som uppkommer kan innefatta fysiska och psykiska problem, vilka i sin tur kan 
påverka patientens livskvalitet (Aliakbari & Delaram 2012). Det är av stor vikt att uppföljning 
därför sker för de patienter som fått en pacemaker. Sjuksköterskeledda gruppundervisningar för 
de patienter som lever med en pacemaker, har i studier enligt Aliakbari och Delaram (2012), 
påvisats ge goda effekter på olika dimensioner av deras livskvalitet. Genom anpassade 
utbildningsperioder ges större förutsättningar för dessa patienter, att nå en förbättrad livskvalitet 
inom olika aspekter (Aliakbari & Delaram 2012). 

I studiens resultat framkom att patienter med pacemaker upplever en rädsla inför hur 
pacemakern kan påverkas i olika livssituationer. Vidare menar Beery et al. (2007) att det vid 
vårdandet av patienter med en inopererad enhet inte enbart kan fokuseras på om enheten 
fungerar korrekt, utan patienten och enheten bör tillsammans fungera enigt. Genom utbildning 
kring pacemaker kan vårdpersonal förändra patienters förtroende för enheten, vilket kan öka 
möjligheten att minska deras upplevda rädsla för det okända (Beery et al. 2007). 
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Enligt Nordenfelt (1995) kan sjuksköterskan, tillsammans med patienten, öka patientens 
livskvalitet genom att försöka förstå så mycket som möjligt av patientens sjukdom och dess 
förlopp. Sjuksköterskan kan hjälpa till att integrera kunskapen i patientens liv och med vilka 
vitala mål som är uppsatta. Genom att se till så att kunskapen är så sanningshetsenlig som 
möjligt  samt att om målen är relevanta kan hantering av sjukdomen ske på både kort och lång 
sikt. Det är också viktigt att människor runt patienten får information så att de lättare ska kunna 
hantera patienten och även undvika att denne isoleras (Nordenfelt 1995). 

I studiens resultat framkom även att patienter hade skilda upplevelser kring omgivningens stöd. 
Några patienter upplevde stödet som en positiv stöttning för att kunna återta kontroll över livet, 
medan andra patienter upplevde stödet som överbeskyddande och ledde till förlorad kontroll 
över sitt liv. Anhöriga till patienter med pacemaker upplever enligt Malm och Sandgren (2014) 
att deras största bekymmer är strävan efter normalitet. Även om de anhöriga är medvetna om 
att pacemakern är livsuppehållande oroar de sig mycket för att det påverkar familjelivet. 
Bekymmer över att inte kunna leva som vanligt och göra normala aktiviteter påverkar de 
anhöriga psykologiskt då strävan efter normalitet är en process. Komplikationer, nya symtom 
eller en ny diagnos är några exempel som kan hota det normala livet och som kan göra att 
normaliseringsprocessen kan behöva startas om (Malm & Sandgren 2014). 

En reflektion som gjorts under studiens gång är att de flesta kvinnor och äldre verkar har en 
lägre livskvalitet redan innan en pacemakerimplantation. Detta tror författarna kan ha påverkat 
resultatet eftersom utgångsläget för dessa kvinnor och äldre var sämre. Med ökad ålder 
tillkommer oftast ett ökat hjälpbehov, vilket kan leda till att äldre inte har samma förutsättningar 
och blir mer begränsade i det dagliga livet. 

Människor runt patienten så som anhöriga och vårdpersonal anser författarna har en betydande 
roll i patientens liv. Författarna tror att ett samarbete mellan patient, nära anhöriga och 
vårdpersonal, tillsammans, utgör en viktig förutsättning för att en god livskvalitet samt en 
positiv upplevelse av att leva med en pacemaker kan uppnås. 

Metoddiskussion 
Artiklarna i studien har bearbetats metodiskt enligt Polit och Beck (2017) niostegsmodell för 
att stärka resultatets trovärdighet.  

En kombination av ämnesorden ”pacemaker, artificial” och ”quality of life” (S4, tabell 1) 
valdes i CINAHL då sökningen gav relevanta träffar för studiens syfte och belyste livskvaliteten 
hos patienter med pacemaker. En kombination av ämnesorden ”pacemaker, artificial” och ordet 
”experienc*” i fritext (S5, tabell 1) valdes då sökningen gav relevanta träffar för studiens syfte 
och belyste upplevelser hos patienter som lever med pacemaker. Övriga kombinationer av 
orden samt ämnesordet ”patients” valdes bort i CINAHL då dessa inte gav relevanta träffar. 

En kombination av ämnesorden ”pacemaker, artificial” och ”quality of life” (S5, tabell 2) 
valdes i PubMed då denna sökning likt CINAHL, gav relevanta träffar och belyste livskvaliteten 
hos patienter med pacemaker. En kombination av ämnesorden ”pacemaker, artificial” och ordet 
”experienc*” i fritext (S6, tabell 2) valdes för att belysa upplevelser hos patienter med 
pacemaker. Denna sökning gav 705 träffar vilket författarna ansåg som för stort antal träffar för 
ett urval. En begränsning gjordes för att begränsa antalet träffar och en kombination av 
ämnesorden ”pacemaker, artificial” och ”patients” samt ordet ”experienc*” i fritext gjordes i 
en ny sökning (S7, tabell 2), vilket resulterade i noll träffar. Övriga kombinationer av orden 
gjordes men valdes bort i PubMed då dessa inte gav relevanta träffar. Vid sökningen som 
resulterade i noll träffar, skulle ett annat sökord som exempelvis ”health” i fritext varit lämpat 
att ha använts, istället för MeSH-termen ”patients”, för att på så sätt få fler relevanta träffar för 
studiens syfte. 
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Ett medvetet val inför studien var att välja 16 år som inklusionskriterie då en första sökning på 
tio år resulterade i för få artiklar och författarna fann inför tidperiodsbestämningen även 
relevanta artiklar från 2002, vilka belyste syftet med studien. Artiklar som innehöll forskning 
på personer under 18 år exkluderades manuellt under studiens urvalsprocess på grund av att 
barnområdet inte specifikt ligger inom ramen för en allmän sjuksköterskas kompetens.  

Av de artiklar som ingick i resultatet är studier genomförda i olika länder som Australien, 
Brasilien, Israel, Nederländerna, Sverige och USA, vilket anses kan ha påverkat 
litteraturstudiens resultat eftersom sjukvården ser olika ut och indikationer för att vara 
berättigad en pacemaker skiljer sig från land till land. Beroende på var de patienter som ingått 
i studierna härstammar ifrån och bor, kan deras liv med pacemaker påverkas och präglas av 
bland annat tro, värderingar och traditioner som skiljer sig mellan länderna.  

I studien ingick artiklar som belyste både livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet, vilket 
anses ha påverkat resultatet då begreppen står i relation till varandra men påverkar individen på 
olika sätt. Hade studien enbart belyst livskvalitet som ett ensamt begrepp tror inte författarna 
att det holistiska synsättet kunnat uppnåtts på samma sätt som det gjort i studiens resultat. 
Forskning på enbart hälsorelaterad livskvalitet kunde dock underlättat arbetet då resultatet hade 
blivit mer omvårdnadspecifikt, vilket sjuksköterskan i större utsträckning skulle kunna ha 
användning av. Då en hälsorelaterad livskvalitet innefattar det fysiska, psykiska och sociala 
aspekterna kan sjuksköterskan i sin omvårdnad påverka det i högre grad i samråd med patienten. 

Då studien är baserad på bland annat tre artiklar med samma författare kan det verka riskabelt 
med tanke på de etiska överväganden författarna gjort inför studien. Författarna valde att inte 
exkludera någon utav artiklarna då de var baserade på forskning inom olika områden av 
upplevelser och livskvalitet hos de patienter som lever med pacemaker, vilket kan vara både en 
styrka då forskarna är inlästa på sitt specifika område och en svaghet då risk finns för att 
hemmablindhet uppstår hos forskarna under studien. 

Klinisk betydelse 
Litteraturstudiens resultat belyser patienters upplevelser av att leva med pacemaker samt deras 
livskvalitet. Litteraturstudien visade att livet med en pacemaker är både en komplex och 
individuell upplevelse och där livskvaliteten påverkas på olika sätt. Resultatet av studien kan 
öka sjuksköterskans förståelse för hur en pacemaker inverkar på patienters liv ur ett holistiskt 
perspektiv. Den ökade förståelsen kan vara ett stöd för sjuksköterskan i sitt förhållningssätt 
gentemot patienter med pacemaker. Kunskapen ökar förutsättningar för sjuksköterskan att 
anpassa omvårdnaden utefter individens situation och behov baserat på ett patientperspektiv. 
En ökad medvetenhet hos sjuksköterskan skapar möjligheter till ett bättre bemötande av 
patienternas upplevelser av att leva med pacemaker. Genom ökad medvetenhet skapas 
möjligheter för alla patienter med pacemaker att nå en förbättrad livskvalitet.  

Förslag till fortsatt forskning 
Framtida studier som fokuserar specifikt på äldre och kvinnors upplevelser av att leva med 
pacemaker samt deras livskvalitet, skulle vara av intresse eftersom det genom denna 
litteraturstudie påvisats vara en av de med lägre livskvalitet i förhållande till de egna 
upplevelserna efter en pacemakerimplantation. Studier utifrån ett sjuksköterskeperspektiv som 
fokuserar på äldre och kvinnor med pacemaker skulle kunna innehålla anpassade 
interventionsåtgärder som vårdpersonal kan tillämpa inför bemötandet med denna patientgrupp. 
Interventionsåtgärder i form av kommunikationssätt, information och uppföljningsstrategier 
skulle kunna ge en fördjupad kunskap kring hur vårdpersonal kan bemöta äldre och kvinnors 
upplevelser av att leva med pacemaker. Detta kan därmed skapa goda möjligheter för att 
återvända till det nya livet så att en god livskvalitet uppnås. 
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Slutsats 
Litteraturstudien har påvisat att patienter upplever oro, rädsla och ångest i livet med pacemaker. 
Med tiden upplever patienter en trygghet med den nya enheten. Upplevelsen av att förlora men 
återta kontroll över sitt liv har visat sig vara en intensiv upplevelse för många patienter med 
pacemaker. Totalt sett tyder alla studier på att livskvaliteten och den hälsorelaterade 
livskvaliteten förbättrats efter en pacemakerimplantation, men i olika utsträckningar, för de 
flesta patienter. I flera studier framkom att kvinnor och äldre, är de patientgrupper med 
pacemaker som skattat sin livskvalitet som lägst efter en pacemakerimplantation, medan yngre 
och män är de patientgrupper som skattat sin livskvalitet som högre efter implantationen jämfört 
med innan.  
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Bilaga 1 – Artikelmatris. 
Författare, Land Årtal Syfte Metod Resultat 
Anderson, C., Moyle, W. 
& McAllister, M. 
 
 
 
 
 
Australien 

2002 Att undersöka vilka 
tekniska och 
känslomässiga 
konsekvenser som kan 
uppstå hos patienter med 
pacemaker. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Ostrukturerad intervju 
vilken spelades in och 
transkriberades. 
Strategiskt urval där 
8 män i åldern 68-79 
år deltog.  

I studien framkom det att upplevelsen utav en 
pacemakerimplantation inte är problemfri utan 
komplex och känslomässigt laddad hos patienten.  
Patienter som lever med pacemaker upplever oro, 
rädsla och ångest i olika situationer i livet. 

Barros, R-T, Carvalho, 
S-M, Silva, M-A. & 
Borges J-B.  
 
 
 
 
 
 
 
Brasilien 

2014 Att utvärdera patienters 
upplevelser av 
livskvalitet efter en 
pacemakerinplantation 
relaterat till kön, ålder 
och implantationstid. 

Kvantitativ metod. 
Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären SF-36 
och AQUAREL. 107 
patienter mellan 29 
och 90 år gamla 
deltog. 
49,5% kvinnor 
50,5% män. 
Bortfall redovisas ej.    

I studien framkom att mätningar enligt SF-36 visade 
på minst förbättring inom de fysiska aspekterna och 
störst förbättrig inom de sociala aspekterna. Enligt 
mätinstrumentet AQUAREL visades lägst förbättring 
i domänen dyspné och den största förbättringen i 
domänen obehag. Skillnad mellan ålder och 
livskvalitet samt mellan ålder och implantationstid 
syntes i dem olika mätinstrumentens domäner. 

Beery, T., Sommers, M. 
& Hall, J. 
 
 
 
USA 

2002 Att undersöka kvinnors 
upplevelser av att leva 
med pacemaker. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerad 
intervju, 
bekvämlighetsurval 
där 11 kvinnor mellan 
åldrarna 18-88 deltog.  

I studien framkom att kvinnors upplevelser av att leva 
med pacemaker är individuella. Förändrad kroppssyn, 
rädsla och svårigheter att anpassa sig till den nya 
vardagen är vanliga känslor bland patienter med 
pacemaker. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris. 

Författare, Land Årtal Syfte Metod Resultat 
Fleischmann, K., Orav 
E., Lamas, G., 
Mangione, C., Schron, 
E., Lee, K. & Goldman, 
L. 
 
 
 
 
 
USA 

2006 Att undersöka hur en 
pacemakerimplantation, 
pacingmetod och kliniska 
faktorer påverkar 
livskvaliteten hos en 
patient med pacemaker. 

Kvantitativ.  
Longitudinell 
undersökning. 
Strategiskt urval där 
2010 patienter med 
pacemaker deltog och 
svarade på SF-36 och 
MOST, varav 48% 
kvinnor och 58% män. 
Medelåldern var 73 år.  
Bortfall redovisas ej. 

I studien framkom att det fysiska, psykiska och 
sociala välbefinnandet ökade efter en 
pacemakerimplantation. Den fysiska och psykiska 
rollfunktionen var den som ökade mest. Patienter 
över 75 år upplevde dock en mindre förbättring 
inom den funktionella statusen och de fysiska 
komponenterna än yngre patienter.  

Malm, D., Fridlund, B. 
& Karlsson, J-E. 
 
  
 
 
 
 
 
Sverige 

2007 Att utvärdera hur ett 
egenvårdsprogram 
påverkar den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
patienter med pacemaker.  
 

Kvantitativ. 
Experimentell studie. 
Strategiskt urval.  
212 patienter deltog i 
medelåldern 72 år. 
40 patienter nekade att 
delta och 6 patienter föll 
bort ytterligare på grund 
av sjukdom eller 
dödsfall. 

I studien framkom att egenvårdsprogram för 
patienter med pacemaker inverkar positivt på den 
hälsorelaterade livskvaliteten. Två huvudresultat, 
där en märkbar förbättring syntes, var att symtom 
som var orsaken till pacemakerimplantationen 
nästan var borta och en förbättring inom den 
fysiska prestationsförmågan syntes. 

Malm, D. & Hallberg, L. 
 
 
 
 
 
 
Sverige 

2006 Att undersöka patienters 
upplevelser av det 
dagliga livet med 
pacemaker. 

Kvalitativ. 
Grounded theory. 
Semistrukturerad intervju 
som spelades in och 
transkriberades. 13 
patienter deltog. Sju 
kvinnor och sex män i 
åldrarna 22-82 år. 

I studien framkom fyra olika sätt att uppleva 
vardagen hos patienter efter en 
pacemakeroperation. Dessa var upplevelsen av att 
känna sig överbeskyddade, känna sig otillräcklig, 
införandet av restriktioner samt att återkomma till 
livet.   
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Bilaga 1 - Artikelmatris 

Författare, Land Årtal Syfte Metod Resultat 
Malm, D., Svensson, E., 
Karlsson, J-E. & 
Fridlund, B. 
 
 
 
 
 
 
 
Sverige 

2003 Att bestämma och 
jämföra den 
självuppskattade hälsan 
hos patienter med 
pacemaker genom en 
endimensionell skala och 
en flerdimensionell skala 
rörande symtom, 
pacemakerplacering och 
sociodemografi. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
Strategiskt urval.  
697 patienter svarade på 
frågeformuläret EQ-5D 
varav 51% män och 49% 
kvinnor. 
Bortfall 135. 

I studien framkom det att kvinnor, singlar, äldre 
och pensionerade patienter med pacemaker har 
en sämre hälsorelaterad livskvalitet. Patienter 
med en medelålder på 76 år hade en acceptabel 
hälsorelaterad livskvalitet. Män, patienter 
mellan 65-84 år, de patienter som levde i 
samborelation eller hade ett eget boende samt 
de som hade haft pacemakern i mer än tre år 
upplevde en bättre hälsorelaterad livskvalitet.  

Rassin, M., Zilcha, L. & 
Gross, D.  
 
 
 
 
 
Israel 

2009 Att identifiera vilken 
information som 
patienter uppfattar som 
viktig efter en 
pacemakerimplantation. 

Kvalitativ. 
Bekvämlighetsurval där 
123 deltog, varav 71 män 
och 52 kvinnor. Intervjuer 
där svaren transkriberades 
och analyserades genom 
olika steg med hjälp av en 
deskriptiv statistik. 

I studien framkom att patienter som lever med 
pacemaker upplever oro, rädsla och ångest. Oro 
och ångest var vanliga upplevelser då patienter 
kände osäkerhet för hur pacemakern kunde 
påverka deras liv. Inför användandet av 
hemelektronik upplevdes även en oro bland 
patienterna.  

Udo, E-O., Van Hemel 
N-M., Zuithoff, N-P, 
Nijboer, H., Taks, W., 
Doevendans, P-A. & 
Moons, K-G. 
 
 
Nederländerna 

2013 Att studera den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten under en 
7,5 års period hos 
patienter efter en 
pacemakerimplantation 

Kvantitativ. Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären SF-36 och 
AQUAREL. �
881 patienter deltog. 
Medelåldern var 72 år. 
41% kvinnor, 59% män.  
Bortfall 186. 

I studien framkom genom SF-36 och 
AQUAREL att patienter hade en hög 
hälsorelaterad livskvalitet kort tid efter en 
pacemakerimplantation.  
Trots att poäng enligt SF-36 minskade med 
tiden upplevde patienter med pacemaker 
fortfarande en bättre hälsorelaterad livskvalitet 
än innan implantationen. 
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Bilaga 1 – Artikelmatris. 

Författare, Land Årtal Syfte Metod Resultat 

van Eck, M., van Hemel, 
N-M., van den Bos, A., 
Taks W., Grobbee, D-E. 
& Moons K-G.  
 
 
 
 
 
 
Nederländerna 

2008 Att undersöka den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
patienter före och efter 
en 
pacemakerimplantation. 

Kvantitativ. 
Longitudinell 
undersökning genom 
frågeformulären SF-36, 
EQ5D och AQUAREL 
användes.  
501 deltagare  deltog där 
42,4% var kvinnor och 
57,6% var män. 
Medelåldern var 72,8 år.  
Bortfall: 122. 

I studien framkom att den hälsorelaterade 
livskvaliteten förbättrades det första året efter en 
pacemakerimplantation. Av patienterna som 
deltog i studien ansåg 70 procent att deras hälsa 
förbättrats medan elva procent upplevde att de 
var helt återhämtade. De viktigaste 
indikationerna för att få en ökad hälsorelaterad 
livskvalitet ett år efter en pacemakeroperation 
var bland annat ålder.  

 

 


