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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Idag lever cirka 44 000 personer med pacemaker i Sverige. Pacemakerbehandling kan vara 

indicerat vid atrioventrikulärt block (AV-block), grenblock, sick sinus syndrome, 

förmaksflimmer med ventrikulär bradykardi och rytmrubbningar efter hjärtinfarkt eller 

hjärtkirurgi. Dessa tillstånd kan leda till en för långsam puls eller för långa pauser mellan 

hjärtslagen. Vid en för långsam puls är vanliga symtom trötthet och nedsatt fysisk 

kapacitet. Vid långa pauser mellan hjärtslagen kan yrsel och återkommande 

svimningsanfall uppkomma. Pacemakerns funktion är att känna av hjärtrytmen och skicka 

elektriska impulser som initierar hjärtslag med syftet att upprätthålla en adekvat 

slagfrekvens. Det är vid omvårdnaden av personer med pacemaker viktigt att 

sjukvårdspersonalen inte endast fokuserar på teknologin eftersom personens emotionella 

behov då inte möts. Vilket behov av stöd och information som finns hos personer med 

pacemaker kan belysas genom en ökad kunskap om hur livsstilen och livskvaliteten 

påverkas efter pacemakerinsättningen.  

 

Syfte 

 

Syfet var att beskriva hur personer med pacemaker upplever sin livskvalitet i det dagliga 

livet samt beskriva vilka livsstilsförändringar som kan uppkomma efter 

pacemakerinsättning. 

 

Metod 

 

En forskningsöversikt har använts för genomförandet av denna studie. Forskning inom 

området samlades in via databaserna PubMed och Cinahl under Mars 2011. Totalt 

inkluderades 15 vetenskapliga artiklar som sammanställdes i en integrerad analys.   

 

Resultat 

 

Personer genomgick livsstilsförändringar efter pacemakerinsättning på grund av rädsla för 

att skada eller störa pacemakern. Att ha en pacemaker upplevdes inte som något onormalt 

av personerna och pacemakern sågs som en förutsättning för att kunna leva ett lika aktivt 

liv som innan sjukdomen. Förbättringar av energi, vitalitet, symtom, social funktion, fysisk 

funktionsförmåga, fysisk livskvalitet, mental hälsa och emotionell livskvalitet skedde efter 

pacemakerinsättningen. Även rollbegränsningar relaterade till fysisk funktionsförmåga och 

emotionella rollbegränsningar minskade.  

 

Slutsats  

 

Livskvaliteten förbättrades signifikant efter pacemakerinsättning. Den största ökningen i 

livskvalitet skedde mellan den första och tredje månaden efter pacemakerinsättningen. 

Därefter minskade den fysiska livskvaliteten sakta medans den mentala livskvaliteten 

fortsatte att förbättras. Personer som fått en pacemaker genomgick både positiva och 

negativa förändringar av livsstilen på grund av förbättringen av hälsa samt rädslor och 

osäkerhet kring pacemakern. 

 

Nyckelord: Pacemaker, livskvalitet, dagligt liv, livsstil. 
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INLEDNING 

 

Idag lever cirka 44 000 personer i Sverige med pacemaker (Pacemakerregistret, 2009). En 

pacemaker är en liten batteridriven datamaskin som används för att förhindra en förlångsam 

hjärtrytm. Vanligen är pacemakern implanterad nedanför ett av nyckelbenen under patientens 

hud. Från pacemakern går en eller två elektroder in i hjärtat. Via elektroderna kan pacemakern 

skicka elektriska impulser till hjärtat som gör att hjärtmuskeln kontraherar och att hjärtslag 

därmed initieras (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Idag har pacemakern både en 

signalavkännande (sensing) och en impulsgivande (pacing) förmåga vilket innebär att den kan 

både känna av hjärtrytmen och skicka initiera hjärtslag. Pacemakern kan därför justeras så att 

den aktiveras först när hjärtfrekvensen understiger en förinställd gräns som passar den 

enskilde individen (Persson & Stagmo, 2008). Syftet med pacemakerbehandlingen är att öka 

livskvaliteten, förbättra prognosen och minska sjukligheten (Gulbrandsen & Stubberud, 

2009).  

 

BAKGRUND 

 

Historik 
 

Den första pacemakern utvecklades på 50-talet av två svenska läkare och implanterades för 

första gången hos en patient år 1958. Implantationen skedde i Sverige på Karolinska sjukhuset 

i Solna. Efter den första implantationen utvecklades pacemakerteknologin framför allt i USA 

och även i Europa. År 1989 hade en rytmanpassad pacemaker utvecklats (Larsson, Elmqvist, 

Ryden, Schuller, 2003). De första pacemakers som introducerades hade så kallad fixed rate 

pacing, vilket innebar att ett bestämt antal impulser vanligen 70 slag per minut sändes till 

hjärtat oavsett om impulserna var nödvändliga eller inte. Dagens pacemaker kan känna av och 

anpassa sig till patientens hjärtrytm, vilket gör att behandlingen blir individuell. 

Handläggningen av pacemaker kräver stor kunskap och sköts idag oftast på avdelningar och 

kliniker specialiserade på pacemakers. Vid omvårdnaden av patienter med pacemaker måste 

sjuksköterskan ha kunskap om den specifika pacemakermodellen (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Indikationer för pacemakerbehandling 

 

Indikationerna för pacemakerbehandling är atrioventrikulärt block (AV-block), grenblock, 

sick sinus syndrome, förmaksflimmer med ventrikulär bradykardi och rytmrubbningar efter 

hjärtinfarkt eller hjärtkirurgi (Woodruff & Prudente, 2005).  
 

Atrioventrikulära block 

Atrioventrikulära block (AV- block) innebär en blockering eller en förlängd överledningstid 

av elektriska impulser från förmaken till kammarna på grund av en avvikelse i 

retledningsystemet (Yeo, Teo, Soo, & Poh, 2011). Person och Stagmo (2008) beskriver hur 

AV block kan definieras både enligt grad och nivåmässigt, beroende på var i 

retledningsystemet blocket är lokaliserat. Vid AV- block grad I överleds alla impulser från 

förmak till kammare med en förlängd överledningstid. Detta kan leda till en försämrad 

kammarfyllnad vilket kan motivera pacemakerbehandling. Symtom som trötthet, yrsel eller 

synkope kan uppkomma. Idag anses symtomfria patienter med AV- block I inte behöva 

behandling. Vid AV- block II mobitz typ I sker en successiv förlängning av impulser så att 

avståndet mellan impulser gradvis ökar till dess att en impuls blockeras helt. Förloppet startar 

sedan från början igen.  
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Vid AV- block mobitz typ II blockeras en del impulser medan övriga däremellan har en 

normal överledningstid. Detta kan ske regelbundet, till exempel så att var tredje impuls 

blockeras, men impulserna kan också blockeras oregelbundet. Denna typ av block utgör en 

större risk för AV- block III än vad mobitz typ I gör och kan vara pacemakerindicerat. AV- 

block III, även kallat totalt AV- block innebär en total blockering av impulser mellan förmak 

och kammare. Förmaken och kammarna arbetar då oberoende av varandra. Impulserna i 

kammarna kan indiceras från olika kammarfokus eller från olika platser i retledningsystemet 

beroende på vart blockeringen är lokaliserat. AV- block III kan orsaka nedsatt perifer 

cirkulation, attacker av medvetslöshet, orkeslöshet, konfusion eller desorientering. Denna typ 

av block är nästan alltid pacemakerindikerad (Persson & Stagmo, 2008). En förlängd 

impulsöverledning innebär däremot inte alltid att det rör sig om diagnosen AV- block . AV- 

block grad I innebär en impulsöverledning på över 200 millisekunder medan att kortare 

överledningstider enbart benämns som en förlängd överledningstid Cheng et al. (2009) . 

 

Sick sinus syndrome 

Sick sinus syndrome är en samlingsterm för en kombination symtom och tecken som tyder på 

dysfunktion i sinusknutan (Alboni, Gianfranchi & Brignole, 2009). Sinusbradykardi, 

sinusartrialt block (SA- block) och sinus arrest är tre tillstånd som omfattas av sick sinus 

syndrome. SA- block innebär att impulserna från sinusknutan inte når förmaken medan sinus 

arrest är då impulserna från sinusknutan helt uteblir. Sinus bradykardi innebär en långsam 

puls vilket kan påverka blodtryck och allmäntillstånd (Persson & Stagmo, 2008). Detta kan 

orsaka synkope och yrsel. Tillståndet kan även leda till myokardishemi och orsaka en 

begynnande hjärtsvikt. Normalt krävs pacemakerbehandling om detta sker (Trappe & 

Gummert, 2011). Personer som har en abrupt insättande bradykardi kan med hjälp av 

pacemaker behandling minska risken för återkommande synkope enligt Sud et al. (2007). 

Studien visar även på att personer som lider av en gradvis ökande bradykardi upplever 

presynkope känsla men att pacemakerbehandling sällan förebygger att synkope återkommer 

hos dessa personer. De personer som har en abrupt insättande bradykardi svimmar oftast utan 

förvarning. Pacemakerbehandling kan göra så att dessa personer i mindre utsträckning 

drabbas av återkommande synkope (Sud et al., 2007) 

 

Risker och dödlighet vid skador i retledningsystemet 
 

En studie av Cheng et al. (2009) visar att en förlängd impulsöverledning mellan förmak och 

kammare ökar dödligheten och är en riskfaktor för att utveckla förmaksflimmer och 

höggradigt AV-block. Risken för dessa komplikationer ökar desto mer förlängd 

impulsöverledningen är. Av de individer som hade AV- block I, hade 20 procent utvecklat 

förmaksflimmer och 50 procent hade dött. 20 procent hade senare fått en pacemaker eftersom 

de utvecklat antingen höggradigt AV- block eller sinus node dysfunktion. Hos de som 

personer som endast hade en förlängd impulsöverledning hade sex procent utvecklat 

förmaksflimmer, en procent fått en pacemaker och 22 procent dött vid uppföljningen. En 

annan studie som undersökt risker med skador i retledningsystemet är gjord av Eriksson, 

Wilhelmsen och Rosengren (2005). Individer med grenblock har enligt den studien en fyra 

gånger så stor risk att drabbas av höggradigt AV- block jämfört med friska individer. Ingen 

riskökning för att drabbas av hjärtinfarkt, hjärtdöd, hjärtsvikt eller aortastenos kunde 

upptäckas (Eriksson, Wilhelmsen & Rosengren, 2005).  
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Pacemakerberoende 

Pacemakerberoende definieras enligt Nagatomo, Abe, Kikuchi och Nakashima (2004) som en 

hög risk att patienten drabbas av ogynnsamma hjärthändelser ifall pacemakern slutar fungera. 

Patienter med AV- block har enligt studien en signifikant större risk för pacemakerberoende 

än patienter med sick sinus syndrome. Personer med pacemakerberoende gynnas enligt en 

studie av Tang, Roberts och Kerr (2001) av att få fysiologisk pacing jämfört med ventrikulär 

pacing. Fysiologisk pacing innebär pacing på antingen förmaksnivå eller både förmaks och 

kammarnivå medans den ventrikulära endast gav pacing på kammarnivå.  

 

Diagnostik 

 

Elektrokardiografi (EKG) används för att registrera hjärtats elektriska aktivitet med hjälp av 

elektroder som placeras på patientens bröstkorg. Rytmrubbningar och arytmier så som AV- 

block, SA- block och sinusbradykardi påverkar hjärtats elektriska aktivitet. (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009). Vid diagnostiseringen av sinusbradykardi och SA- block används EKG 

vilket tas upp av Adan och Crown (2003). Vidare beskrivs det i studier av Shirafkan, Mehrad, 

Gholamrezanezhad och Shirafkan (2009)  att EKG används vid diagnostisering vid AV- block 

och grenblock samt klassificering av dessa. Adan och Crown (2003) menar att det vid 

diagnostiseringen av sinusbradykardi och SA-block vanligtvis används ett EKG som patienten 

kan bära med sig utanför sjukhuset. Ett exempel på ett sådant EKG är Holter- EKG. Utöver 

EKG registrering för då patienten under två dagar dagbok över utförd fysisk aktivitet och 

symtom som uppkommit. Denna information kan sedan användas i diagnostiseringen genom 

att jämföras med det som registrerats av EKG:et. För att se hur hjärtat klarar av en ökad fysisk 

aktivitet kan ett arbetsprov utföras (Adan & Crown, 2003). På sjukhusavdelningar kan 12-

avlednings EKG användas för kontinuerlig registrering av hjärtaktiviteten (Shirafkan et al, 

2009). Undersökningar av pacemakerns användbarhet i diagnostiseringen av ventrikulära 

arytmier har visat att denna inte är en tillförlitlig diagnostieringsmetod. I sex procent av 

mätningarna registrerade pacemakern samma resultat som EKG medans den underskattade 

resultatet från 39 procent av mätningarna och överskattade resultatet från 55 procent av 

mätningarna. Den har dessutom inte förmåga att registrera takykardier under 120 slag per 

minut (Kumor, Baranowski, Kozluk & Walczac, 2010). 

 

Insättning av pacemaker  
 
Pacemakern opereras in under huden och detta sker under lokalbedövning. Det vanligaste 

stället att implantera en pacemaker är några centimeter under vänstra nyckelbenet. Problem 

relaterade till pacemakerinsättning kan vara blödning vid implantering, då den ven som 

används vid insättningen perforeras, avkänningsfel hos pacemakern, pacing-fel och 

infektioner efter insättning (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Forskning har påvisat att en 

procent av 2417 patienter som fått en pacemaker eller en implanterad defibrillator fått en 

infektion relaterad till ingreppet. Det är viktigt att följa upp dessa patienter eftersom 40 

procent av de som fått en infektion drabbades först efter 90 dagar. En infektion relaterad till 

detta ingrepp kan kräva en ny operation (Nery et al., 2010). En studie som endast följt 

patienterna två dagar efter pacemakerinsättningen kunde inte finna några hemodynamiska 

konsekvenser relaterade till pacemakerimplantationen under denna tid (Nikolaou et al., 2005). 

Ett annat problem som kan uppstå vid insättning av pacemaker är tromboser till följd av 

ockluderade vener (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). 
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Pacemakerns olika modeller och funktioner 

 

Det finns olika typer av pacemaker och dessa kan anpassas efter individens sjukdom. För att 

namnge de olika pacemakermodellerna finns det enligt Persson och Stagmo (2008) 

förkortningar i enlighet med en internationellt accepterad kod. Första bokstaven i 

pacemakertypen anger nivån för pacing, alltså dit impulserna skickas. Dessa kan skickas till 

V, som då skickas till kammaren, A till förmaket samt D som leder både till förmak och 

kammare. Andra bokstaven i pacemakertypen anger nivån för sensingen och samma 

bokstäver som ovan används för att beskriva lokalisationen av den singnalavkännande 

förmågan. Det sista tecknet i koden anger pacemakerns funktion. 0 betyder att det är en fixed 

rate pacemaker, pacemakern skickar alltså ett förinställt antal impulser per minut. En 

pacemaker med beteckningen I är en inhiberad vilket innebär att den inte skickar impulser så 

länge hjärtat själv upprätthåller en adekvat slagfrekvens. T betyder att det är en triggad 

pacemaker. Hos denna typ av pacemaker triggar en impuls från hjärtat igång en impuls från 

pacemakern. Förteckningen D betyder att det blir en triggning på förmaksnivå och inhibering 

på kammarnivå. Moderna pacemakers har en successiv frekvensökning vid fysisk 

ansträngning. Det finns flera sätt för pacemakern att känna av kroppsaktiviteten, bland annat 

genom avkänning av den muskulära aktiviteten eller andningsfrekvens. Dessa pacemakers 

kan även känna av sympaticusaktiviteten genom pH, O2 eller annan kemisk registrering samt 

genom temperaturavkänning i blodet. De pacemakers som känner av dessa faktorer betecknas 

med ett R på slutet, exempelvis DDDR. De mest utvecklade och vanligaste pacemakertyperna 

idag är DDD och DDI. Dessa ger pacing och sensing på både förmaks och kammarnivå 

(Persson & Stagmo, 2008). Anderson, Moyle och McAllister (2002) menar att det är viktigt 

som sjuksköterska att inte bara fokusera på den tekniska biten vid omvårdnad av 

pacemakerpatienter. Det är minst lika viktigt att bilda en god relation med patienten för att på 

så sätt upptäcka oroligheter hos patienten. 

 

Val av pacemaker  

Studier av Gribbin et al. (2005) visar att val av pacemaker kan påverka minnesförmågan hos 

personer med pacemakerindikation. Däremot har valet av pacemaker inte visat sig ha någon 

påverkan på den kognitiva funktionen. Vid till exempel totalt AV-block har tidigare forskning 

av Ouali et al. (2010) visat att en DDD pacemaker, som ger både pacing och sensing på 

förmak och kammar nivå, är att föredra framför VVI som bara ger pacing och sensing på 

kammarnivå. Enligt Roeters Van Lennep et al. (2000) är det inte någon skillnad i val av 

pacemaker hos kvinnor och män, utan valet av pacemaker baserades på personens ålder. 

   

Livskvalitet och dagligt liv 

 

Världshälsoorganisationen (WHO, 1997) definierar uttrycket livskvalitet (Quality of life, 

engelsk översättning) som individens egen uppfattning om dennes ställning i livet, inom 

ramen av kulturell och värdesystem, i vilket individen lever i relation till deras mål, 

förväntningar, normer och angelägenheter. Begreppet livskvalitet är omfattande och påverkas 

på ett komplext sätt av individens relation till sin miljö, självständighet, sociala relationer, 

personliga åsikter, psykologisk status och psykiska hälsa. Psykisk hälsa är ett tillstånd av 

välmående i vilket individen förstår sin potential, kan hantera normal stress i livet, arbeta 

produktivt och bidra till sitt samhälle (WHO, 1997). Begreppet livskvalitet kan delas upp i en 

fysisk och en psykisk komponent. Den fysiska komponenten består av parametrarna hälsa, 

fysisk aktivitet och fysiska rollförändringar.  
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Med fysiska rollförändringar menas i vilken grad personen begränsas i sitt dagliga liv på 

grund av sin hälsa eller fysiska funktionsförmåga. Den psykiska komponenten kan delas in i 

en emotionell och en social komponent. I den sociala komponenten ingår relationer och 

socialt deltagande medan det inom den emotionella komponenten ingår psykiskt välmående, 

vitalitet och emotionella rollförändringar (Tucker, Adams & Wilson, 2010). Den emotionella 

rollen beskriver om personen upplever problem med arbete eller dagliga aktiviteter på grund 

av känslomässiga problem och i vilken grad personen påverkas (Ware, Kosinski & Keller, 

1994 enligt Ware, 2000). Begräsningar i den emotionella rollen kan bedömas av ifall 

personen dragit ned på tiden, uppnått minde eller varit oförsiktig på grund av emotionella 

problem (Tucker, Adams & Wilson, 2010).  

 

Enligt Carnevali (1999) ingår aktiviteter, händelser, förväntningar, värderingar och miljö i det 

dagliga livet. I det dagliga livet kan individen påverka hur man kan, eller måste fungera. 

Kraven på den funktionella förmågan är individuella och denna förmåga påverkar individens 

möjlighet att leva sitt dagliga liv. På grund av individens sjukdomstillstånd måste det finnas 

en balans mellan dagliga livets krav och de inre och yttre resurser det finns för att upprätthålla 

dessa krav (Carnevali, 1999). Enligt svensk ordbok utgiven av svenska akademin (2009) 

definieras livsstil som en individs yttre sätt att leva sitt liv  

 

Pacemaker i det dagliga livet 

 

Efter operation 

Den första tiden efter operationen bör patienten undvika tunga lyft samt plötsliga och ryckiga 

rörelser. På grund av infektionsrisken bör även bad undvikas de första fem till sex dagarna. 

När såret har läkt uppmanas patienten att leva som vanligt. Personerna rekommenderas att 

använda gott omdöme i sin vardag. De bör undvika kraftiga sporter såsom simning och tung 

styrketräning vilket ger en påfrestning av axelpartiet (Hasselstrand, 2007).  

 

Påverkan på pacemakern av elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält kan störa pacemakerns funktion och ge upphov till oregelbunden 

pacing. Vanligen ger detta inte symtom hos patienten men hjärtklappning och yrsel kan 

förekomma (Lee, Fu, Kohno, Ransford & Maisel, 2009). Ett mindre vanligt symtom vid 

oregelbunden pacing är presynkopekänsla (Tandogan et al., 2005). Störningarna från 

elektromagnetiska fällt kan orsaka oversensing hos pacemakern vilket är orsaken bakom den 

snabba rytmen vid oregelbunden pacing. En annan effekt av störningarna är inhibition, att 

pacemakern hämmas, någonting som troligen är orsaken bakom symtomen presynkope och 

yrsel (Trigano, Blandeau, Dale, Wong & Wiart, 2005). Störningen orsakar däremot inte någon 

skada på pacemakern vars funktion återgår till det normala när källan till den 

elektromagnetiska exponeringen avlägsnats (Wolber et al., 2007). Risken att pacemakern ska 

påverkas av elektromagnetisk strålning är relaterat till avstånd från störningskällan och ålder 

på pacemakern. Incidensen av störningar hos nyare pacemakers är signifikant lägre än äldre 

modeller (Tandogan et al., 2005). Detta stöds av forskning som visar att det är mycket 

ovanligt med störningar hos moderna pacemakers (Trigano et al., 2005). 

 

Om elektromagnetiska fält har visat sig störa pacemakern är detta problem i verkligheten 

mycket liten. Till exempel innebär användning av elektrisk apparatur i hemmet inte någon 

risk (Person & Stagmo, 2008).  
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Elektromagnetiska fällt från metalldetektorer på flygplatser påverkar inte pacemakerns 

funktion eller det inställda pacemakerprogrammet (Kolb et al., 2003). Persson och Stagmo 

(2008) påpekar däremot att extraslag kan utlösas i metalldetektorer.   

 

Mindre elektromagnetiska fält som portabla musikspelare har i flera studier visat sig inte 

orsaka störningar i pacemakerns funktion eller orsaka omprogrammering av det inställda 

pacemakerprogrammet (Thaker et al., 2009; Webster et al., 2008; Shah et al., 2010). Ipod är 

en vanlig musikspelare som i en annan studie visat sig kunna orsaka störningar hos pacemaker 

ifall dessa var placerade nära varandra (Thaker, Patel, Jongnarangsin, Liepa & Thakus, 2008).  

Det finns också en risk att mobiltelefoner som hålls närmare pacemakern är 10 centimeter kan 

orsaka störningar (Tandogan et al., 2005). Andra elektromagnetiska fällt som på nära håll 

visats sig påverka unipolära pacemakers är elektriska ugnar (Irnich & Bernstein, 2006). 

Liksom tidigare studier av Lee et al. (2009) och Wolber et al. (2007) visat orsakar denna 

störning en oregelbunden pacing. Detta har däremot endast betydelse ifall patienten har en 

underliggande hjärtrytm som kan störas (Irnich & Bernstein, 2006).  

 

Omvårdnad vid pacemaker 

 

Det är viktigt att stötta patienter som fått en pacemaker. Utan stöd kan patienterna känna sig 

övergivna, något som påverkar hela den framtida livsstilen som det innebär att leva med 

pacemaker. Forskning visar att när sjuksköterskor fokuserar på teknologin framför 

omvårdanden kan det leda till rädsla hos personer med pacemaker. Genom att vara tydlig och 

lyssna kan sjuksköterskan däremot minska oro och stress. Patienterna kan också förknippa 

brist på stöd med operationen, något som kan ses som en förlust för sjuksköterskan då denne 

går miste om viktiga tillfällen att förstå, värdesätta och utöka omvårdnaden (Anderson et al., 

2002). Det är även viktigt att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att vårda 

patienten med hjärtsjukdom. För att förstå den enskilda patientens rädsla och ångest vid 

hjärtsjukdom är det viktigt att ha kunskap om krissituationer samt agera lugnt och samlat. En 

stor utmaning vid omvårdnaden är att främja patientens egenvård så att patienten utanför 

sjukhuset kan ansvara för sin egen rehabilitering och livsstilsförändringar (Almås, 2011). Vid 

pacing fel är det sjuksköterskans uppgift att observera patientens allmäntillstånd, puls och 

blodtryck samt tillkalla läkare. Pacing fel kan leda till att inga eller för få impulser skickas till 

hjärtat. För många impulser eller impulser som konkurerar med en redan adekvat hjärtrytm 

kan också skickas och i värsta fall leder detta till en arytmi. Pacemakern kan justeras, 

programmeras om eller bytas ut beroende på vad som är orsaken bakom felet.  Det är viktigt 

att observera hur allvarligt pacing felet påverkar patienten som kan drabbas av förändrad 

medvetande grad, yrsel eller bröstsmärtor (Gulbrandsen & Stubberud, 2009) 

 

Problemformulering 

 

Ett av målen med pacemakerbehandling är att öka livskvaliteten. Det har däremot visat sig att 

patienter som genomgår pacemakeroperationer kan drabbas av komplikationer så som pacing 

fel, infektioner och tromboser (Gulbrandsen & Stubberud, 2009). Studier tyder också på att 

dessa patienter har ett behov av stöd efter operationen för att inte uppleva rädsla och oro 

(Anderson et al., 2002). Detta berörs av senare forskning som visar på att det finns ett behov 

av mer kundkap om hur individer som får en pacemaker klarar av de psykologiska effekterna 

som detta medför (Jackson, 2010). 
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Även om störningar på grund av elektromagnetisk strålning verkar vara ovanligt hos moderna 

pacemakers (Trigano et al., 2005) så kan elektromagnetiska fält orsaka störningar vilket kan 

ge upphov till symtom så som hjärtklappning och yrsel (Lee, et al., 2009). För att förbättra 

omvårdnaden kring dessa patienter är det viktigt att undersöka hur livskvaliteten hos dem som 

fått pacemaker ser ut. Därför kan en forskningsöversikt ge ett bra kunskapsunderlag. 

 

SYFTE 

 

Syfet var att beskriva hur personer med pacemaker upplever sin livskvalitet i det dagliga livet 

samt beskriva vilka livsstilsförändringar som kan uppkomma efter pacemakerinsättning. 

 

METOD 
 

Författarna valde att genomföra en systematisk litteraturstudie eftersom det passade det 

problemområde som skulle beskrivas. Det fanns tidigare forskning som behövde 

sammanställas. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en sammanställning av flera 

studier ge ett resultat som är generaliserbart på flera personer med pacemaker än vad en annan 

metod skulle gjort. De menar även att både kvalitativ och kvantitativ forskning kan inkluderas 

i en systematisk litteraturstudie. För att belysa problemområdet både ur ett kvalitativt och 

kvantitativt perspektiv så har båda typer av studier inkluderats.  

 

Urval 
 

Inklusionskriterier 

Endast artiklar skrivna på det svenska eller engelska språket inkluderades eftersom dessa var 

språk som författarna behärskar. För att få tag på aktuell forskning till studien valdes även 

inklusionskriteriet att dessa skulle vara publicerade de senaste 10 åren.  

 

Exklusionskriterier 

Studier på människor under 18 år exkluderades eftersom det dagliga livet skiljer sig så mycket 

mellan vuxna och barn avseende kognitiv förmåga, sexualitet och socialt liv. Författarna valde 

även att exkludera artiklar som handlar om Cardiac Resyncronisation Theraphy (CRT), vilket 

är en pacemakerterapi som används vid hjärtsvikt för att synkronisera hjärtats aktivitet med 

syftet att minska sviktsymtom. Denna patientgrupp skilde sig så mycket från de övriga att 

resultatet sämre skulle spegla den patientgrupp författarna valt att fokusera på. 

  

Databassökning och datainsamling 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes under mars 2011 i databaserna PubMed och 

Chinal. Sökningen i PubMed gjordes via Meshdatabasen för att underlätta sökningen av 

relevanta artiklar. Sökord utformades med hjälp av Mesh-termer samt Cinahl headings utifrån 

det valda ämnet och kombinerades vid de olika sökningarna. Sökorden var: 

Pacemaker/artificial, psychology, Quality of life, Pacemaker, Cardiac pacing/arifical, 

psychology och Pacemaker/artificial. För att sålla bort artiklar som inte var användbara i 

studien kompletterades sökorden med begränsningar valda utifrån inklusions och 

exklusionskriterierna. Beroende på databasens utformning användes olika kombinationer av 

begränsningar. Sökhistorik redovisas i Tabell 1. Databassökning.  
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Tabell 1. Databasökning  

Totalt antal artiklar 12 stycken 

 
Databaser Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed –

Mesh 

 

Cardiac Pacing, 

Artificial/psych

ology [Major 

topic, NoExp] 

AND Quality of 

life 

Svenska och 

Engelska. 

Publiceringsår: 

2000-2011. 

 

4 

 

3 

 

1 

 

1 

PubMed –

Mesh 

Quality of life 

[Major topic] 

AND 

Pacemaker 

Engelska och 

Svenska. 

Publiceringsår: 

2000-2011. 

Endast studier 

om vuxna. 

25 6 6 6 

PubMed –

Mesh 

Pacemaker, 

Artificial/ 

Psychology 

[Major topic, 

NoExp] 

Engelska och 

Svenska. 

Publiceringsår: 

2000-2011. 

Endast studier 

om vuxna. 

20 18 6 3 

PubMed-

Mesh 

 

Cardiac Pacing, 

Artificial [Major 

topic, NoExp] 

AND Quality of 

Life [Mesh] 

AND health 

status 

Engelska och 

Svenska. 

Publiceringsår: 

2000-2011. 

Endast studier 

om vuxna. 

16 1 1 1 

PubMed-

Mesh 

Sick Sinus 

Syndrome/preve

ntion & control 

[Major topic] 

AND Heart 

Block/preventio

n & control 

[Major topic] 

 

Engelska och 

Svenska. 

Publiceringsår: 

2000-2011. 

Endast studier 

om vuxna. 

8 1 1 1 

Totalt      12 

NoExp =Inga undergrupper till detta sökord inefattas i sökningen. 

Major Topic = Endast artiklar som har detta sökord som sitt huvudsyfte innefattas i sökningen 

 

 

Manuell sökning 

I PubMed användes funktionen ”related articles” för att finna relevanta artiklar. Detta 

resulterade i fem lästa abstract varav två granskades och 1 inkluderades i studien. En sökning 

genomfördes även i Cinahl vilket resulterade i 29 träffar varav två inkluderades i studien. 

Sökordskombinationen som användes i Cinahl var: Pacemaker, artificial och Quality of life. 

Samtliga sökord var Cinahl ”Major Headings”. 

 Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara peer rewied, högst tio år gamla, 

skrivna på engelska samt endast studier om vuxna. Valda artiklar hämtades sedan i fulltext 
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från PubMed med hjälp av PMID numret på artikeln. Dessa manuella sökningar gav tre 

artiklar som kunde inkluderas i studien. Totalt inkluderades 15 artiklar i föreliggande studie.  
 

Databearbetning och dataanalys 
 

Ett första urval gjordes där de artiklar vars titel var relevant utifrån vårt syfte valdes. Därefter 

lästes abstracten och de som fortfarande ansågs som relevanta för vår studie togs fram i 

fulltext för vidare granskning. I det slutgiltiga urvalet lästes artiklarna i sin helhet och valda 

artiklar blev inkluderade i studien. Vid bearbetningen lästes artiklarna av båda författarna var 

för sig. Detta ger en objektiv tolkning av resultatet (Friberg, 2006). Artiklarna granskades 

utifrån likheter och skillnader i resultatinnehållet och information av intresse markerades. För 

att ge en övergripande bild av samtliga artiklar gjordes en skriftlig sammanställning. I denna 

sammanfördes all information av intresse från artiklarna vilket gjorde att fynd som berörde 

samma ämne blev tydligare. Efter att inkluderade studier artiklarna hade lästs av båda 

författarna diskuterades de återkommande teman som identifierades i artiklarna vilket sedan 

spelglades mot författarnas syfte. Dessa återkommande teman utgjorde grunden för de 

rubriker som utformades i resultatet.  

 

Klassificering och värdering av artiklar 

För att värdera och klassificera funna artiklar har ett bedömningsinstrument använts 

modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

(2006) (Bilaga I).  Först identifierades studiens typ. Det typer av studier som identifierades 

var: Randomiserade kontrollerade studier, kliniskt kontrollerade studier, icke - kontrollerade 

studier samt kvalitativa studier. Därefter kvalitetsvärderades studierna. Artiklarna som 

inkluderats i resultatet har sammanställts och presenterats i en matris modifierad av Willman 

et al. (2006) (Bilaga II). 

 

Tillförlitlighet  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) så avgörs värdet av en systematisk litteraturstudie av 

hur väl studierna identifieras och värderas. Alla artiklar i studien har kvalitetsbedömts och 

granskats enligt modifierat bedömningsunderalg av Berg et al. (1999) och Willman et al. 

(2006). Endast studier med högt bevisvärde togs med i den systematiska litteraturstudien. 

Betydelsen av vissa ord i artiklarna var för författarna oklara och därför användes Nordstedts 

stora engelsk-svenska ordbok (2000).  
 

Forskningsetiska överväganden 

 

Alla artiklar som inkluderas i studien har varit granskade av etiska kommittéer eller haft 

tydliga etiska överväganden (Medicinska forskningsrådet, 2003). Artiklar som inkluderades 

var peer-reviewed, vilket innebär att artikeln är granskad av vetenskapliga forskare, vanligen 

två eller tre stycken. 

Författarna har haft till avsikt att inte plagiera, förvränga eller citera missvisande ur andras 

texter och studier. Enligt Helgesson (2006) ska inga egna värderingar eller åsikter 

pressenteras i studien någonting som författarna till föreliggande studie strävat efter.  Alla 

artiklar som inkluderats har lästs av båda författarna. Helgesson (2006) menar att detta ger en 

objektiv bedömning av artiklarna och ett sanningsenligt resultat.  

Syftet var att presentera alla artiklar som inkluderats i studien, oavsett om de visar positiva 

eller negativa fynd. 
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RESULTAT 

 

Efter bearbetning av artiklarna framkom olika teman som resultatet kommer att presenteras i. 

Dessa teman var attityder till pacemakern, förändringar i livsstilen, fysisk funktionsförmåga, 

förändringar i symtombild, förändringar i mental hälsa, relationer och socialt deltagande samt 

förändringar i den egna hälsoupplevelsen. Resultatet presenterades i löpande text. 

 

Attityder till pacemakern 

 

Enligt Malm och Hallberg (2006) var pacemakern nästan helt bortglömd ett par år efter 

insättningen trotts att den kunde kännas under huden. Enligt personerna var det numera 

möjligt att leva lika aktivt som de gjort innan symtomen av sjukdomen blivit kännbara. 

Pacemakern var en garanti för att kunna fortsätta leva ett normalt liv utan yrsel, 

svimningsattacker och rädsla för att dö. Enligt Beery, Sawyers Sommers, Hall & King, (2002) 

kan det även kan finnas en rädsla för att få pacemaker. Mottvillighet vid tanken på en 

mekanisk apparat i kroppen som inte ses som naturlig har beskrivits. De flesta i studien 

upplevde dock en känsla av trygghet och fortsatt livskraftighet efter pacemakerinsättning. 

Även besvär som muskelryckningar beskrevs inge en känsla av trygghet eftersom det blev en 

försäkran om att pacemakern fungerade. Att pacemakern kunde aktiveras och förhindra 

svimningsanfall upplevdes som lugnande. Beery et al. (2002) pekar på att det inte upplevdes 

som någonting onormalt att ha en pacemaker. Trots akuta och skrämmande problem med 

pacemakern upplevdes det aldrig som någonting annorlunda. Personerna i studien var också 

villiga att acceptera besvär från pacemakern om det innebar att deras liv kunde upprätthållas.  

 

Personer med pacemakers upplevelse av sjukvården 

I en studie av Beerys et al. (2002) pratade personerna som fått en pacemaker om att förlora 

kontrollen över de beslut som var relaterade till deras vård. Samtidigt beskriver Anderson 

(2003) hur personer med pacemaker förlorar makt i det medicinska mötet. Eftersom den 

medicinska kunskapen som associerades med makt saknades gavs makten upp vid det 

medicinska mötet. Enligt Malm och Hallberg (2006)  pratar en av personerna om att känna sig 

otillräcklig i mötet med läkaren då ingen vidare förklaring gavs till varför pacemakerpatienter 

inte får ge blod. Den enda förklaring som gavs var att läkaren inte accepterade blod från lägre 

stående människor. Andersson et al. (2003) beskriver vidare att känslan av personlighet 

verkade minskade hos personerna i samband med det medicinska mötet och att de i större 

grad identifierande sig som patienter. Personerna använde sig av benämningar som ”bara en 

patient” eller ”ingen besvärlig patient” när de talade om sig själva i det medicinska mötet.  

 

 

Förändringar i livsstilen och vardagliga aktiviteter 

 

Flera studier visade på att personer med pacemaker genomgick förändringar i livsstilen efter 

pacemakerinsättning (Malm & Hallberg., 2006; Aquell, Shafquat & Salahuddin., 2008). I en 

studie av Malm och Hallberg (2006) undvek personer med pacemaker elektromagnetiska fält 

eftersom de trodde att dessa kunde orsaka yrsel och svimning. Personerna kände obehag i 

närheten av elektromagnetisk apparatur men det är oklart ifall obehaget berodde på påverkan 

från det elektromagnetiska fället eller rädslan för att det elektromagnetiska fället skulle skada 

pacemakern. Att använda mobiltelefoner och mikrovågsugnar var därför något som gjordes 

med försiktighet. Även Aquell et al. (2008) fann att personer med pacemaker upplevde 
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elektriska fält som farliga för pacemakern. 56 procent av deltagarna upplevde det som osäkert 

att använda elektriska apparater i hemmet som till exempel strömbrytare, tv apparater, 

strykjärn och symaskiner. Av deltagarna trodde 55 procent inte att de kunde använda strykjärn 

och 56 procent trodde inte att det var säkert att använda strömbrytare på väggen. 53 procent 

av deltagarna upplevde det som osäkert att röra tv apparater medans två procent var osäkra på 

om det var säkert att röra tv apparater. Däremot upplevdes det som säkert av 71 procent att 

använda en gasugn medans 17 procent upplevde det som farligt. Malm och Hallberg (2006) 

fann även att personerna upplevde en rädsla för att flyga eftersom de var tvungna att gå 

igenom metalldetektorer på flygplatserna. Detta skapade onödig uppmärksamhet enligt 

personerna i studien. En oro för att handla i butiker med elektroniska larm uppvisades av 

samma skäl. I en annan studie hade en person tidigare avslutat sin skolgång på grund av att 

pacemakern gav utslag i skolans metalldetektor vilket ledde till dagliga kroppsvisiteringar 

(Beery et al. 2002). Aquell et al. (2008) visar även på förändringar i livsstilen av mer 

vardagliga aktiviteter. 30 procent av deltagarna upplevde att de inte kunde sova på den sidan 

pacemakern var implanterad och 37 procent att de inte kunde böja sig framåt under 

exempelvis bön. Liknande uppfattningar om dagliga aktiviteter såsom att köra bil, gå upp för 

trappor samt att använda den arm på vilken sida pacemakern sitter var presenterade i studien. 

En studie av Anderson (2003) beskriver de livsstilsförändringar som kan drabba en person 

med pacemaker på grund av komplikationer till pacemakerinsättningen. En person som 

drabbats av en infektion beskrev det som ödesläggande att inte kunna göra mer än att sitta och 

få dropp eftersom denna livsstil inte var tillfredställande.  
 

Påverkan på den fysiska funktionsförmågan 

 

Fysisk funktionsförmåga 

Deltagare i väntan på pacemakerinsättning har en sämre fysisk funktionsförmåga jämfört med 

andra diagnosgrupper. Detta innebär att dagliga aktiviteter alltifrån att gå i trappor till att lyfta 

tunga saker generellt sett var sämre (Van Eck et al., 2008a).  I en studie av Fleishmanns et al. 

(2006) följdes deltagarna i 48 månader. Den fysiska funktionsförmågan förbättrades under de 

närmaste tre månaderna men efter 48 månader hade den sjunkit och var sämre än innan 

pacemakerinsättningen. Både Newmans et al. (2003) och Gribbins et al. (2004) studier visar 

att den fysiska funktionsförmågan förbättras signifikant efter pacemakerinsättning. Även 

enligt Benzer et al. (2006) upptäcktes en signifikant förbättring av den fysiska 

funktionsförmågan under de sex månader deltagarna följdes. Den största ökningen av den 

fysiska livskvaliteten skedde en månad efter pacemakerisättningen. 

 

Rollförändringar relaterat till fysisk funktionsförmåga   

Van Eck et al. (2008a) fann att deltagare som väntar på pacemakerinsättning är signifikant 

mer begränsade i sin roll på grund av sin fysiska funktion än andra patientgrupper och 

personer utan indikation för pacemaker är. Forskning (van Eck et al., 2008b; Lopez Jimenez 

et al., 2002; Hemel et al., 2007) tyder på att denna rollbegränsning minskar signifikant efter 

pacemakerinsättning.  

 

Ålders och könskillnader  

Fleishmann et al. (2006) menar att studiens resultat inte är beroende av kön, typ av 

hjärtsjukdom eller sjukdomshistoria. Däremot visade denna studie att fysisk funktionsförmåga 

förbättrades hos personer som var yngre än 75 år medans förbättringen hos de äldre 

patienterna inte blev tydlig förens efter tre månader med pacemaker. Personer under 75 år 

visade mer fysiska förbättringar än de äldre deltagarna över 75 år. Malm, Svensson, Karlsson 
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och Fridlund (2003) fann att ålder påverkar hälsan hos personer med pacemaker. Yngre 

deltagare upplevde i större grad en förbättrad livskvalitet jämfört med innan 

pacemakerinsättningen medans äldre deltagare i större grad upplevde den som sämre.  

 

Förändringar i symtombild 

 

Synkope och yrsel 

En studie av Benzer et al. (2006) visar att symtom som yrsel hade förbättras signifikant hos 

personer som fått en pacemaker och att den största förbättringen uppkom en månad efter 

pacemakerinsättning. Förbättringen kvarstod men var något mindre sex månader efter 

pacemakerinsättning än efter den första månaden. Malm och Halberg (2006) beskriver i sin 

studie att personer som fått en pacemaker kände sig mer lugna och säkra eftersom den 

obehagliga känslan av att de när som helst kunde få attacker av yrsel eller svimma försvann. 

Personernas självförtroenden ökade successivt allt eftersom tiden gick men de kände sig säkra 

med pacemakern först ett par månader efter insättningen. Efter pacemakerinsättning återvände 

livsglädjen snabbt, skärskilt hos de som inte blivit akut sjuka utan genomgått långa perioder 

av medicinska undersökningar och utredningar. Dessa personer hade levt med oförutsägbara 

attacker av yrsel och svimningar samt rädslan för att deras liv kunde avslutas när som helst. 

De kände därför ofta en total återhämtning efter implantationen.  

 

Energi och vitalitet 

Personer som inväntade pacemakerbehandling hade en lägre energi och vitalitet än en 

kontrollgrupp bestående av andra patientgrupper och en generell population. Detta visar på en 

försämring i energi och vitalitet hos personer i behov av pacemakerbehandling (Van Eck et 

al., 2008a). Vitaliteten förbättrades efter pacemakerimplantation enligt Van Eck et al. (2008a); 

Fleischmann et al. (2006) och Lopez Jimenez et al. (2002). Fleischman et al. (2006) fann att 

deltagarnas vitalitet var som bäst tre månader efter pacemakerinsättningen men att det efter 48 

månader fortfarande fanns en signifikant förbättring jämfört med innan insättningen. Även en 

studie av i Van Eck et al. (2008a) visade deltagarna en förbättring i komponenten energi och 

vitalitet. Deltagarnas energi hade enligt en studie av Lopez Jimenez et al. (2002) förbättrats 

tre månader efter pacemakerinsättning.  

 

Symtom  

Forskning visar på signifikanta förbättringar av symtom hos personer med indikation för 

pacemakerbehandling efter pacemakerinsättning (Chen & Chao, 2002; Mlynarski, Wlodyka 

& Kargul, 2008). Enligt Malm et al. (2003) är 62 procent fria från sina symtom 15 år efter 

pacemakerinsättning.  
 

Förändringar i mental hälsa 
 

Mental hälsa och livskvalitet 

Flera studier (Fleishmann et al., 2006; Van Eck et al., 2008b; Gribbin et al., 2004; Newman et 

al., 2003; Lopez Jimenez et al., 2002) tyder på att den mentala hälsan förbättras signifikant 

hos personer med indikation för pacemakerbehandling efter pacemakerinsättning. Den största 

ökningen av mental hälsa skedde enligt Fleishmann et al. (2006) tre månader efter 

pacemakerinsättning och därefter skedde det små men signifikanta förbättringar under resten 

av de 48 månader som deltagarna följdes. En studie av Benzer et al. (2006) har kommit fram 

till liknande resultat. De fann att den emotionella livskvaliteten ökade signifikant efter 
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pacemakerinsättningen. De menar i likhet med Fleishmann et al. (2006) att den största 

ökningen skedde tidigt, i denna studie en månad, efter pacemakerinsättningen. Till skillnad 

från Fleishmann et al. (2006) som fann att den mentala hälsan fortsatte att förbättras efter den 

största ökningen skedde det därefter en liten men signifikant försämring av den emotionella 

livskvaliteten efter den första månaden. Deltagarna hade dock vid studiens avslut, sex 

månader efter pacemakerinsättning, en bättre emotionell livskvalitet än innan. Oro och 

depression minskar enligt en studie av Mlynarski et al. (2008) hos deltagare med sick sinus 

syndrome efter pacemakerinsättning. Denna ökning kunde däremot inte ses hos deltagare med 

AV-block som istället hade en ökning av oro och depression efter pacemakerinsättningen.  

 

Emotionella begränsningar  

Deltagare som inväntande pacemakerbehandling hade en högre grad av emotionella 

begränsningar än andra patientgrupper utan indikation för pacemaker. Detta visar på att 

patienter som inväntar en pacemaker upplever måttligt fler emotionella begränsningar. Dessa 

visade sig också ha en sämre hälsa (Van Eck et al., 2008b). Både Fleishmann et al. (2006) och 

Newman et al. (2003) visar på en tydlig signifikant förbättring av emotionella begränsningar 

efter pacemakerinsättning. Lopez Jimenezes et al. (2002) upptäckte denna förbättring tre 

månader efter pacemakerinsättningen medans Van Eck et al. (2008b) studie visar på att 

förbättringen även finns kvar ett år efter pacemakerinsättningen.    

 

Relationer och socialt deltagande 
 

Social funktion 

Personer i väntan på en pacemaker hade signifikant sämre social funktion än en kontrollgrupp 

utan pacemakerindikation (Van Eck et al. 2008a). Studier gjorda av Fleischmann et al. (2006), 

Van Eck et al. (2008b) och Benzer et al. (2006) visar att den sociala funktionen förbättras 

efter pacemakerinsättning. Den största förändringen i den sociala funktionen skedde de tre 

första månaderna, därefter låg förändringen på samma nivå. Även i Lopez Jimenezes et al. 

(2002) studie förbättrades den sociala funktionen efter pacemakerinsättning och var som 

högst tre månader efter pacemakerinsättningen. Sex månader efter pacemakerinsättningen var 

den sociala funktionen fortfarande förbättrad jämfört med innan behandlingens påbörjades. 

Även Van Hemel et al. (2007) menar att den sociala funktionen förbättrades. 

 

Social aktivitet 

Enligt en studie gjord av Malm och Hallberg (2006) var personer som fått en pacemaker 

oroliga för att elektroderna i pacemakern skulle lossna under fysiska aktiviteter, såsom 

trädgårdsarbete, husarbete, simning, jogging eller golf. Detta ledde till försiktighet och 

begränsningar i deltagandet av sociala aktiviteter.  

Tidigare forskning av Chen och Chao (2002) kunde däremot inte upptäcka någon förändring 

av den sociala aktiviteten efter pacemakerinsättning. Ingen signifikant förändring kunde heller 

upptäckas i sexuella relationer. 

 

Förändringar i den egna hälsoupplevelsen 
 

Forskning visar på att det sker signifikanta förbättringar av hälsan hos personer som fått en 

pacemaker (Van Eck et al., 2008b; Chen & Chao, 2002). Det har även observerats att 

välmående förbättrats signifikant två månader efter pacemakerinsättningen (Chen & Chao, 

2002). Liknande resultat kan ses i Malm et al. (2003) studie där 70 procent av deltagarna 

tyckte att deras hälsa var mycket bättre än innan pacemakerinsättningen. Av dessa tyckte 11 
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procent att deras hälsa var totalt återställd. Samma studie visar även att den självskattade 

hälsan i större grad är bättre hos personer som levt med sin pacemaker under en kortare tid än 

de som levt med den längre. De personer som skattade sin hälsa som bättre än innan 

pacemakerinsättningen var fler (39 procent) hos de som levt med sin pacemaker i tre år 

jämfört med de som levt med den i fyra till sju år (13 procent). Den självskattade hälsan 

fortsatte sedan att sjunka ju längre personerna levt med pacemaker. Hos de som levt med sin 

pacemaker i 15 år var denna siffra nere i åtta procent. Däremot visar en studie av Beery et al. 

(2002) att graden av komfort ökar ju längre tid personen levt med sin pacemaker. De som haft 

sin pacemaker längre kände sig mer bekväma med den än de som nyligen fått en pacemaker. 

Vidare beskrivs i studien hur pacemakern inte kändes av lika mycket efter fem månader som 

den gjort direkt efter pacemakerinsättningen.   

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
För att lyfta fram aktuell vetenskaplig forskning inom området livskvalitet hos personer med 

pacemaker användes forskningsöversikt som metod. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 

finns det ett stort behov av att flera vetenskapliga studier sammanställs på ett systematiskt 

sätt. Därför var metoden lämplig att använda för att svara på studiens syfte. En fördel vi såg 

med en forskningsöversikt var att resultat från studier med sammantaget många individer 

borgade för en större säkerhet i resultatet. Det gjorde det även möjligt att beskriva 

livskvaliteten hos personer med pacemaker ur både ett kvalitativt och ett kvantitativt 

perspektiv eftersom både typerna av studier kunde inkluderas. Att inkludera både kvalitativ 

och kvantitativ forskning medförde att det blev svårare att sammanställa ett enhetligt resultat. 

Samtidigt kan resultatet ha blivit mer nyanserat än vad det kunnat bli om endast en typ av 

studie inkluderats. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en fördel med att kombinera 

kvalitativ och kvantitativa studier är att fenomen kan belysas ur olika synvinklar. Kvalitativa 

studier beskriver erfarenheter, innebörder och ger en fördjupad insikt i individernas livsvärld 

medans kvantitativa studier ger mätbara resultat och kan beskriva samband mellan olika 

företeelser. Båda typerna av studier bör inkluderas vid litteraturstudier inom omvårdnad 

(Forsberg & Wengström 2008). 

 

Att endast aktuell forskning publicerad inom de senaste tio åren användes var någonting som 

vi var medvetna om skulle utesluta många artiklar. Vi ansåg ändå att resultatet skulle bli mer 

aktuellt och tillförlitligt med denna begränsning eftersom pacemakerteknologin har utvecklats 

de senaste åren. Att litteraturstudier bör fokusera på aktuell forskning tas upp av Forsberg och 

Wengström (2008).  

Ett stort antal pacemakerstudier hittades i sökningarna som var inriktade på Cardiac 

Resyncronisation Theraphy (CRT) någonting som vi valt att inte fokusera på. Detta tror vi har 

gjort vårt resultat mer tillförlitligt för personer med pacemaker som inte använder denna typ 

av pacemakerbehandling.  

 

En förutsättning för att det ska gå att göra en forskningsöversikt är att det finns ett tillräckligt 

stort informationsunderlag i form av relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). Det 

visade sig tidskrävande att finna en tillräcklig mängd relevanta artiklar. Till en början var vår 

studies syfte inriktat på att undersöka endast livskvalitet och pacemaker vilket var ett alltför 

smalt ämne med de begränsningar vi valde och vi valde därför att undersöka 

livsstilsförändringar och dagligt liv hos personer efter pacemakerinsättning. Själva sökordet 
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livsstil och dagligt liv användes däremot inte i sökningarna eftersom det inte gav relevanta 

träffar. Relevant information om både livsstil och dagligt liv fanns däremot i studier funna 

med övriga sökord.  

 

Värdet av en forskningsöversikt är beroende av hur väl relevanta studier värderas (Forsberg & 

Wengström, 2008) En matris gjordes (bilaga II) med hjälp av ett bedömningsunderlag (bilaga 

I). Med hjälp av detta bedömningsunderlag har artiklarnas typ och kvalitet bedömts. Vi 

upplevde svårigheter att bedöma artiklarna utifrån kriteriet adekvat antal deltagare eftersom 

det var svårt att avgöra hur stort antal deltagare som var adekvat. Eftersom endast artiklar vi 

ansett var av tillräckligt hög kvalitet har inkluderats anser vi att resultatet är mer tillförlitligt 

än om fler studier inkluderats. Forsberg och Wengström (2008) betonar att det är viktigt att 

endast studier av god kvalitet tas med i litteraturstudien. Att ett stort antal personer från olika 

länder fanns med i vår studie och dessa gav liknande resultat tyder på att resultatet kan vara 

generaliserbart på ett stort antal personer med pacemaker. Däremot är resultatet förmodligen 

mindre generaliserbart i u-länder eftersom endast ett fåtal av de inkluderade studierna 

kommer från sådana länder.  

 

Resultatdiskussion 

 

Personer med indikation för pacemaker har innan pacemakerinsättning en sämre mental hälsa, 

fysisk funktionsförmåga och social funktion än andra diagnosgrupper. De har också fler 

rollbegränsningar och mindre energi och vitalitet (Van Eck et al., 2008a ).  Att personer med 

indikation för pacemaker verkar må sämre än personer med andra typer av sjukdomar skulle 

kunna visa på hur viktig funktion pacemakern fyller hos dessa personer. De negativa 

effekterna av några pacemakerindicerade sjukdomar har även belysts av Persson och Stagmo 

(2008) som beskriver bland annat påverkan på blodtryck, svimningar, attacker av 

medvetslöshet och orkeslöshet. Enligt flera studier förbättrades symtomen efter insättning av 

pacemaker (Chen & Chao, 2002; Malm et al., 2003; Mlynarski et al., 2008) vilket kan visa på 

att pacemakerbehandling uppfyller sitt syfte som enligt Gulbrandsen och Stubberud (2009) 

bland annat är att minska sjukligheten.   

 

Studier av Malm och Hallberg (2006) visade att pacemakern i stort sett var bortglömd ett par 

år efter pacemakerinsättning. Någonting som skulle kunna bidra till att personerna kände sig 

mer friska. Men enligt Beery et al. (2002) så kan det även finnas en rädsla för att få en 

pacemaker och en motvillighet mot att operera in en mekanisk apparat. Denna rädsla 

identifierades däremot innan operationen. Personerna kunde i efterhand uppleva en känsla av 

trygghet och fortsatt livskraftighet. Det finns flera möjliga anledningar till denna förändring 

av känsloläget. Anledningen till rädslan innan operationen kan grunda sig på rädsla för 

operationen i sig. Förväntningarna på hur det är att leva med pacemaker skulle också kunnat 

ha varit negativa. Även att vara beroende av teknisk apparatur kan ha varit en orsak till oro. 

När pacemakern var insatt fick personerna däremot en bättre livskvalitet vilket skulle kunna 

förklara den minskade rädslan. Det verkar även ha skett en tillvänjningseffekt till pacemakern 

vilket beskrivs av Berry et al. (2002). De menar att personerna inte upplevde det som 

någonting annorlunda att leva med pacemaker trots att akuta och skrämmande problem 

inträffat. Dessa problem skulle kunna vara en potentiell källa till oro men forskningen av 

Beery et al. (2002) visade däremot på att personerna var villiga att acceptera besvär från 

pacemakern om det innebar att deras liv kunde upprätthållas. Att bli fri från oron att livet när 

som helst kan avslutas tror vi kan ha förbättrat personernas livskvalitet då livskvalitet enligt 
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WHO (1997) påverkas av bland annat individens psykiska hälsa och förmåga att hantera 

stress.    

 

Andersson (2004) beskriver att personer med pacemaker förlorar makt i det medicinska 

mötet. Detta eftersom de saknade den medicinska kunskap som associerades med makt. 

Personerna saknade det personliga mötet och kände sig ”bara som en patient”. Detta resultat 

var förvånade eftersom det tydliggör en brist på information och kommunikation mellan 

personer med pacemaker och vårdpersonal. Ett argument på hur viktigt det är med personlig 

kontakt och information till personer med pacemaker är att dessa annars inte blir delaktiga i 

sin behandling. Att lyssna på patienten kan enligt Andersson et al. (2002) även minska oro 

och stress.  Ett annat exempel på hur kommunikationen kan brista i mötet mellan sjukvård och 

patient är i Malm och Hallbergs (2006) studie där det beskrivs hur en läkare kallade en person 

med pacemaker som en lägre stående människa. Hur sjukvårdspersonal kommunicerat skulle 

kunna ha påverkat hur personerna uppfattade sin identitet. 

 

Studierna visade på att personer med indikation för pacemaker upplevde en förändring i 

livsstilen efter pacemakerinsättning (Aquell et al., 2008; Malm & Hallberg., 2006). I Malm 

och Hallbergs (2006) studie framkom det att personer med pacemaker undvek 

elektromagnetiska fällt eftersom personerna i studien trodde att det kunde orsaka yrsel och 

svimning. Det var även en stor del som i Aquell et al. (2008)  som trodde att det var osäkert 

att använda hemelektronik. Person och Stagmo (2008) menar däremot att det är ofarligt för 

personer med pacemaker att använda dessa apparater.  

Den stora mängden personer som kände sig osäkra vid användningen av hemelektronik var 

förvånande med tanke på hur mycket information som fanns om pacemaker och 

hemelektronik. Möjliga anledningar till bristen på kunskap kan vara att personerna inte varit 

mottagliga för informationen vid den tidpunkt som sjukvårdspersonalen gav den eller att 

personerna inte fått tillräcklig information. Det kan också vara så att den äldre generationen 

inte har samma tillgång till Internet och därigenom inte har samma möjlighet att tillgodose sig 

av information.  

 

Den fysiska funktionsförmågan förbättrades efter pacemakerinsättning (Benzer et al., 2006; 

Fleishman et al., 2006; Gribbin et al., 2004; Newman et al., 2003;). Den största förändringen 

skedde mellan en till tre månader efter insättningen (Benzer et al., 2006; Fleichman et al., 

2006). Att förändringen inte kom tidigare kan ha berott på att personerna den första tiden inte 

vågat anstränga sig eller utöva de aktiviteter som de skulle ha gjort som friska. Det kan bero 

på rädsla för komplikationer. Studierna visade även att personerna blir mindre begränsade i 

sin fysiska roll efter insättningen av pacemaker (van Eck et al., 2008b; Hemel et al., 2007; 

Lopez Jimenez et al., 2002). Förmodligen beror detta på att den fysiska funktionsförmågan 

efter pacemakerinsättning förbättrades. Att kunna delta i fysiska aktiviteter utan att begränsas 

av sin sjukdom kan ge en ökad livskvalitet eftersom det gav möjlighet till större 

självständighet vilket är en del av livskvalitet enligt WHO (1997).  

 

Studierna visade att energi och vitalitet förbättras efter pacemakerinsättning (van Eck et al., 

2008a; Fleishman et al., 2006; Lopez Jimenez et al., 2002). Även förbättringar av symtomen 

hade skett (Chen & Chao, 2002; Malm et al., 2003; Mlynarski et al., 2008). Enligt Malm 

(2003) är 62 procent fria från sina symtom 15 år efter pacemakerinsättning. Van Eck et al., 

2008a beskriver hur personer i behov av pacemakerbehandling hade en lägre energi och 

vitalitet än andra patientgrupper någonting som möjligen kan förklaras av de symtom som 

finns vid sjukdomar som kan behöva pacemakerbehandling. Persson och Stagmo (2008) 



17 

 

nämner bland annat att orkeslöshet, svimningar och påverkan på blodtryck kan uppstå vid 

några av dessa sjukdomar. Malm och Hallberg (2006) menar att deras deltagare kände en total 

återhämtning efter insättningen.  

 

Även den mentala hälsan förbättrades efter insättning av pacemaker (Benzer et al., 2006; Van 

Eck et al., 2008b; Fleishmann et al., 2006; Gribbin et al., 2004; Lopez Jimenez et al., 2002; 

Newman et al., 2003). Benzer et al. (2006) och Fleishmann et al. (2002) menade att 

förändringarna kom tidigt efter insättningen. Mlynarski, Wlodyka och Kargul (2008) fann 

däremot att det skedde en ökning av oro och depression hos patienter med AV-block efter 

insättning. En förklaring till denna skillnad mellan diagnosgrupper kan vara att personer som 

får en pacemaker indikerat av AV-block ofta var mer beroende av att pacemakern fungerade 

än vad personer med sick sinus var (Nagatomo et al., 2004). Grunden till oron kan då vara 

rädsla för allvarliga konsekvenser ifall pacemakern sluta fungera. Vidare menade Mlynarski, 

Wlodyka och Kargul (2008) att oron hos personer med sick sinus minskade efter insättning av 

pacemaker. En möjlig anledning till denna minskning av oro skulle kunna vara att orsaken 

bakom de symtom som har uppstått äntligen blev känd. En annan anledning till minskad oro 

hos personer med sick sinus kan vara att denna patientgrupp inte var lika pacemakerberoende. 

Att inte vara beroende av pacemakern skulle kunna minska rädslan för komplikationer som 

skulle kunna slå ut pacemakern. Dessa symtom som beskrivits    

 

Personer med indikation för pacemaker hade fler emotionella begränsningar än andra 

patientgrupper (van Eck et al., 2008b). Dessa begränsningar minskade däremot efter 

insättning av pacemaker (Fleischmann et al., 2006; van Eck et al., 2008b; Newman et al., 

2003; Lopez Jimenezes et al., 2002). Denna minskning kan ha berott på att den mentala 

hälsan förbättrades efter insättningen. Tucker et al. (2010) menade att begräsningar i den 

emotionella rollen berodde på känslomässiga problem.  

 

Även den sociala funktionen förbättrades efter pacemakerinsättning. Däremot kunde ingen 

förändring av den sociala aktiviteten upptäckas (Van Eck et al., 2008b, Benzers et al., 2006, 

Lopez Jimenezes et al., 2002, Fleischmann et al., 2006; Hemel et al., 2007).   

 

Beery et al. (2002) menar att personer med pacemaker kände sig mer bekväma med sin 

pacemaker ju längre tid de levt med den. Detta kan tyda på att det sker en anpassning till 

pacemakern vilket även omnämns i Malm och Hallbergs (2006) studie där personerna tänkte 

allt mindre på pacemakern. En studie av Malm et al. (2003) visade däremot att den upplevda 

hälsan var sämre hos personer som levt med sin pacemaker längre än de som opererats 

nyligen. Andra studier av Van Eck et al., (2008a), Fleischmann et al., (2006) och Lopez 

Jimenez et al., (2002) visade att energi och vitalitet var som bäst tidigt efter insättningen 

vilket kan tyda på att pacemakerns effekt avtar med tiden. Larsson et al. (2003) menade att 

pacemakerns teknologi har förbättrats med åren. Personer som levt med sin pacemaker länge 

skulle därför inte haft tillgång till samma moderna teknologi. Detta skulle kunna förklara 

Malm et al. (2003) fynd att äldre personer upplever en sämre livskvalitet efter 

pacemakerinsättning än yngre. En annan möjlig förklaring kan vara att personer som levt med 

pacemaker längre har hunnit försämras i sin sjukdom. Det kan även varit så att äldre personer 

haft flera sjukdomar som påverkade livskvaliteten.  

 

Det resultat som har funnits har besvarat syftet med föreliggande studie. Vi har funnit att 

livskvaliteten i det dagliga livet hade förbättrats och att livsstilsförändringar gjordes. Både 

positiva livsstilsförändringar exempelvis att kunna utöva fysiska aktiviteter som tidigare varit 
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ansträngande och negativa så som undvikande av flygplatser och elektrisk apparatur. Utifrån 

föreliggande studies fynd kan informationen till personer med pacemaker utvecklas till att 

täcka missförstånd angående elektromagnetiska fällt och dagliga aktiviteter som egentligen är 

ofarliga för pacemakern. Sjukvårdspersonal skulle även kunna minska personernas rädsla 

inför pacemakerinsättning genom ökad kunskap om de emotionella och fysiska förändringar 

som sker efter pacemakerinsättningen.  

 

Slutsats  

 

Personer med pacemaker upplevde en förbättrad livskvalitet efter insättning av pacemaker. 

Den största förbättringen av livskvalitet skedde under de första en till tre månaderna efter 

pacemakerinsättningen. Därefter minskade den fysiska livskvaliteten och den mentala 

livskvaliteten förbättras. Efter fyra år var den fysiska livskvaliteten något sämre än innan 

pacemakerinsättning och den mentala hälsan var på ungefär samma nivå som tre månader 

efter pacemakerinsättning. Personerna kände sig däremot alltmer bekväma med sin pacemaker 

allteftersom tiden gick. Livskvaliteten var däremot som bäst vid de tidigaste 

undersökningarna som skedde under de första en till tre månaderna efter 

pacemakerinsättningen.  

Personer som fått en pacemaker genomgick både positiva och negativa förändringar av 

livsstilen. Detta kan bero på förbättringen av hälsan och att de upplevde mindre rädsla och 

osäkerhet kring pacemakern. 

 

Fortsatta studier 

 

Förslag på fortsatta studier kan vara hur sjukvårdspersonal kan påverka livskvalitet och 

livsstilförändringar genom bland annat patientutbildning och bemötande. Bemötande och 

kommunikation har i föreliggande studie sannolikt påverkat patienten, men vidare forskning i 

ämnet behövas för att fastställa vikten av bemötande och kommunikation. Även vikten av 

emotionellt stöd kan vara av värde att undersöka. Vidare fann vi att endast ett fåtal studier 

beskriver livskvalitet hos personer med pacemaker direkt efter insättningen och hos de som 

levt ett flertal år med pacemaker. Eftersom som livskvaliteten ökade tidigt efter insättningen 

anser vi att det behövs fler studier som mäter livskvaliteten redan några veckor efter 

insättningen samt studier som följer upp personer som levt med sin pacemaker under flera år. 

Mer studier om detta kan behövas för att kunna ge dessa patienter en bra vård.  
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Bilaga I 
Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker 

och  

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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Bilaga II 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Andersson, C. 

C.  

2004 

Australien 

 

The postmodern heart: 

war veterans' 

experiences of invasive 

cardiac technology 

Syftet var att undersöka 

krigsveteraner upplevelse av 

sin kropp i relation till 

invasiv hjärt- teknik. 

Ostrukturerade intervjuer 

användes för att samla in 

data. Interpretive 

interactionism användes för 

att skapa en struktur i arbetet. 

Kodning av insamlad data 

ledde till av teman 

identifierades. 

n=8 

(0) 

Fem teman framträdde i studien.  

Dessa var: känslomässigt kunnande;  

det medicinska mötet; tro på myten om mirakel; 

teknologisk begränsning  

och det förändrade hjärtat. 

  

II 

K 

Aqeel, M., 

Shafquat, A & 

Salahuddin, N.  

2008 

Pakistan 

 

Pacemaker patients' 

perception of unsafe 

activities: a survey 

Fastställa ifall patienter med 

pacemaker upplever att den 

tekniska apparaturen 

inskrider på de rutinmässiga 

aktiviteterna. 

Frågeformulär(A 47), en 

beskrivande tvärsnittstudie 

var utskickad till patienter på 

en pacemakerklinik i 

Pakistan.  

 

n=93 

(0) 

Patienterna upplevde säkra aktiviteter som 

osäkra på grund av deras pacemaker. Dom 

upplevde även att dessa aktiviteter är förbjudna 

på grund av pacemakern. Detta är ett bevis på 

bristande kunskap.   

 

I 

P 

Benzer, W., 

Oldridge, N., 

Anelli Monti, 

M., Berger, T., 

Hintringer, F & 

Höfer, S. 

2006 

Österrike 

Clinical predictors of 

health-related quality of 

life after pacemaker 

Implantation 

Undersöka om faktorer som 

kliniska symtom och ECG 

diagnoser har någon 

förutspådd påverkan på 

förbättrad Health related 

quality of life (HRQL) hos 

patienter med pacemaker. 

Patienter med olika 

indikationer för 

pacemakerinsättning 

fullgjorde ” MacNew Heart 

Disease 

Health-related Quality of 

Life Questionnaire 

(MacNew)” och ett 

frågeformulär, före och 1, tre 

och sex månader efter 

pacemakerinsättning.  

Symtom, ECG indikationer 

och pacemaker modeller var 

insamlade med hjälp av 

information från ” European 

Pacemaker Patient 

Identification Card” 

 

n= 68 

(14) 

 

Efter en månad förbättrades QOL och denna 

förbättring var oförändrat till uppföljningen vid 

sex månader. Förbättringen av QOL var mer 

relaterad till symtom från insättningen och ECG 

diagnoser än pacemakermodellerna.   

 

II 

P 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Beery, T A., 

Sawyer 

Sommers, M., 

Hall, J & King, 

K M. 2002 

USA 

Focused life stories of 

women with cardiac 

pacemakers 

Undersöka kvinnors respons 

på pacemakerinsättning . 

 

Hall´s (1996) focused life 

stories metod användes.  

Semi strukturerade intervjuer 

genomfördes. Datan 

transkriberades och kodades. 

n=11 

(2) 

Kvinnorna berättade att pacemakern gav  

dem komfort och lättnad så att de kunde tillåta  

dem att fortsätta leva sina liv, men de beskrev 

även att de fann anpassningen till pacemakern  

komplicerad.  Kvinnorna hanterade de faktum att de 

behövde en mekanisk apparat i sig. 

I 

K 

Chen, HM., 

Chao, YF. 

2002 

Taiwan 

 

 

 

 

 

Change in quality of life 

in patients with 

permanent cardiac 

pacemakers: a six-month 

follow-up study 

Att undersöka livskvaliteten 

hos patienter före och efter 

pacemakerimplantation 

 

Data samlades in genom 

intervjuer före och 2, 4 och 6 

månader efter 

pacemakerimplantation. 4 

frågeformulär användes. 

n=42 

(0) 

Innan implantationen av pacemakern var QOL 

lägre än efter insättning. Efter insättning 

uppmättes QOL som högst efter fyra månader, 

för att sedan sjunka något efter sex månader. De 

flesta komponenter av QOL ökade efter 

insättning av pacemaker förutom den sociala 

aktiviteten.  

II  

 P 

van Eck, J.W., 

van Hemel, N., 

Kelder, J., van 

den Bos, A., 

Taks, W., 

Grobbee, D., 

Moons, K.  

2008 

Nederländerna 

Poor Health-Related 

Quality of Life of 

Patients with 

Indication for Chronic 

Cardiac Pacemaker 

Therapy 

Systematiskt analysera 

Health related quality of 

life(HRQoL) i en stor grupp 

av oselektiva cohort av 

patienter med en indikation 

för pacemakerbehandling. 

818 patienter fick svara på ett 

frågeformulär innan 

pacemakerinsättning 

angående HRQoL. Dessa 

patienter var inkluderade i 

Followspace-studien. Datan 

jämfördes med QOL hos ett 

urval av nederländska 

medborgare och flera cohort 

av patienter med andra 

tillstånd. 

n=936 

(0) 

Poängen hos patienter med pacemaker avseende 

HrQoL var lägre än hos den generella 

populationen. Hos personer med pacemaker 

spelade andra sjukdomar, kön och ålder in på 

den övervägande psykiska komponenten.   

 

I 

CCT 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

van Eck, J.W., 

van Hemel, N., 

van den Bos, 

A., Taks, W., 

Grobbee, D., 

Moons, K.  

2008 

Nederländerna 

Predictors of improved 

quality of life 1 year 

after pacemaker 

implantation 

 

Fastställa QOL ett år efter 

pacemakerimplanation och 

förutse skillnaderna mellan 

QOL före och efter 

implantationen. 

Frågeformulär på 36 frågor 

skickades ut till 501 patienter 

som ingick i en annan studie. 

En multivariabel linjär 

modell utfördes för att 

fastställa de troliga 

faktorerna som påverkar 

QOL ett år efter 

implantationen.  

Frågeformulär som användes 

var ett 36 frågors formulär, 

EuroQol och PM 

patient-specific AQUAREL 

(Assessment of QUality of 

life And RELated events). 

n=501 

(0) 

QOL ökade markant det första året efter 

implantation en. 70 procent av patienterna som 

var med i studien upplevde deras hälsa 

förbättrats. 11 procent upplevde att deras QOL 

blivit helt återställt efter operationen.  

 

I 

P 

 

Fleischmann, 

K., Orav, J., 

Lamas, G., 

Mangione, C., 

Schron, E., Lee, 

K & Goldman, 

E. 

2006 

USA 

Pacemaker implantation 

and quality of life in the 

Mode 

Selection Trial (MOST) 

 

Analysera effekterna av 

pacemakerimplantation, 

kliniska faktorer och pacing 

mode på patienternas Qulity 

of life (QOL). 

 

2,010 randomiserat utvalda 

patienten med sinus node 

dysfunktion ingick i studien. 

Dessa patienter hade 

pacemaker modeller av typ 

rate-modulated right 

ventricular (VVIR) eller 

dual-chamber (DDDR). En 

longitudinell analys var 

utförd. Patienter som bytte 

pacemaker modell från 

VVIR till DDDR på grund av 

allvarliga pacemaker 

syndrom så mäts det senaste 

kända QOL. 

n=2010 

(0) 

Implantation av pacemaker resulterade i en 

förbättring av QOL i nästan alla mätningar. 

Patienter som var över 75 år upplevde mindre 

förbättring i den funktionella statusen och 

psykiska komponenten än de yngre patienterna. 

Förbättringarna i QOL var större än 

försämringarna associerade med ett års åldrande, 

men dessa förbättringar var mindre jämfört med 

de som var associerat med hjärtsjukdomar. 

I 

P 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Gribbin, G. M., 

Kenny, R. A., 

McCue, P. 

Toff, W. D., 

Bexton. R. S 

och McComb, 

J. M 

2004  

Storbrittanien 

Individualised quality of 

life after pacing. Does 

mode matter? 

Syfet var att undersöka 

effektev av pacemakertyp på 

livskvalitet. 

Patienternas livskvalitet 

utvärderade 24 timmar innan 

pacemakerimplantation. 

Följande mätningar skedde 1 

månad, ett år och två år efter 

pacemaker implantationen. 

Skalor som användes var 

SEIQoL SF-36 och KCSQ. 

Data från varje mätning 

analyserades med GLM-

ANCOVA. 

n=158 

(72) 

Livskvaliteten ökade enligt SEIQoL efter 

pacemakerimplantation. Däremot kunde ingen 

förbättring ses efter 1 och 2 år efter 

implantationen gemfört med innan. Enligt SF-36 

var livskvaliteten signifikant förbättrad 1månad 

efter pacemakerimplantation. Även KCSQ 

visade att symtom relaterade till indikationen för 

pacemakerbehandling minskade vid den första 

månadens uppföljning. Under de nästa två åren 

förvärrades symtomen uppemot de nivåer de låg 

på innan pacemakerimplantationen. 

II 

P 

Van Hemel, N. 

M., Holwerda, 

K. J., Slegers, 

P. C., 

Spierenburg, H. 

AM., 

Timmermans, 

A. AJM., 

Meeder, J. G., 

van der Kemp, 

P., Kelder, J. C. 

& Stofmeel, M. 

AM.  

2006 

Nederländerna 

 

The contribution of rate 

adaptive pacing with 

single 

or dual sensors to health-

related quality of life 

 

Jämföra effekterna på QoL 

(Quality of life) med en 

integrerad dubbel sensor och 

acceleration, med en singel 

MV sensor och med ingen 

anpassad pacing. 

En randomiserad två 

månaders crossover studie, 

singel blind. En nederländsk 

multi-center studie som 

jämförde QoL under dubbel 

och singel sensor. 

Frågeformulär som användes 

var Aquarel och SF-36. Data 

samlades in före insättningen  

och fyra veckor efter. 

n=99 

(35) 

Efter pacemakerinsättning ökade QoL 

signifikant. Detta mättes i Aquarel och SF-36, 

men inga signifikanta ökningar av QoL med 

dubbel eller MV sensor pacing. Diagnoser, ” 

percentages of rate adaptive pacing” och 

hjärtmediciner influerande inte detta resultat.  

 

I 

RCT 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Lopez-Jimenez, 

F., Goldman, 

L., Orav, J., 

Ellenbogen, K., 

Stambler, B., 

MArinchak, R., 

Wilkoff, V., 

Mangione, C., 

Yoon, C., 

Vitale, K & 

Lamas, G.  

2002 

USA 

Health values before and 

after pacemaker 

implantation 

Analysera 

hälsovärderingarna hos äldre 

patienten före och efter 

pacemakerimplantation. 

398 äldre patienter från 

”Pacemaker selection in the 

Elderly study” med både 

pacemakers av typ VVIR och 

DDDR modell inkluderades. 

Hälsovärderingarna 

fastställdes genom ”time 

tradeoff” metoden före 

implantationen och 3, 9 och 

18 månader efter. 

n=407 

(157) 

Implantering av en permanent pacemaker ökar 

hälsovärderingarna och de skildrade mätningar 

av hälsostatus såsom psykisk och social 

funktion, psykisk och emotionell roll, mentala 

hälsa, energi och smärta.  

 

I 

P 

Malm, D., 

Hallberg, LR. 

2006 

Svergie 

Patients' Experiences of 

Daily Living with a 

Pacemaker : A Grounded 

Theory Study 

Att undersöka patienters 

upplevelse av dagligt liv med 

pacemaker 

Grounded theory metoden 

användes under insamling 

och analysering av data. 

Semi strukturerade intervjuer 

genomfördes. Datan 

transkriberades och kodades 

vilket bildade kategorier och 

underkategorier.   

n=13 

(0) 

De två huvudkategorier som identifierades var  

”upplevd socialt deltagande” och ”känslomässigt 

status”. Variationer i dessa kategorier visade sig  

vara relaterade till kategorierna ”känna sig  

överbeskyddad”, ” känna sig otillräcklig”, 

”omöjliga begränsningar” och ”återerövra livet” 

I 

K 

Malm, D., 

Svensson, E., 

Karlsson, E & 

Fridlund, B.  

2003 

Sverige 

Health-related quality of 

life in pacemaker 

patients: a single and 

multidimensional self-

rated health comparison 

study 

Fastsälla och jämföra 

ensamma och 

multidimensionella ”self-

rated health” (SRH) i en 

population med pacemaker i 

termer som 

sociodemografiska 

karaktärer, pacemaker 

modeller och symtom.  

 

Tvärsnittstudie. Ett 

frågesformulär skickades ut 

till en population med 

pacemaker i södra Sverige 

med 310 000 invånare. 

n= 869 

(172) 

Svenskar med pacmaker med en ålder av 76 år 

hade en accepterad nivå av HRQoL. Män, som 

är mellan 65-84 år som har en egen bostad eller 

är sammanboende upplevde bättre HRQoL. Mer 

uppmärksamhet bör läggas på kvinnor, singlar, 

äldre personer och pensionärer.   

 

I 

P 
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Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Mlynarski, R., 

Wlodyka, A., & 

Kargul, W. 

2009 

Polen 

Changes in the mental 

and physical components 

of the quality of life for 

patients six months after 

pacemaker implantation 

 

Att utvärdera förändringar 

inom den mentala och 

fysiska delen av livskvalitet 

hos patienter sex månader 

efter pacemakerimplantation. 

Frågeformulär om Quality of 

life. MLWHF enkäten fylldes 

i innan operationen samt vid 

uppföljning 3 dagar och 6 

månader efter. 

Wilcoxon test användes för 

statistisk jämförelse av 

resultatet från mätningarna. 

Mann-Whitney test användes 

för statistiska jämförelser av 

resultatet mellan olika 

diagnosgrupper. 

n= 198 

(0) 

 

Livskvaliteten  förbättrades efter  

Pacemakerinsättning inom alla de fem områden 

som undersökts hos patienter med sinus  

node disease. Hos patienter med AV block  

förbättrades livskvaliteten inom alla områden  

utom rädsla/ depression där symtomen istället 

hade förvärrats. Övriga områden var rörlighet, 

egenvård, vardagliga aktiviteter och smärta. 

 

I  

P 

Newman,D., 

Lau, C., Irvine, 

J., Paquette, 

M., Woodend, 

K., Dorian, P., 

Gent, M., Kerr, 

C &Connolly, 

S. J. 2003. 

USA 

 

Effect of pacing mode 

on health-related quality 

of life in the Canadian 

Trial of Physiologic 

Pacing 

 

Undersöka hypotesen att 

fysiologisk pacing är förenat 

med en större förbättring i 

livskvalitet än endast 

ventrikulär pacing.  

 

Quality of life (QoL) mättes 

hos patienterna 48 timmar 

innan pacemaker 

implantation och sex 

månader efter. Data samlades 

in med enkäterna SF-36, 

QLAP, SAS. Materialet 

analyserades genom en 

kovariansanalys 

 

n=269 

(62) 

 

Både den psykiska och fysiska hälsan  

förbättrades enligt SF-36 efter  

pacemakerimplantation.  

Ett undantag var området ”allmän hälsa” där det 

skedde en minskning av QoL.  

Enligt skalan QLAP skedde en mild höjning  

av QoL. Patienterna bättre poäng på SAS som  

mäter fysisk funktionsförmåga. 

I 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


