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Abstract 
 
 
This report examines what effects an implantable cardioverter defibrillator can have on 
patients suffering from heart problems/diseases. Both positive and negative. 
It also addresses some of the negative emotions and effects that can be caused by the 
use of an ICD-unit. 
To be shocked by an ICD-unit can be a traumatizing experience. For the patient and 
anyone who might witness when a patient is getting shocked. Some patients might get 
to a point where the shock from the ICD-unit isn’t the best solution for that particular 
patient. But how does someone decide when that time is? 
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1. Indledning 
 

De fleste mennesker kender lidt til pacemakere og ICD enheder, og ved nogenlunde 

hvad den bruges til, men de færreste ved hvordan det egentlig er at leve med den og 

alle de bekymringer der kan følge med.  

En pacemaker eller ICD kan i mange tilfælde heldigvis være med til at forbedre 

patienters livskvalitet og sørge for at mange patienter kan slippe for at tage medicin 

dagligt.  

Derudover er disse teknologier med til at redde mange patienters liv hvert år. Men nogle 

ville måske stille spørgsmålet: Hvordan og hvornår skal et liv afsluttes hvis man har at 

gøre med en patient der har en pacemaker/ICD? 

Der er ikke nogen tvivl om at denne form for teknologi er en positiv teknologi og det kan 

vist ikke diskuteres at den hjælper rigtig mange patienter. Men ser man det fra den 

anden side, kan man være fristet til at stille spørgsmålet: er ICD’en også med til at 

forhindre en naturlig død? 

Alle liv skal slutte på et tidspunkt og det har altid været en diskussion hvad man skal 

stille op med f.eks. ICD’ens stødfunktion når en patient er klar til forlade denne verden.  

  

Vejle Sygehus er som de første i Danmark begyndt at slukke for stødfunktionen i 

patienters ICD når de selv ønsker det og sundhedspersonalet  “.. godt kan se hvilken 

vej det går med patienterne.”  

Stødet fra en ICD kan være voldsomt for både patienter og pårørende. Derudover det 

aldrig til at vide hvilket liv patienten vender tilbage til efter stødet. Derfor vælger nogle 

patienter at få slukket for ICD’ens stødfunktion. For mange patienter handler det om 

muligheden for at få en stille og værdig død.  

Personalet fra Vejle Sygehus’ Pacemakerambulatorium kører i mange tilfælde ud til 

patienten for at frakoble stødfunktionen. Dette er bl.a. med til at gøre patienten mere 
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tryg og rolig. Efter frakoblingen af stødfunktionen afgår mange patienter naturligt ved 

døden efter ganske få uger eller måneder. (Dybtved-Ntarampa Andersen, 2018) 

 

1.1 Motivation  

Gruppens motivation til at arbejde med dette emne udsprang på 2. Semester. To af 

gruppens medlemmer fulgte et kursus om sundhedsteknologier i Teknologiske 

Systemer og Artefakter 2, hvor bl.a. emnet om pacemakere og ICD’er blev diskuteret og 

debatteret meget.  

 

Gruppen har fundet artiklen “Døende skal ikke have stød”, som er en artikel udgivet af 

Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen for Sygehus Lillebælts nyhedsarkiv for 2.kvartal af 

2018 d.12/6-2018. Artiklen handler om Pacemakerambulatoriet på Vejle Sygehus, hvor 

personalet arbejder målrettet med at få slukket stødfunktionen i ICD enheder hos 

patienter, hvor man ved at døden er nært forestående. Dette gør, at patienterne kan få 

en stille og værdig død, i stedet for at opleve det voldsomme stød, som en ICD udgiver, 

når enheden skal genstarte hjertet. (Dybtved-Ntarampa Andersen, 2018) 

 

Pacemakere er et stort og indholdsrigt emne i sig selv. Det blev derfor vurderet, at en 

indskrænkning af emnefeltet var nødvendig. Gruppen er kommet frem til at fokusere på 

ICD-enheden som teknologi. Herunder finder gruppen især de etiske problemer der kan 

være ved brug af denne teknologi interessante. Primært når det handler om hvorvidt 

man skal kunne få slukket for ens enheds stødfunktion eller ej. 

 

1.2 Problemfelt 

Der er mange fordele ved teknologier som ICD’en. Patienter får den for at kunne blive 

ved med at være i live og samtidig også kunne leve et godt liv. Det er dog de færreste 

der rent faktisk ved hvordan livet er efter man har fået indopereret en ICD. Ofte 
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fokuseres der kun på det positive ved at have en ICD. Man glemmer at denne teknologi 

også kan bringe negative følelser og oplevelser fra både patienter og pårørende. 

Det kan bl.a være frygten for hvordan det vil føles hvis man en dag oplever at blive 

stødet af sin ICD. 

Gruppen vil derfor i dette projekt undersøge hvordan hjertepatienter selv opfatter 

hverdagen efter ICD’en er blevet indopereret og hvordan teknologien har været med til 

at forbedre deres livskvalitet. Herunder hvilke tanker og følelser, hjertepatienten selv 

kan forbinde med denne teknologi. Her er der især fokus på hvordan hjertepatienten 

oplever teknologien som en del af hverdagen.  

 

1.3 Problemformulering 
 
Semesterprojektet vil i denne rapport tage udgangspunkt i hvordan hjertepatienter, der 

til dagligt lever med en implanterbar cardioverter defibrillator oplever denne teknologi. 

Problemformuleringen tager derfor udgangspunkt i patienterne, og lægger derudover op 

til at kunne bruge denne viden fra patienterne til at se på teknologien i et større 

samfundsmæssigt perspektiv.  

 

Gruppens problemformulering lyder som følgende:  

Hvordan oplever hjertepatienter en implanterbar cardioverter defibrillator og hvordan 

påvirker den hjertepatienternes livskvalitet i dagligdagen, samt hvilke problemstillinger 

findes der i forbindelse med slukning af stødfunktionen i en ICD? 

1.4 Arbejdsspørgsmål  
 

1) Hvad er telemedicin? 
- Ved at undersøge hvad telemedicin overordnet er, er gruppen i stand til at 

redegøre for de forskellige ICD og pacemaker enheder der findes.  
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2) Hvordan forstås teknologi ifølge Langdon Winner og David Nye, og hænger 
(sundheds)teknologi og mennesket sammen?  

- Ved at analysere Langdon Winner tekster “Har artefakter en politisk karakter?” 
og “Technology as forms of life” samt David Nyes tekst “Technology matters - 
Questions to live with”  vil gruppen undersøge hvordan mennesker og teknologi 
indgår i en sammenhæng, samt redegøre for teknologideterminisme. Dette bliver 
undersøgt ud fra David Nyes teknologiforståelse, samt Langdon Winners tanker 
omkring teknologi og samfund.  
 

3) Hvordan er en implanterbar cardioverter defibrillator opbygget og hvilke 
artefakter indeholder den? 

- Dette spørgsmål redegør for ICD-enhedens teknologiske funktioner og 
undersøger hvordan teknologien er opbygget teknisk. En grundlæggende teknisk 
forståelse af teknologiens opbyggelse kan bl.a. hjælpe gruppen til at forstå 
hvordan en ICD kan påvirke en patients behandling.  
 

4) Hvordan oplever hjertepatienter deres ICD enhed til hverdag, som en del af 
deres behandling? 

- Både fagpersoner og patienter har personlig erfaring med anvendelsen af 
ICD-enheden. Disse erfaringer kan være med til at vise hvordan teknologien 
praktisk fungerer i hverdagen. Derudover kan det også fortælle om de ulemper, 
men også fordele der rent faktisk er forbundet med denne teknologi ved en 
hjertepatients behandling. 

 
 

5) Hvordan kan man ud fra et samfundsmæssigt perspektiv beskrive fordele 
og ulemper forbundet med udbredelsen af denne sundhedsteknologi? 
(Implementerbar Cardioverter Defibrillator)  

- Ud fra hovedpointerne i interviewet med Flemming Krogh fra ICD-klubben, vil 
gruppen diskutere den samfundsmæssige gavn af ICD’er som 
sundhedsteknologi. Diskussionen vil inddrage fordele og ulemper forbundet med 
teknologien. 
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1.5 Semesterbinding  

 Dette projekt vil tage udgangspunkt i den bundne dimension STS (Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund). Gruppen ønsker at undersøge, hvordan en ICD-enhed som 

teknologi kan være med til at forbedre en hjertepatients livskvalitet og hverdag. 

Med udgangspunkt i David Nyes tekst fra 2006, Technology Matters: Questions to live 

with, vil forholdet mellem mennesker og teknologi blive undersøgt. Nyes tekst diskutere 

teknologideterminisme, som i dette projekt bliver vinklet i forhold til ICD enheder, som i 

høj grad bliver anset som et sammenspil mellem mennesker og teknologi. Ydermere 

bliver Nyes tanker om samspillet mellem mennesker og teknologi, analyseret i forhold til 

et interview med en hjertepatient der til dagligt lever med en ICD, og dermed være med 

til at besvare gruppens problemformulering.  

 

Udover David Nyes teori om teknologideterminisme, vil gruppen benytte sig af Langdon 

Winners tekster “Har artefakter en politisk karakter?” og “Technology as forms of life”. 

Langdon Winner og hans teorier omkring hvordan en teknologi kan være med til at 

forme samfundet, vil her blive inddraget, som en del af analysen af interview med blandt 

andet fagpersoner, der kan give gruppen et indblik i hvordan teknologien opfattes på et 

samfundsmæssigt plan. Derudover beskæftiger Winner sig med sammenhængen 

mellem mennesket og forbedrede levevilkår gennem teknologiudvikling, og dermed 

bliver teksten også brugt til at besvare problemformuleringen. Dette gøres ved at holde 

Winners tanker op mod data fra endnu et interview med en hjertepatient, således at 

hjertepatientens oplevelse af teknologien bliver belyst.  

 

Derudover arbejder Winner også med hvordan teknologi og samfundet hænger 

sammen. Ved at arbejde med dette aspekt kan gruppen få en idé om hvordan ICD’en 

som sundhedsteknologi kan gavne samfundet i et diskussionsafsnit der vil vægte 

fordele og ulemper ved brug af denne teknologi. 
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Til besvarelse af problemformuleringen samt arbejdsspørgsmål, vil gruppen gøre brug 

af kvalitative interviews af relevante personer, til at belyse gruppens problemstilling. 

Interviewene er delt op i to forskellige interviews, således at der i det ene interview er 

fokus på hjertepatienter og deres oplevelse af ICD-enheder som teknologi, mens det 

andet interview omhandler ekspertviden inden for de etiske problemstillinger der kan 

opstå i et samfundsfagligt perspektiv, i forbindelse med brugen af ICD enheder som 

behandlingsmetode.  

 

Udover Subjektivitet, Teknologi og samfund, vil dette projekt forankre dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter. Teknologiske Systemer og Artefakter fokuserer 

især på de metoder som er som en af del af et teknisk systems konstruktion og de 

artefakter som har betydning for teknologiens indre mekanismer. For at få en bedre 

forståelse for hvordan en ICD-enhed kan påvirke patienters behandling, vil gruppen 

analysere ICD’ens indre mekanismer og artefakter. Dette gøres ved hjælp af 

TRIN-modellen. TRIN-modellen er udviklet af lektorer fra Roskilde Universitet, og har til 

formål at hjælpe med at analysere en teknologi ud fra formål samt de artefakter, som 

teknologien er bygget op af. I dette projekt bliver TRIN-modellen brugt til at give et 

overblik over hvordan ICD-enheder er opbygget ud fra seks forskellige trin. Disse trin 

giver gruppen mulighed for, at arbejde teknisk-videnskabeligt med ICD’en som 

teknologi, da man ud fra forskellige indgangsvinkler til teknologien, ender med en 

analyse af en bestemt teknologi.  

 

Design og Konstruktion som dimension vil ikke blive inddraget i dette projekt. Gruppen 

vurderede, at man ikke kunne arbejde fyldestgørende med dimensionen. Dette skyldes, 

at gruppen ikke så nogen mulighed for at re-designe en ICD enhed, da der ikke er nogle 

iøjenfaldne problemer med det eksisterende design. Ydermere ville gruppen ikke have 

mulighed for at teste et eventuelt re-design. Dermed ville det ikke være muligt at opfylde 

en stor del kriterierne for denne dimension. 
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2. Teori 
I dette afsnit bliver der redegjort for væsentlige og relevante begreber, teorier og 

teoretikere som er med til at lægge et grundlag for projektets hovedemne. 

 

2.1 Hvad er telemedicin? 

Med Telemedicin er geografisk afstand ikke længere et problem der forhindrer borgere i 

at modtage den behandling de har brug for. Telemedicin er en betegnelse der dækker 

over sundhedsydelser, som primært bliver leveret digitalt. Eller som giver patienten 

mulighed for behandling uden at skulle indlægges på et hospital. En ICD pacemaker 

enhed, kan som eksempel, i dag sende telemedicinsk data til hospitaler med faste 

intervaller ved hjælp af en sender, som patienten har i hjemmet. Det gør det muligt for 

ICD-teknikere regelmæssigt at gennemgå data fra patienten enhed, som de så kan 

reagere på i tilfælde af uregelmæssigheder ved hjerterytme. (Sundhedsstyrelsen, 2014) 

De telemedicinske løsninger gør det muligt for sundhedsvæsenets medarbejdere at 

rådgive og behandle borgere, uden at de behøver forlade hjemmet. En patient vil blandt 

andet kunne følge med i udviklingen af eventuel sygdom ved hjælp af målinger af 

blodtryk, vægt, etc.  

En af de helt store fordele ved telemedicinen er at der kommer langt færre unødvendige 

hospitalsbesøg. Dette medfører at hospitalspersonalet sparer tid, og derved får mere tid 

til at behandle patienter der er har indlæggelses behov. (Center for telemedicin) 

2.1.1 Redegørelse for forskellige typer af pacemaker enheder  

Der findes en del forskellige batteridrevne apparater, der anvendes i forbindelse med 

behandling af hjerterytmeforstyrrelser. Den mest udbredte enhed, er den almindelig 
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pacemaker enhed. Denne enhed har til formål at hjælpe patienter med en for langsom 

hjerterytme. Den almindelig pacer findes i både 1 og 2 hjertekammer system. 

En anden form for pacemaker enhed er en Implanterbar Cardioverter Defibrillator, også 

kaldet en ICD-enhed. Den største forskel på en ICD-enhed og en almindelig 

pacemaker, er at ICD-enheden kan behandle hjertestop. Det kan den gøre ved to 

måder, enten ved at overtage hjerterytmen, også kaldt anti takykardi pacing. Her pacer 

enheden hurtigere end hjerterytmeforstyrrelsen og overtager således hjerterytmen. 

Dette kan ofte stoppe hjerterytmeforstyrrelsen. Enheden kan også behandle et 

hjertestop ved at give patienten et elektrisk stød. Det elektriske stød nulstiller strømmen 

i patientens hjerte og genopretter herefter den normale rytme. En patient der ikke er 

besvimet af en livstruende hjerterytmeforstyrrelse, vil kunne mærke det elektriske stød 

fra ICD-enheden, når den prøver at nulstille strømmen i den pågældende patients 

hjerte. (Hjerteforeningen, 2018) 

ICD-enheden findes både i 1 og 2 hjertekammer system. Hvor 1-kammer systemet kan 

behandle potentielt livstruende hurtig hjerterytme og 2-kammer systemet kan behandle 

både hurtig og langsom livstruende hjerterytme. 

Udover den almindelige pacemaker og ICD-enheden findes der også de avancerede 

systemer. De avancerede pacemaker systemer er 3-kammer systemer, som benyttes i 

forbindelse med behandling af hjertesvigt. De avancerede pacemakere kaldes også 

biventrikulærer pacemakere, hvilket betyder at de kan stimulere eller pace i begge 

hjertekamre, højre og venstre, hvor en simpel pacemaker kun pacer i højre. Den 

biventrikulær pacemaker kan også, hvis det er nødvendigt, kombineres med en 

ICD-enhed, for således også at kunne behandle hjertestop.(Hjerteforeningen, 2018) 
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2.2 Langdon Winner og David Nye  

I dette semesterprojekt bliver de to teoretikere Langdon Winner og David Nye inddraget. 

Dette gøres for at kunne se på projektet på to forskellige måder. Langdon Winners tekst 

kan med fordel benyttes i dette semesterprojekt, da hans tekster drejer sig om hvordan 

mennesket forholder sig til teknologien i et større samfundsperspektiv. Winners tanker 

om teknologiudviklingen som værende med til at forme et samfund, kan bruges 

sammen med et interview med Sygeplejeetisk Råd, til at give et bud på hvordan ICD 

som teknologi kan blive anset i et samfundsperspektiv.  

David Nyes tekst kan inddrages i dette projekt ud fra et teknologideterministisk 

perspektiv. Nyes tekst diskuterer om hvorvidt mennesket er determineret af teknologi 

eller omvendt. Dermed kan Nyes overvejelser i høj grad bruges i dette projekt til at 

diskutere problemstillingen om at blive holdt ‘kunstigt i live’ af en teknologi. Dette kan 

diskuteres da en implanterbar cardioverter defibrillator, som er en af de mest kendte 

teknologier inden for sundhedsteknologi, er en vigtig teknologi i diskussionen mellem 

mennesker og teknologideterminisme, i forhold til at kunne sige fra overfor teknologien 

og slukke den, eller underlægge sig teknologien ved at få den indopereret.  

2.2.1 Langdon Winner  

I dette projekt har gruppen valgt at benytte sig af Langdon Winner og hans tekst Har 

artefakter en politik karakter? for at få en forståelse af teknologien ud fra et samfunds 

og teknologisk perspektiv. Derudover inddrager rapporten en tekst mere fra Winner 

Technology as forms of life, fra 1989. Winner kan benyttes i dette semesterprojekt, da 

hans arbejder ligger inden for sammenhængen mellem teknologi og samfund. Winner 

fokuserer på de politiske og sociale årsager, som han mener ligger til grund for den 

teknologiske udvikling, vi ser i dag. (Winner, about) Langdon Winner er en politisk 
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teoretiker og forfatter, hvis arbejde hovedsageligt ligger i sammenhængen mellem 

teknologi og samfund. Herunder er det især de politiske og sociale årsager som ligger til 

grund for den moderne teknologis udvikling, der har været centralt i Winners 

tekster.(Winner, about) 

Langdon Winners tekst er relevant at inddrage i dette års semesterprojekt, da han 

bruger sin tekst til at stille spørgsmålstegn ved mennesket og den hurtige teknologiske 

udvikling man ser i dag. Herunder fokuserer han primært på de sociale og politiske 

drivkræfter for den moderne teknologi udvikling, hvor han mener at mennesket har en 

tendens til ikke at stille sig kritisk overfor nye teknologier. Tværtimod, er det i højere 

grad blevet en generel opfattelse i samfundet at ny teknologi automatisk bliver 

accepteret som værende udviklet for at kunne fremme menneskets levestandard. For at 

underbygge dette, argumentere Winner for, at det netop er det manglende kritiske syn 

på teknologiudvikling, som er det, der ligger til grund for at der enten er en økonomisk 

eller social aspekt bag teknologideterminisme. (Winner, 2008)  

Winner beskriver teknologi i Technology as forms of life, som et forhold hvor både 

teknologi og mennesker har et forhold til hinanden, hvor de hele tiden går ind og 

påvirker hinanden. På den måde mener Winner, at det er vigtigt at betragte teknologier 

som små Forms of life, altså små livsformer, som er med til at forme menneskelige 

handlinger på. “The introduction of a robot to an industrial workplace not only increases 

productivity but often radically changes the process of production, redefining what 

”work” means in that setting” (Winner, 1989) Med andre ord: Mennesket udformer 

teknologien, og derefter er teknologien en medvirkende faktor for, hvordan mennesket 

udformer sit liv sammen med teknologien.(Winner, 1989) 

Dermed skal teknologi i forhold til Forms of life, ikke ses som en en biologisk ting der er 

i live, men i højere grad, være en teknologi, der kan agere ligesom biologisk ting. På 

den måde, indgår teknologi som en måde at forme menneskets liv på, selvom teknologi 

er en ‘kunstig’ livsform. (Winner, 1989). Som et eksempel kan nævnes bilen. Hvis man 

ser bilen som en ‘form of life’, er denne en teknologi der bliver benyttet til at transportere 
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mennesket hurtigt fra A til B. Samtidig, indgår bilen som teknologi i en form for egen 

‘mini verden’, hvor der er en bestemt lov og fart. Derved indgår bilens ‘form of life’, som 

en del af menneskets liv, ved at ændre på hvordan vi ser transport gennem bilen. Det er 

dog vigtigt at pointere, at Winner ikke ser at alle ændringer i samfundet skyldes 

teknologisk udvikling. Men med hans begreb, beskriver han forholdet mellem 

mennesker og teknologi, samt hvad der sker i de forskellige små ‘verdener’, når disse to 

mødes. Grunden til at det er verdener som Winner beskriver det som, skyldes, at der 

inden for hver ‘verden’ dannes en form for ‘liv’ med forskellige sprog, normer og regler 

der er tilknyttet den bestemte verden, og dermed også mødet mellem et menneske og 

en bestemt teknologi. (Winner, 1989) 

2.2.2 David Nye 

David Edwin Nye er professor i amerikansk historie på Syddansk Universitet. Men det 

er hans værk ”Technology Matters; Questions to live with”, der er interessant og 

relevant at kigge på i forhold til dette semester projekt. I denne bog udforsker Nye 

problemstillinger vedrørende mennesker og teknologi. Han fokuserer især på 

menneskets relation til teknologien, og diskutere om det er teknologien der former 

mennesket eller omvendt.(Nye, 2006) 

2.2.2.1 David Nye og teknologi 

En måde at forstå teknologi på ifølge David Nye, er ved at kigge på evolutionen. Nye 

begrunder, at teknologien har været en større del af menneskets udvikling som art, 

gennem evolutionen. Dette skyldes, at teknologien har været en afgørende faktor for at 

mennesket har udviklet sig, gennem en større social udvikling. Teknologien bliver i 

teksten forstået gennem brug af Homo Sapiens som eksempel. Homo Sapiens 

udviklede tommelfingre, for dermed at kunne holde på genstande og bruge dem som 

redskaber til forskellige ting. Derudover udviklede de også mindre redskaber, som gav 

dem en fordel i forhold til andre arter, i og med, at disse redskaber gav Homo Sapiens 
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en fordel i at kunne tænde ild og fange mindre dyr.(Nye 2006) På sammen måde bliver 

teknologi i Nyes tekst anset som et værktøj, der fra en tidlig alder har været afgørende 

for hvordan mennesket har formet sig selv. På samme måde adskiller mennesket sig 

også fra andre arter, i og med, at det fra denne tidlige alder har set en fordel i at udvikle 

og benytte redskaber, til at videreudvikle mennesket som art. Dermed argumenterer 

Nye for, at mennesket altid har indgået i et samspil med teknologien, samt at teknologi 

og redskaber bliver skabt ud fra de forskellige narrativer der omgiver teknologien, og 

har med denne teknologi at gøre. Med andre ord, er det vigtigt at den kontekst som 

værktøjet befinder sig i, er afgørende for hvordan vi forstår værktøjet eller definerer 

det.(Nye,2006) 

 

2.2.2.2. Teknologideterminisme  

I subjektivitet, teknologi og samfundsstudier opfattes teknologien som samfundsskabt,         

men også som samfundsskabend. Dette argumenterer David Nye også for i Technology            

Matters, netop at teknologi ikke er deterministisk. Teknologideterminisme forstås på den           

måde, at teknologien ikke har en forudbestemt brugsform, da denne kan ændre, eller             

udvikle sig på baggrund af samfundet, ligesom at samfundet kan udvikle sig på             

baggrund af teknologien. 

David Nye citerer i Technology Matters, Fernand Braudel.” In Capitalism and Material            

Life, Fernand Braudel rejected technological determinism. Reflecting on how slowly          

some societies adopt new methods and techniques, he declared: “Technology is only            

an instrument and man does not always know how to use it.” (Nye, 2006) David Nye                 

mener ligesom Fernand Braudel, at teknologi ikke er deterministisk og at en teknologi             

kan have en lang række brugsformer, samt betydninger afhængig af kontekst, og af             

personen der benytter teknologien. Dermed argumentere Nye også for, at teknologien           

ikke er deterministisk, men at man samtidig ikke kan skille mennesker og teknologi ad.              

Dette skyldes, menneskets evne til at udvikle og benytte sig af teknologi. Derudover kan              
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mennesket, udover at fremstille og benytte et redskab, socialisere sig med andre på             

baggrund af dette redskab. Med andre ord, bruger mennesket teknologien til at skabe             

relationer til andre, på baggrund af en grundforståelse af hvordan man benytter en             

bestemt teknologi, som mennesket selv har udviklet.(Nye, 2006) 

Disse tanker om teknologideterminisme kan benyttes til at undersøge problemstillingen          

omkring hvorvidt teknologier kan forbedre menneskers livskvalitet, samt kritik af den           

pågældende teknologi.(Nye, 2006) 

2.2.2.3 ICD-enheder som teknologi  

I dette semester projekt undersøges hjertepatienters oplevelse af at have en           

implanterbar cardioverter defibrillator, samt hvordan denne teknologi kan være med til           

at forbedre deres livskvalitet. 

Et spørgsmål David Nye stiller sig selv er “does technology enrich us, or impoverish              

us?” (Nye, 2006) Gør teknologien os rigere eller fattigere, kan også forstås som;             

gavner teknologien os, eller skader den os? Dette spørgsmål kan der med fordel kigges              

på I forhold til at være kritisk overfor teknologien og belyse problemformuleringen i             

projektet. Hvordan kan en ICD-enhed være med til at forbedre en hjertepatients            

levevilkår, hvis den da ikke er til mere skade end gavn? Dette falder ind under David                

Nyes teknologi-kritiske overvejelser og er relevant for en analyse af ICD-enheden som            

teknologi. 

Der kan ud fra et eksempel med en ICD-enhed argumenteres for at teknologi og              

mennesket udvikling tager del i en større sammensmeltning, da ICD-enheden som           

teknologi er blevet designet med det formål at forøge menneskets livskvalitet. De            

mennesker der benytter sig af ICD-enheder eller anden form for pacemaker, vil have             

svært ved at have en normal hverdag, hvis teknologien blev dem frataget. Derfor er              

teknologien med til at øge menneskets livskvalitet. 
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2.3 Videnskabsteori 

Basis Projekt 3, på HUMTEK’s 3.semester, kræver inddragelse af Videnskabsteori, som 

en del af rapporten. I dette projekt har gruppen valgt at benytte Fænomenologien og 

herunder postfænomenologien, som kort bliver beskrevet nedenfor. Gruppen har valgt 

fænomenologien og den postfænomenologiske tilgang, da dette gav god mening i 

forhold til indsamling af empiri. Dette vurderede gruppen, da problemformuleringen 

kræver at gruppen undersøger hvordan en hjertepatient oplever en implanterbar 

cardioverter defibrillator. Problemstillingen lægger ikke op til, at besvarelsen bliver en 

naturvidenskabelig besvarelse, men i højere grad har fokus på en mere 

samfundsvidenskabelig tilgang. Dermed er postfænomenologien anvendt i forhold til, at 

skabe viden ud fra interviews, med hjertepatienter. Til dette egner postfænomenologien 

sig godt, da der i høj grad er fokus på hvordan noget fremtræder og opleves.  

2.3.1 Fænomenologien 

Fænomenologi beskæftiger sig i høj grad med hvordan noget fremtræder, frem for hvad 

noget for eksempel fylder eller vejer. Fænomenerne ses og bliver beskrevet fra et 

førstehånds perspektiv, alting ses subjektivt, da et fænomen kan fremtræde forskelligt 

alt efter hvem der ser eller undersøger det. Fænomenets fremtræden er altid 

perspektivisk, der er sammenspil mellem nærvær og fravær og fænomenet ses ikke 

isoleret men i sammenhæng med det omkringliggende miljø. Der betragtes altid 

gennem kroppen, altså perceptionen af det pågældende fænomen er altid 

kropsforankret. (Harnow, 2017) 

I fænomenologien foreligger verden sig ikke bare. Verden fremtræder og strukturen af 

denne fremtrædelse afhænger af subjektet, hvis forståelse kun er relativ i forhold til 

dens verdensforståelse. Subjektets bevidsthed må derfor undersøges samtidig med 

verden, og ikke opsplittet.(Ebdrup, 2014) 
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2.3.2 Postfænomenologien 

Postfænomenologien er modsat fænomenologien ikke så teknologi kritisk, og fokusere 

på hvordan teknologien påvirker menneskets verdenssyn, samt hvordan mennesket 

påvirker teknologiens udvikling. Teknologien kan i høj grad ses som en udvidelse af 

mennesket, og der fokuseres på menneskets kropslig relation til teknologien. 

Teknologien er med til at ændre vores fortolkning af verden, samt den måde vi opererer 

på. Et eksempel kunne være, at verden er enormt stor, og det tager lang tid at komme 

fra A til B. Teknologien i form af flytransport gør det muligt for mennesker at rejse store 

distancer på langt kortere tid. Verden for et menneske der har adgang til flytransport, 

kan derfor fra subjektets perspektiv fortolkes som mindre, end for et menneske som 

ikke har denne mulighed for flytransport. Det er subjektets kropslig relation til 

flytransport der gør at denne får et andet verdenssyn. Teknologien i 

postfænomenologien kan derfor være med til at udvide menneskets perception og eller 

sansning af verden. (Ihde, 2015) 

2.4 TRIN-modellen  

Gruppen har valgt at benytte TRIN-modellen i dette års semesterprojekt, da denne 

model kan bruges til at inddrage semester dimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter.  

TRIN-modellen er udarbejdet af forskellige lektorer ved Roskilde Universitet blandt 

andet Niels Jørgensen, og har til formål med at give et indblik i hvordan en teknologi 

eller artefakt virker. Dette gøres gennem seks forskellige trin, der hver især beskriver 

teknologien ud fra forskellige indgangsvinkler, og tilsammen giver en analyse af denne 

teknologi.(Jørgensen, 2018) 

Gruppen har valgt at benytte TRIN-modellen, da en Implementerbar Cardioverter 

Defibrillator, kan sættes ind i modellen, og dermed give et overblik over hvordan denne 
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teknologi er opbygget, samt hvordan den fungerer. Ydermere åbner TRIN-modellen op 

for, at kunne se ICD enheder og telemedicin i et bredere perspektiv, samt bidrage med 

pointer til et senere diskussionsafsnit. (Jørgensen, 2018) 

2.4.1 Hvad er TRIN-modellen? 

 

TRIN-modellen er kendt fra kurset Teknologiske Systemer og Artefakter, som blev 

præsenteret på 1.Semester.  

TRIN-modellen bliver ikke betegnet som en videnskabelig metode, men i højere grad en 

oversigt over de seks aspekter af en bestemt teknologi, som man kan vælge at lægge 

vægt på, når man beskriver en teknologi.(Jørgensen, 2018) 

Formålet med TRIN-modellen er, at give den studerende et overblik og en mulighed for 

at analysere en teknologi med hovedvægt på de teknisk-videnskabelige aspekter af 

teknologien. Dette gøres, ved at bruge de seks forskellige trin, som samlet giver en 

grundig beskrivelse af en teknologi. TRIN står som en forkortelse for Teknologi og 

Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. (Jørgensen, 2018) 

 

2.4.2 Oversigt over de seks trin i TRIN-modellen 

 

TRIN 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

Trin 1 giver mulighed for at kigge på de centrale mekanismer og processer, der skal 

være med til at opfylde teknologiens formål. Alle de forskellige dele af en teknologi 

indgår tilsammen et system, som får teknologien til at virke.(Jørgensen, 2018) 

Dermed bliver selve systemet og hvordan det virker beskrevet ved TRIN 1, mens de 

forskellige artefakter der indgår i systemet bliver beskrevet ved TRIN 2.  
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ICD eller Implanterbar cardioverter defibrillator, er en type pacemaker der har til formål 

at behandle potentielt livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Det gør den ved at pace 

patientens hjerte med elektriske impulser. 

Den første implanterbare pacemaker enhed blev indopereret tilbage i 1958. (London 

Medpress, 2006) 

 

Det smarte ved en pacemaker er at den gør det muligt for mennesker med dårlig eller 

ringe hjertefunktion at have en forholdsvis normal hverdag. Den første der fik 

indopereret en pacemaker, Arne Larsson, havde dårlig hjertefunktion. Hans 

hjerteproblemer gjorde at han kunne besvime op mod tyve gange om dagen før han fik 

implementeret sin første pacemaker. Pacemakeren gjorde det muligt for ham at have 

en normal hverdag uden frygt for at besvime. (London Medpress, 2006) 

 

TRIN 2: Teknologiens artefakter 

Dette trin handler om menneskeskabte objekter, der har en teknologisk funktion. 

Ved artefakt forstås det, som en genstand der er menneskeskabt, og som dermed 

adskiller sig fra en genstand, der er frembragt og produceret gennem processer i 

naturen. Dermed kan et teknologisk artefakt betegnes som et artefakt, der har en 

teknologisk funktion.(Jørgensen, 2018) 

 

Pacemakeren består som mange andre teknologier af en række forskellige artefakter. 

Hovedsageligt består den af to dele, en pulsgenerator, samt én eller flere ledninger der 

sammenkobler denne til hjertemusklen. Pacemakeren både modtager og giver 

elektriske impulser. Patientens hjerterytme bliver målt ved at pacemakeren registrerer 

de elektriske impulser der frigives fra hjertet. Hvis pacemakeren registrerer 

uregelmæssig puls, ved den at den skal begynde at pace, da hjertet i det tilfælde ikke 

slår korrekt. Udover en pulsgenerator og ledninger, kræves der også et batteri og en 

computer chip, for at pacemakeren kan opfylde det ønskede formål. Computer chippen 

skal programmeres så den ved, hvornår der skal paces. Det er forskelligt fra patient til 
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patient, hvor store udsvingene i hjerterytmen skal være før pacing er nødvendigt. 

(Normak, 2016) 

 
Illustration af ICD-enhed. Illustrationen viser hvordan elektroden er anlagt i højre hjertekammer, gennem 

elektroden kan hjerterytmen registreres og hjertet kan paces. (Sundhedsstyrelsen, 2014) 

 

TRIN 3: Utilsigtede effekter 

I dette trin forstås utilsigtede effekter som negativt ladet effekter der er opstået i 

forbindelse med teknologien. Der kan skelnes mellem utilsigtede effekter i form af risici, 

mens andre kan skyldes designfejl eller økonomiske hensyn. (Jørgensen, 2018) 

 

Alle teknologier kan have utilsigtede effekter. Eventuelle utilsigtede effekter kan blandt 

andet være udsprunget ved produktionen af teknologien. Producenten kan ved 

produktionen måske ikke have taget højde for alle faktorer der kan påvirke teknologien. 

En utilsigtet effekt kan også være at en bruger af teknologien benytter den i en 

sammenhæng der ikke er optimal eller tiltænkt fra producentens side. Utilsigtede 

effekter forbundet med pacemakere, ICD-enheder, kan for eksempel være at 

implantatet bliver påvirket af elektromagnetisk stråling. Elektromagnetisk stråling, eller 

magnetisme generelt, kan påvirke pacemakeren funktion til at pace. (Bispebjerg 

Hospital, 2003) 
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TRIN 4: Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer forstås ved at være forskellige teknologiske artefakter, der 

tilsammen indgår i et sammenhængende teknologisk system og som besidder en 

bestemt funktion i en bestemt teknologi, der er tiltænkt til at opfylde menneskeligt 

behov.(Jørgensen, 2018) 

 

ICD-enheder består, som tidligere beskrevet, af en række forskellige teknologiske 

artefakter. Disse artefakter arbejder alle sammen sammen i et teknologisk system 

(ICD-enheden) der har til formål at pace, samt støde en patients hjerte, ved for 

eksempel slagtilfælde, for at få gang i det igen. 

 

TRIN 5: Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier betegner en repræsentation af de særligt vigtige elementer af 

teknologien. Dette kan f.eks. være en tegning, skulptur eller andre fysiske modeller. En 

visuel model, kan med fordel benyttes til at forklare hvordan et design virker, og 

samtidig bruges til at vise en teknologi på en overskuelig måde.(Jørgensen, 2018) 

 

Illustration af indopereret ICD-enhed.   1

1 Af Hjerteforeningen, 14. November 2018, Defibrillator (ICD-enhed) 
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(Model af teknologi) 
 

TRIN 6: Teknologier som innovation 

Innovation er at implementere nye forbedrede teknologier, som kan erstatte gamle 

teknologier, og dermed forbedre tilværelsen.  

 

Der skelnes mellem invention som betegner en ny opfindelse, og diffusion, der 

omhandler hvilke barrierer der findes i forbindelse med udspredningen af en teknologi. 

Nogle barrierer kan være en fordel for nogle mennesker, mens de samme barrierer kan 

være en ulempe for andre. Derudover bruges trin 6 til at kunne fremstille noget 

overordnet viden omkring en konkret teknologi, herunder spørgsmålet om hvorvidt  

teknologien er udbredt, og i hvilket omfang teknologien er hensigtsmæssig at udbrede 

yderligere. (Jørgensen, 2018) 

 

ICD-enheder og pacemakere som teknologi har udviklet sig meget siden den første 

prototype af enheden, især batteri teknologien som er brugt i pacemakere har udviklet 

sig meget i takt med mobiltelefon industrien. Det har gjort pacemakere og icd-enheder 

billigere at producere og derfor lettere tilgængelig som behandlingsapparat. Det har 

været med til at nedbryde en af de barrierer der er forbundet med de fleste teknologier, 

nemlig prisen. 
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3. Metode  
Følgende afsnit redegør for hvilken metode gruppen har gjort brug af til at indsamle 

empiri. Derudover beskrives gruppens informanter og hvordan projektets interviews er 

foregået. 

3.1 Interview  

I dette projekt benytter gruppen sig af interview som metode. Til interviewet benytter 

gruppen sig af en fagpersoner der vurderes til at have relevant viden i forhold til 

projektet. I dette tilfælde interviewer gruppen ICD klubben, og Sygeplejeetisk Råd. 

Gruppen har valgt interview, da det er en god metode til at forstå en eller flere 

personers holdninger eller meninger inden for et bestemt emne. Her er det meningen, at 

interviewet skal bestå af åbne spørgsmål, således at personen der bliver interviewet, 

kan besvare spørgsmålet med sine egne ord og holdninger. Dermed bliver interviewet 

et kvalitativt interview. (Brinkmann & Tanggaard, 2015) 

 

Gruppen benytter sig af det semistrukturerede interview. Denne form for interview 

benytter sig primært af spørgsmål som skal give informanten en ide om hvilken retning 

interviewet skal gå. Derudover bliver semistrukturerede interviews styret af en 

interviewguide, som skal sikre, at interviewet kommer til at omhandle de vigtigste 

hovedpunkter. Til interviewet benytter gruppen sig af en interviewguide, som er 

udarbejdet på forhånd før interviewet. Derudover er formålet med denne interviewform 

er, at intervieweren hele tiden sikrer, at interviewet kommer tilbage på det ønskede 

emne, ved at have muligheden for at stille uddybende spørgsmål. Denne form for 

interview kan bruges hvis der kun er aftalt ét møde mellem intervieweren og 

fagpersonen, og man vil sikre sig at de centrale emner i interviewet bliver 

berørt.(Brinkmann & Tanggaard, 2015) 
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3.1.1 Informanter 

Gruppen ønsker at lave et interview med patienter og medlemmer fra ICD klubben, som 

er en klub under Hjerteforeningen, der har til formål at samle hjertepatienter der til 

dagligt lever med en ICD, samt deres pårørende, som ønsker at vide mere om denne 

teknologi. Gruppen henvender sig derfor primært til hjertepatienter der har fået en ICD 

indopereret, således at de har et forum at samles, og udveksle erfaringer, tanker og 

andet. Dataen fra dette interview skal give gruppen et indblik i hvordan hjertepatienter, 

der lever med en variant af ICD, oplever teknologien, som en del af deres dagligdag. 

Derudover vil interviewet også have fokus på hvilke tanker hjertepatienterne gør sig 

omkring mulighederne for at få slukket for stødfunktionen i deres ICD enhed, når de 

ikke længere ønsker dette.  

 

Ud over ICD klubben, har gruppen valgt at interviewe Sygeplejeetisk råd, der til dagligt 

arbejder med etiske problemstillinger som sygeplejersker oplever, og dermed søger 

svar på. Sygeplejeetisk råd giver sygeplejerskerne en mulighed for at få sat ord på de 

etiske problemstillinger som deres arbejde kan risikere at udsætte dem for på daglig 

basis, og forsøger at besvare disse etiske problemstillinger, gennem råd og vejledning. 

 

Ved et interview med relevante personer fra Sygeplejeetisk råd, vil der være fokus på 

de etiske overvejelser som sygeplejepersonalet enten har gennemgået eller gennemgår 

til dagligt i deres arbejde. Herunder er det især hvilken process en patient som ønsker 

sin stødfunktion i sin ICD enhed slukket skal gennemgå. Derudover vil gruppen også 

gerne undersøge hvilke sikkerhedskrav man som personalet stiller, før at enheden 

bliver slukket. Dataen fra interviewet skal give gruppen et indtryk af hvordan 

Sygeplejeetisk Råd råder og vejleder det sygeplejepersonale, som til dagligt arbejder 

med hjertepatienter der har en form for ICD. Interviewet har også til formål gøre 

gruppen klogere på de overvejelser der ligger i, at blive stillet til opgave, at slukke for 

stødfunktionen i en ICD enhed, hos en person der ønsker det.  
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3.1.2 Interviewguide  

En interviewguide er et dokument som er forberedt inden interviewet, og som 

indeholder en række med spørgsmål der ønskes besvaret under interviewet. Det er 

især velegnet til semi-strukturerede interviews, da interview metoden giver 

respondenten mulighed for at afvige en smule fra spørgsmålene der bliver stillet. Dog 

sørger en interviewguide hele tiden for, at interviewet fortsætter i den ønskede retning 

inden for det ønskede felt, og samtidig besvarer spørgsmål inden for centrale emner der 

ønskes undersøgt.  

Rækkefølgen af spørgsmålene er i interviewguiden vejledende, og der kan derfor 

forekomme ændringer, i løbet af interviewet. Der kan desuden stilles uddybende 

spørgsmål under interviewet, som ikke står i interviewguiden hvis intervieweren ønsker 

et mere uddybet svar.(Brinkmann & Tanggaard, 2015) 

 

Sygeplejeetisk råd: 

 
Om Sygeplejeetisk Råd 

1) Hvor tit oplever I at blive kontaktet af sygeplejersker/sundhedsfagligt personale 
omkring problemstillinger vedrørende ICD-enheder? 

2) Hvilke problemstillinger drejer henvendelserne sig om? 
 

ICD enheder i samfundet 
3) Kan en patient selv bestemme om vedkommende ønsker sin ICD enhed slukket? 

(Stødfunktion) 
4) Findes der lovmæssige regler forbundet med ICD enheder der muliggør at læger 

eller sygeplejersker kan slukke en ICD enhed? Hvilke? 
 

Etiske dilemmaer og problemstillinger 
5) Hvilke etiske dilemmaer ser I selv ved brugen af ICD-enheder?  
6) Hvilken proces skal man som patient igennem før man får lov til få slukket for sin ICD? 
7) Kan man som sundhedsfagligt personale nægte at medvirke til at slukke for en ICD’s 

stødfunktion selvom patienter ikke længere ønsker at stødfunktionen er aktiv? 
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ICD-klubben:  
 
Indledning 

1) Har du selv en pacemaker?  
2) Hvordan var din hverdag, før du fik en ICD-enhed? Er din livskvalitet blevet 

bedre? 
 
Formål og motivation 

1) Hvad har motiveret jer til at starte ICD klubben?  
2) Hvad er jeres formål med ICD klubben?  

 
Patienterne i fokus 

3) Bliver patienter(ne) gjort opmærksomme på muligheden for at slukke for ICD’ens 
stødfunktion i forbindelse med råd og vejledning fra egen læge eller hospital?  

4) Oplever I som bestyrelse at jeres medlemmer har samtaler eller på anden måde 
tænker over deres muligheder for at få slukket for stødfunktionen i deres ICD 
enhed?  

5) Gør I som klub noget aktivt for at fortælle patienter med ICD enheder om deres 
muligheder for at få slukket deres ICD enhed? 

6) Hvad er nogle uønskede effekter ved at have en ICD-enhed? 
 
Etiske overvejelser omkring sundhedsteknologien 

7) Hvilke etiske dilemmaer ser I selv ved brugen af ICD-enheder? 
 

Ud over interviewguiden, vil gruppen op til interviewet og under interviewet stille en 

række hjælpespørgsmål. Disse spørgsmål skal sikre, at gruppen kan dreje interviewet i 

den ønskede retning, og dermed opnår den nødvendige viden, hvis gruppen vurderer at 

der er behov for et mere fyldestgørende svar fra informanterne.  

Nogle hjælpespørgsmål vil blive udarbejdet inden interviewet, mens andre 

hjælpespørgsmål vil falde mere naturligt ud fra hvad informanter svarer under 

interviewet.  
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4. Empiri 
Indsamling af empiri til dette semesterprojekt er foregået gennem interview med 

relevante informanter, der kan give gruppen forskellige indblik i problemstillinger og 

overvejelser omhandlende ICD enheder. Interviewet med Sygeplejeetisk Råd bliver 

brugt som en vurdering af hvordan man kan forsøge at give et svar på problemstillinger 

ved behandling af hjertepatienter med ICD. Derudover har gruppen interviewet 

Flemming Krogh fra ICD-klubben, for at give gruppen en vurdering af hvordan man som 

hjertepatient og som forening for hjertepatienter forholder sig til denne form for 

teknologi, samt de svære dilemmaer der kan opstå.  

4.1 Interview med Sygeplejeetisk Råd 

Mandag d.25 november gennemførte gruppen et interview med Anne Bendix Andersen, 

som er underviser på professionsuddannelsen på Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg 

samt formand  for Sygeplejeetisk Råd, der til dagligt giver råd og vejledning til 

sygeplejersker, hvis de befinder sig i en situation der kræver etiske overvejelser. 

Interviewet blev gennemført over telefonen.  

Som en guideline til interviewet havde gruppen udarbejdet en interviewguide. 

Derudover havde interviewet blandt andet også til formål at undersøge hvordan 

Sygeplejeetisk Råd ville forholde sig til de problemstillinger der kan medføres i 

overvejelserne om at slukke for stødfunktionen i en ICD enhed.  

 

Indledningsvis spurgte gruppen ind til hvor ofte Sygeplejeetisk Råd bliver kontaktet med 

spørgsmål omhandlende Pacemakere og ICD enheder. Hertil svarer Anne, at det ikke 

er særlig ofte at de modtager henvendelser indenfor det område. 

Derudover påpeger Anne, at det er en spændende problemstilling som gruppen 

arbejder med, og at der ligger mange overvejelser fra patienten og sygefagligt personalt 

i forbindelse med denne behandlingsmåde. Anne fortæller, at en af grundene til, at 
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netop pacemakere og ICD enheder, er emner som de ikke får særlig mange 

henvendelser omkring, kan skyldes, at behandlingsmetoden på nogle punkter, ikke 

nødvendigvis adskiller sig særlig meget fra andre behandlingsmetoder. Med dette 

menes der, at pacemakere og ICD er en behandling af en hjertepatient, og at 

behandlingsmetoder er forskellige fra patient til patient. “Det er helt afgørende, at forstår 

sig på kommunikation og at man forstår sig på hvad det er for et menneske man sidder 

overfor. At det ikke bare er en person der har et dårligt hjerte, som vi skal have gjort 

noget ved, men at man netop prøver på at finde ud af hvad er du for een? Hvad kan det 

her gøre i dit liv, af positive men måske også negative ting?  Så jeg tænker, at det er 

dér der kan udspille sig nogle etiske problemstillinger og dilemmaer.” (Interview, Anne, 

Sygeplejeetisk Råd).  Dermed argumenterer Anne også for at det vigtigste i processen 

for behandlingen af en hjertepatient med ICD, er at bevare patientens værdighed, da 

man bliver mindet om i dagligdagen at man er under denne form for behandling. 

Dermed skal der i en etisk sammenhæng, være en åben dialog mellem patiententen og 

det sundhandsfaglige personale.  

 

4.1.1 ICD’er adskiller sig ikke fra andre behandlingstyper 

Anne fortæller, at der er mange dilemmaer forbundet med stort set alle typer af 

behandling af patienter. Det er uanset om patienten skal spise tabletter, eller om 

patienten får implementeret en teknologi ind i kroppen. Dog, kan der opleves flere 

dilemmaer i forbindelse med ICD behandling af hjertepatienter, da det netop er en 

‘fremmed’ enhed for kroppen, som skal indopereres.  Man kan derfor nemt komme til at 

forbinde sundhedsteknologier i kroppen, med mange risici, men det er en 

samfundsforståelse af denne form for behandling, som er afgørende i forhold til de risici 

som folk kan forbinde med ICD enheder. “Et eller andet sted, så tror jeg at det handler 

meget om at der kan opstå en konflikt lige så snart der er tale om noget der er 

implanteret inde i kroppen. Det tror jeg, er noget af det, der kan være med til at gøre en 

forskel. For eksempel har der gennem tiderne jo også været meget stor fokus på at give 
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ECT-behandlinger, altså elektrochokbehandlinger, til patienter der er svært svært 

deprimerede. Men omvendt kan man sige, at rigtig meget at det medicin man kan give 

mod depression, det har jo nogle af de samme typer af effekter, og det bliver der ikke 

stillet spørgsmålstegn ved. I samme grad som der gøres ved dette, og at man skal gøre 

noget mekanisk der gør noget ved hjernen.“ (Interview, Anne, Sygeplejeetisk Råd)  

Det er netop denne forskel som Anne påpeger skal forstås i forhold til samfundet. Hertil 

fortæller hun, at etiske problemstillinger ikke kun findes i forbindelse med 

sundhedsteknologier, der er indopereret i kroppen, men at der også er mange 

overvejelser  forbundet med at give patienter tabletter, som behandling. Det, det dog 

skiller de to behandling typer ad, er at det måske kan være mere accepteret i 

samfundet, at man stoler på en læge når vedkommende vejleder og rådgiver en patient 

til brug af en bestemt type tabletter.  

 

4.2 Interview med ICD-klubben 

Onsdag d.4 december gennemførte gruppen et interview med Flemming Krogh, som er 

kasserer og patientstøtter ved ICD klubben. Til dagligt arbejder han med råd og 

vejledning for hjertepatienter der har fået en ICD samt de pårørende til patienten. 

Interviewet blev foretaget på Starbucks Café, ved Nørreport Station, og gruppen havde 

inden interviewet, udarbejdet en interviewguide med spørgsmål.  

Formålet med interviewet, var et kvalitativt ekspertinterview, som kunne give gruppen 

indsigt i hvordan man som hjertepatient oplever sin ICD enhed til dagligt, samt hvordan 

ICD klubben arbejder med at give hjertepatienterne et åbent forum, til at italesætte 

deres tanker.  

 

Indledningsvist, startede Flemming med at fortælle om sine egne oplevelser med at 

modtage en ICD efter et hjertestop. Hertil fortæller han, at det i høj grad var 

usikkerheden omkring omstændighederne ved hans hjertestop der fyldte meget i hans 

tanker. Særligt, da lægerne ikke var i stand til at fortælle præcist hvorfor Flemming fik et 
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hjertestop. “Jeg havde ingen forvarsler på at der var noget galt og den dag i dag har jeg 

ikke fået noget information om hvorfor. Hvis bare man kunne sætte fingeren på noget 

specifikt og sige: “det er det her du fejler”, “vi skal gøre det her i fremtiden”. Men at gå i 

den her utryghed i en periode hvor man egentlig ikke ved hvorfor er faktisk endnu værre 

end det at falde om. Man ved ikke hvorfor det skete og om det kan ske igen. Har man 

gjort noget forkert? Er det fordi man ryger eller drikker eller fordi man er for fed? Der 

rejser sig en masse spørgsmål.” (Interview, Flemming, ICD-klubben) . Flemming 

fortæller yderligere, at denne form for usikkerhed er gennemgående for mange af de 

hjertepatienter som modtager en ICD, men også for de pårørende til patienten.  

 

4.2.1 Hjertepatienten og pårørende i fokus 

Flemming fortæller at ICD klubben har eksisteret ca 20-21 år, og at klubben opstod på 

baggrund af et behov fra hjertepatienter og pårørende. Dette behov for et åbent forum til 

at dele tanker og bekymringer omhandlende ICD enheder opstod, ifølge Flemming, på 

baggrund af at denne teknologi var meget ny da klubben blev oprettet. Dermed var der 

behov for et sted at kunne samles og dele tanker og erfaringer omkring denne 

teknologi. Det skyldes blandt andet, at man som hjertepatient kan føle, at samtaler 

omkring ICD enheder kan foregå på et meget højt lægesprog, og at man derudover 

modtager mange informationer, som man kan risikere at glemme igen. “For meget af 

samtalen på et lægeligt niveau bliver meget ofte sagt direkte til patienten. Og jeg kan 

huske fra mig selv at man får så mange informationer om medicin, genoptræning etc. at 

det umuligt at huske det hele. Man har glemt det hele et par timer efter man er gået ud 

af døren og så kan personalet faktisk starte forfra med at fortælle dig det hele dagen 

efter” (Interview, Flemming, ICD-klubben)  Dermed så Hjerteforeningen en mulighed for 

at give hjertepatienter med ICD enheder, samt deres pårørende et samlingssted, hvor 

de kan møde andres om står i samme situation.  

For at styrke klubbens fællesskab, bliver der afholdt mange arrangementer og foredrag, 

som skal videreformidle informationer om ICD’er og pacemakere, og samtidig være 
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med til at gøre hjertepatienterne mere afklarede med et liv med ICD og enhedens 

muligheder.  

 

4.2.2 Slukning af stødfunktionen i en ICD 

Under interviewet med Flemming, blev det understreget at ICD og slukning for 

stødfunktionen i en ICD, var et meget ømtåleligt emne for mange hjertepatienter. Det er 

særligt mellem pårørende og hjertepatienten, at der kan opstå konflikter, da en 

pårørende ser teknologien som en sikkerhed for at deres pårørende ikke afgår ved 

døden i tilfælde af et hjertestop, mens hjertepatienten kan være bange for ICD enheden 

og dens stød. “Men det er et svært spørgsmål for rigtig mange mennesker og der er 

rigtig mange følelser i det. Lige med hensyn til sådan noget her er følelser jo egentlig 

noget frygteligt noget.” (Interview, Flemming, ICD-klubben).  Dermed er dette også et 

emne, som ICD-klubben gør meget for at tale med deres medlemmer om. Dette 

skyldes, at hjertepatienter ser forskelligt på deres ICD. Nogle hjertepatienter ser, 

ligesom Flemming, at ICD’en er en chance mere i livet, da teknologien er med til at 

agere som en sikkerhed for, at han ikke falder om igen, hvis hans hjerte skulle svigte. 

Andre hjertepatienter, kan have en tendens til at gøre emnet meget tabu-belagt, i og 

med, at et hjerte er så afgørende for ens livskvalitet, og dermed kan et sygt hjerte være 

svært at forholde sig til som hjertepatient.  
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5. Analyse 

5.1 Et fænomenologisk interview 

Selvom der var forberedt en interviewguide til de to interviews og gruppen dermed også 

havde en vis mængde af viden på forhånd, kan der stadig argumenteres for at de to 

interviews er lavet med et fænomenologisk grundlag. 

I et fænomenologisk interview er det vigtigste nemlig at intervieweren er åbne over for 

den information informanten kan give. Det informanten giver udtryk for i interviewet er 

deres egen sandhed og virkelighed sådan som de selv oplever den.  

Denne virkelighed vil stadig være rigtig selvom det måske ikke stemmer overens med 

anden litteratur eller teoretisk viden intervieweren måske har sat sig ind i inden 

interviewet, da informantens oplevelser er helt korrekt med udgangspunkt i deres egen 

livsverden. 

Ved at gå ind i et interview med dette udgangspunkt, kan man som interviewer stadig 

forholde sig åbent uden at man give afkald på den viden man allerede inden interviewet 

har fået. 

 

5.2 David Nye og ICD  

David Nye argumenterer for, at mennesket og teknologien indgår i en større 

sammenhæng. Med dette menes der, at Nye ikke ser teknologi som deterministisk, men 

samtidig, kan man heller ikke skille menneske og teknologi fra hinanden. Dette skyldes, 

at mennesker altid har indgået i en sammenhæng med teknologien, for at kunne udvikle 

sig som art fra andre. Dermed er brugen af teknologi en del af mennesket, da 

mennesket altid vil udvikle teknologier til at fremme menneskets egne levestandarder. 

Dette kan der også argumenteres for i dette semesterprojekt, da teknologien i form af 

en ICD enhed spiller en afgørende rolle for, om en hjertepatient overlever et hjertestop, 
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eller andre komplikationer med hjertet. På den måde, har mennesket udviklet en 

teknologi, som skal sørge for at et menneske har en bedre chance for at overleve 

endnu et hjerteanfald hvis personen har fået en ICD indopereret.  

 

På samme måde går Nyes tanker om mennesker og teknologi som værende i en 

sammenhæng med hinanden, igen i interviewet, som gruppen lavede med Flemming 

Krogh fra ICD-klubben. Ved interviewet fremgik det tydeligt, at nogle hjertepatienter 

indgår i et bedre sammenspil med sin ICD enhed end andre: 

“... det er blevet en del af mig og det er jo sådan en god ven, og jeg betragter den som 

det. Det er bare et stykke metal, der for mit vedkommende er meget vigtigt. (...) Jeg har 

fået en ekstra chance. Jeg har fået en god kammerat (icd-enheden), der sidder og 

passer på mig. Og det jo sådan jeg ser på det.” (Interview, Flemming, ICD-klubben). 

Flemming er en af de hjertepatienter som har haft sin ICD igennem mange år, og har 

derfor også fået et forhold til sin ICD enhed, som han anser som en del af sig selv. Han 

fortæller, at det eneste tidspunkt han bliver mindet om sin ICD i hverdagen, er når han 

ser sig selv i spejlet om morgenen. Derudover, mærker han ikke noget til den til i 

hverdagen. Dermed kan man argumentere for, at Nyes tanker om at samspillet mellem 

mennesker og teknologi ikke kan adskilles fra hinanden, stemmer overens med 

Flemmings oplevelse af sin ICD enhed.  Med andre ord, er Flemming glad for at have 

modtaget “et stykke metal, der for mit vedkommende er meget vigtigt”, som en del af 

hans behandling. Samtidig anerkender han også, at hans enhed er meget vigtig for 

ham, i og med, at denne skal være med til at sikre og redde Flemmings liv, i tilfælde af 

et hjerteanfald mere. På den måde, indgår teknologien i form af en ICD i et samspil med 

Flemmings liv, som har sikret hans livskvalitet: “Altså det er jo rigtig nok, at du er syg 

men dit liv er jo ikke færdigt, du har bare fået en chance til.” (Interview, Flemming, 

ICD-klubben)  

Nye argumenterer også for, at mennesket danner sociale relationer på baggrund af en 

fælles forståelse af en teknologi. Dette kan sættes i lys af hele grundideen bag 

ICD-klubben, som opstod da Hjerteforeningen så en mangel på en fælles klub for 
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hjertepatienter med ICD-enheder. Hermed er der en mulighed for hjertepatienter med 

ICD, at snakke og dele erfaringer med andre hjertepatienter, som enten står eller har 

stået i samme situation. På den måde skabes der et fælles socialt grundlag, på en 

fælles forståelse af en teknologi.  

 

5.3 Langdon Winner og sundhedsteknologi i samfundet  

Teknologien i det senmoderne samfund er efterhånden blevet svær at undvære. Dette 

skyldes, at teknologien er en del af hverdagen, på mange forskellige måder. Dermed 

bliver folk også påvirket af forskellige teknologi, alt efter forskellige behov. På samme 

måde, mener Winner at det ofte enten er sociale eller økonomiske drivkræfter, der 

ligger bag teknologideterminisme. Denne form for forskellige behov, medfører, at 

samfundet i dag er blevet afhængige af den konstante udvikling inden for teknologi, og 

Winner tilføjer derudover, at de økonomiske eller sociale drivkræfter kan medføre, at 

mennesket i dag lader teknologiudviklingen kontrollere menneskets adfærd, uden at 

mennesket stiller sig kritisk overfor dette. (Winner, 2008)  

Dog mener Winner, at udviklingen af teknologier, og i dette tilfælde 

sundhedsteknologier, er med til at gøre hverdagen lettere for mennesket, hvilket 

stemmer godt overens med hjertepatienter, som har fået en ICD. Der er selvfølgelig 

utilsigtede effekter forbundet med sådanne teknologier, men som Anne fra 

Sygeplejeetisk Råd pointerede under interviewet “..det at have en ICD pacemaker, det 

er jo ikke anderledes end at få typer af medicin. Det der måske kan virke som om at det 

overskrider en eller anden grænse, i en behandlingsmæssig sammenhæng og i en etisk 

sammenhæng, det er jo at det bliver implementeret ind i ens krop.” (Interview, Anne, 

Sygeplejeetisk Råd)  Dermed kan man se behandlinger med ICD på linje med andre 

behandlinger, der ligesom ICD enheder, har været under omfattende teknologisk 

udvikling i samfundet, og dermed har været med til at forme samfundet med den 

sundhedsteknologi som man kender til i dag. Derfor kan Winners tanker omkring 

teknologiudvikling som værende med til at forme samfundet, være gældende for 
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telemedicin, og herunder ICD enheder, da udviklingen af disse har medført et forbedret 

liv for de hjertepatienter som har fået indopereret denne slags enhed.  

 

På samme måde kan man se Winners tanker gå lidt igen i interviewet med Flemming 

fra ICD-klubben. Ved interviewet, fortalte Flemming, om den udvikling han selv har 

oplevet inden for aflæsning af ICD enheder, i form af blandt andet en app, hvor man 

som hjertepatient kan skrive kommentarer hvis man f.eks. har haft det dårligt i løbet af 

dagen. Herefter bliver kommentaren sammenholdt med aflæsningen af ICD enheden. 

Dette sker på pacemakerambulatoriet inde på Rigshospitalet, og patienten får derefter 

direkte svar i form af en indkaldelse til tjek, eller et svar på at der ikke er behov for 

yderligere undersøgelser. Dermed har udviklingen inden for ICD enheder, som snakker 

sammen med andre enheder i form af en app, og senere hen computeren på 

pacemakerambulatoriet, været en teknologisk udvikling der er med til at forme en 

bestemt gruppe af mennesker i form af mere tryghed i hverdagen. “Det er rigtig rart, i og 

med, at tingene snakker sammen og sikrer os patienter i hverdagen. Især hvis det nu 

var at man var dårlig, så vil jeg jo have et svar. Så kan det være at jeg dagen efter skal 

uddybe mit svar, hvis de gerne vil se mig. På den måde bliver der taget hånd om det 

med det samme, i stedet for at man som patient har gået i den der: Hvis der ikke er 

noget nyt, så må det være godt nok. Det er ikke så trygt”.(Interview, Flemming, 

ICD-klubben)  
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6. Diskussion 

6.1 Fordele og ulemper forbundet med brugen af ICD 

ICD-enheder og pacemakere generelt er en af de teknologier, der inden for 

medicinalindustrien er med til at forbedre hjertepatienters livskvalitet. Hvor folk med 

pacemakere får bedre levevilkår, ved at pacemakeren forhindrer dårligt tilpasset 

hjerterytme, kan ICD-enheden med dens stødfunktion, sikre patienter med konstateret 

hjertesvigt, at de ikke skal være bange for pludselig at falde om og dø. Fordelene ved 

teknologien ligger klart ved at give patienter sikker følelse i kroppen, nu hvor hjertet ikke 

længere er til at stole på. I gruppens interview med Flemming fra ICD-klubben, fortæller 

han at han ser sin enhed som en ”god ven” da han føler den har givet ham en ekstra 

chance for at leve sit liv til fulde. Han møder kun enheden i sin hverdag, når han tager 

bad, og opfatter den som en del af sig selv. Men som han også giver udtryk for i 

interviewet, er der stor forskel på hjertepatienters opfattelse af ICD-enheden. 

Opfattelsen af enheden er i høj grad påvirket af, hvor slemme hjerteproblemer en 

patient har, samt hvor lang tid patienten har haft enheden. ”Nogen kommer nemt over 

det, nogle er længere tid om det, nogen kommer aldrig over det” (Interview Flemming 

ICD-klubben) 

Hvis patientens hjerteproblemer er tilstrækkeligt slemme, kan det resultere i, at 

ICD-enheden vil forsøge at støde patienten ofte. Disse patienter kan gå hen og blive 

decideret bange for deres enhed. 

”Jeg har selv siddet over for et ægtepar, hvor manden havde fået stød inden. Og som 

sagt: det er ikke særlig rart at få stød af den. … Men han var simpelthen så bange for 

det stød, at han havde en magnet med sig uanset hvor han gik, så havde han en 
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magnet i sin taske, for hvis du lægger en magnet over, så slukker du den.” (Interview, 

Flemming, ICD-klubben) 

I slemme tilfælde, som det eksempel Flemming bringer op i interviewet, kan en patient 

blive bange for enheden, hvilket går mod den ønskede effekt af en følelse af sikkerhed. 

Enheden er med til at sikre hjertepatienten en hverdag uden for fare af at falde om med 

hjertestop, men angsten for at få stød af enheden er stadig en stor faktor. I nogle 

tilfælde så stor at patienter vælger at være mere inaktive grundet frygten for at få stød. 

Dette er med til at forringe hjertepatienternes livskvalitet. Mange af de gode effekter ved 

ICD-enheden forsvinder dermed ved denne frygt.  

Ved interviewet med Flemming fremgik det tydeligt, at det er en meget livsændrende 

begivenhed, at få indopereret en ICD enhed, da der for mange hjertepatienter forinden 

har været en meget ubehagelig oplevelse med hjertet. Dog fortalte Flemming, at det er 

meget forskelligt fra patient til patient hvordan man håndterer sin nye teknologi og 

behandling.  

Man kan som Flemming opfatte ICD’en som noget der bliver en del af sig og at have 

fået en chance til.  Eller man kan frygte teknologien og dens funktioner resten af livet. 

Det kan virke skræmmende og voldsomt for mange, da det har med hjertet at gøre. 

Derudover kan selve stødet fra ICD’en være traumatiserende for både hjertepatienten 

og de pårørende eller andre der evt. vil komme til at være vidne til episoden. (Interview, 

Flemming, ICD-klubben) 

Er man så uheldig at få et hjerteanfald kan hurtigt det få katastrofale følger. Hvis man 

ikke får behandling eller får det for sent kan man f.eks. ende med hjerneskader der 

ændrer ens liv for altid. Hvis man er rigtig uheldig kan det betyde enden på ens liv. 

Det er for at undgå disse udfald at man får indopereret en ICD. Hvis man overlever et 

førstegangs hjerteanfald er der ofte en stor risiko for at patienten får et hjerteanfald igen 

senere i livet. Selvom mange kan være bange for hvordan et stød fra ICD kan føles, vil 

patienter med en ICD indopereret ikke skulle være nervøse for om de overlever deres 
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næste hjerteanfald. Og de vil derudover heller ikke være afhængige af at der er nogen 

til sted der kan give hjertemassage i tide. Det tager ICD’en sig af. 

For mange patienter med hjerteproblemer vil de ofte efter et hjerteanfald stå med 

valget: Få indopereret en ICD og måske få stød på et tidspunkt i løbet af ens liv eller 

løbe risikoen for at gå bort længe før tid. 

  

6.2 Hvis en ICD skal slukkes 

Det er i sidste ende hjertepatientens eget valg om han, eller hun ønsker at få slukket og 

fjernet implantatet. Det bliver ikke set som værende aktiv dødshjælp at slukke for en 

ICD-enheds stødfunktion, selv hvis resultatet er den sikre død for individet. Det bliver 

derimod set på samme måde som hvis en patient vælger ikke at tage sin medicin. 

(Interview, Sygeplejeetisk råd)  

Diskussion om ICD’ens stødfunktion skal slukkes ligger hos patienten og dens 

pårørende. Det kan være at patienten ikke ønsker ICD-enheden på baggrund af angst 

for at få stød, eller at han/hun bare ikke har lyst til at blive holdt i live, hvis et slagtilfælde 

skulle opstå. Ud over dette fortæller gruppens informant Flemming fra ICD-klubben, at 

selvom hans hjerteproblemer ikke er af den værste kaliber, så vil han ikke få implantatet 

fjernet grundet følelsen af sikkerhed, samt at det ville påvirke hans pårørende negativt. 

Dermed tilhører Flemming en gruppe af hjertepatienter, som i højere grad ser sin ICD 

enhed som et hjælpemiddel, der skal sikre, at han ikke dør i tilfælde af endnu et 

slagtilfælde.  

Der er således mange variabler der spiller ind for en hjertepatient i en situation hvor 

slukning af ICD-enheden overvejes. For at hjertepatienten overhovedet begynder at 

overveje dette, er implantatet sandsynligvis gået hen og er blevet mere til en ulempe 

end til gavn.  
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7. Konklusion 
I dette projekt har gruppen undersøgt hvilke problemstillinger der kan opstå i forbindelse 

med brugen af implanterbar cardioverter defibrillator. Herunder har gruppen undersøgt 

hvilke overvejelser en hjertepatient har omkring denne teknologi, og derudover hvilke 

tanker og overvejelser der gør sig gældende i forbindelse med slukning af 

stødfunktionen i en ICD.  

 

Det er forskelligt fra hjertepatient til hjertepatient, hvordan man oplever sin ICD enhed 

som teknologi i hverdagen. Dette skyldes, at nogle patienter kan være bange for stødet 

som deres ICD enhed afgiver, i tilfælde af et hjerteanfald. Dog, ser nogle hjertepatienter 

deres ICD enhed som en positiv del af hverdagen, i form af mere tryghed. En 

medvirkende faktor for hvordan man som hjertepatient ser sin ICD, kan være hvor lang 

tid hjertepatienten har levet med sin ICD. Jo længere tid, en hjertepatient har haft sin 

ICD, jo større mulighed har man haft for at blive mere vant til teknologien og dens 

muligheder.  

 

En Implanterbar Cardioverter Defibrillator består mange forskellige teknologier, blandt 

andet et batteri, ledninger, computerchip og pulsgenerator, som tilsammen har til formål 

at behandle potentielt livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Computerchippen bliver 

programmeret individuelt, således den er tilpasset hjertets tilstand hos den enkelte 

patient. 

 

Langdon Winner mener, at teknologi er blevet en del af hverdagen for mennesket, og at 

mennesket indgår i et samspil med teknologiudvikling hele tiden. Derudover 

argumenterer han for, at teknologien er med til at gøre hverdagen lettere for mennesket, 

hvilket stemmer overens med en sundhedsteknologi som ICD enheder. ICD er en 

teknologi der er blevet udviklet gennem mange år, og som i høj grad har gjort 

hverdagen nemmere for hjertepatienter, i form af blandt andet tryghed.  
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Udover Winner, argumenterer David Nye for, at mennesket altid har indgået i et samspil 

med teknologien, og særligt udviklingen af teknologi har været en afgørende faktor for, 

at mennesket har adskilt sig som art, fra andre arter. Dette skyldes, at mennesket fra en 

tidlig alder, lærte at bruge redskaber og samtidig udvikle på disse redskaber, for at 

kunne benytte dem til egen fordel. Dermed kan man også argumentere for, at ICD 

enheder er en teknologi, som mennesket har udviklet igennem mange år, til dets egen 

fordel, i form af overlevelse ved et hjerteanfald. Derudover kan mennesket skabe 

sociale relationer mellem hinanden på baggrund af en fælles viden om en bestemt 

teknologi, hvilket er grundtanken bag ICD-klubben, hvor hjertepatienter med en ICD kan 

mødes og udveksle erfaringer og tanker.  

 

Gruppen har indsamlet empiri gennem kvalitative interviews, med fagpersoner fra 

Sygeplejeetisk Råd samt ICD-klubben. Begge interviews har handlet om ICD enheder, 

og de problemstillinger der kan opstå i forbindelse med brugen af denne teknologi. Ved 

Sygeplejeetisk Råd blev det understreget, at ICD enheder ligger på linje med andre 

behandlingsmetoder, hvor man som sygefagligt personale skal sætte sig ind i hvilke 

muligheder de individuelle hjertepatienter har, og formidle disse muligheder videre til 

patient og pårørende. I forbindelse med slukning af stødfunktionen i en ICD, vil både 

patient og sygefagligt personale gennemgå en lang process, som skal sikre, at 

slukningen er det rigtige for patienten. Dermed kan der opstå problemstillinger i form af 

konflikter mellem patient og pårørende, da de ikke altid vil have den samme 

overbevisning om hvorvidt enhedens stødfunktion skal slukkes eller ej.  

 

Under interviewet med ICD-klubben, blev det fremhævet, at det kan være en meget 

livsændrende begivenhed for hjertepatienter at modtage en ICD. Dog er denne 

teknologi, for langt de fleste hjertepatienter, med til at forhøje livskvaliteten, da ICD 

enheder skaber en tryghed for patienterne i dagligdagen. Oplevelsen af hjertepatientens 

ICD kan variere efter tilstanden på hjertepatientens hjerte. En patient med et meget 

dårligt hjerte, har en større sandsynlighed for at blive stødet, og kan dermed opleve 
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teknologien anderledes, i form af enten frygt eller tryghed, end en patient med et mindre 

dårligt hjerte, som har en mindre sandsynlighed for at blive stødet. 

 
Ud fra den læste teori samt empirien fra de to interviews, kan gruppen konkludere at 

ICD enheder er en teknologi, som er blevet udviklet til at blive tilpasset de individuelle 

behov for en hjertepatient, ud fra hjertets tilstand. Derudover har teknologien til formål at 

maksimere hjertepatientens livskvalitet, således at hjertepatienten fremadrettet kan leve 

et trygt liv med sin ICD. Det kan for nogen være svært at forholde sig til tanken om, at 

det er en teknologi der sørger for at man bliver holdt i live, men med fokus på at 

hjertepatienters tanker og eventuelle bekymringer bliver italesat, kan man fremadrettet 

sikre et bedre behandlingsforløb for både patienter og pårørende.  

8. Perspektivering 
Til videre arbejde indenfor dette emne, kan det være relevant at arbejde med SCOUT, 

som er en app, gruppen blev præsenteret for ved interviewet med Flemming fra 

ICD-klubben. SCOUT er blevet udviklet af --- i samarbejde med blandt andet 

Københavns Universitet, og har til formål at give patienter et hurtigt svar fra 

pacemakerambulatoriet på Rigshospitalet på en aflæsning af hjertepatientens ICD. I 

appen kan hjertepatienten notere ned, hvis vedkommende har haft det dårligt eller 

andet. Derefter bliver aflæsningen af ICD enheden sammenholdt med SCOUT og 

Pacemakerambulatoriets aflæsning, hvorefter patienten kan blive indkaldt til kontrol eller 

få besked direkte fra Pacemakerambulatoriet, at der ikke er brug for yderligere 

undersøgelser. Derudover kan patienten se hvornår vedkommende skal til kontrol på 

sygehuset næste gang.  

Dermed bliver SCOUT et tiltag, som skal være med til at give hjertepatienter en 

sikkerhed i hverdagen, gennem hurtigt kontakt med sygefagligt personale på 

Rigshospitalet.  
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Interview med Anne fra Sygeplejeetisk Råd 

D. 25/11-2019 

Varighed: 19 minutter og 45 sekunder. 

 

____________________________Start____________________________ 

 

Tobias: (Må vi optage interviewet?)... Super. Tusind tak.  

 

Tobias: Hvor tit oplever i at blive kontaktet af sygeplejesker eller sygefagligt personale 

omkring problemer, eller forskellige ting med ICD’er? 

 

Anne: Jeg kan jo kun snakke for den tid jeg har været med i Sygeplejeetisk Råd, og der 

har jeg oplevet det én gang.  

 

Tobias: Okay. Ja.  

 

Anne: Ja. Så det er jo sjældent, ik. Men hvis man skulle se det i forhold til hvor ofte vi 

bliver kontaktet af sygeplejersker omkring etiske problemstillinger, så svinger det jo 

også meget op og ned. Men jeg har kun oplevet det én gang sådan helt konkret.  

 

Tobias: Okay. Med det tilfælde, kan du så fortælle os noget om hvad det drejede sig 

om? Eller er det måske hemmeligt? 
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Anne: Nu var det jo ikke mig der behandlede sagen, men det minder meget om det… 

Jeg kan ikke huske om vores sekretær har sendt det svar vi har givet til hende, videre til 

jer? Har hun det?  

 

(Signe: Nej.) 

 

Tobias: Nej, vi har ikke modtaget noget.  

 

Anne: Nej, men i må i hvert fald gerne få det svar der er blevet sendt til hende der har 

sagt noget om det. Det er en af mine kollegaer, men det er flere år siden, så jeg kan 

ikke rigtig.. Altså. Huske hvad det præcis handlede om, men det handler jo rigtig meget 

om noget af det som i også selv pointere: hvor er patienten i det her? Og hvad for nogle 

rettigheder har patienten i forhold til det her, og hvad for nogle har de professionelle? 

Så det handler om det.  

 

Tobias: Ja. Vi vil prøve at høre om hvor meget patienten selv bestemmer omkring ICD 

enheder? Om personen gerne vil have den fjernet eller slukket eller.. 

 

Anne: Altså som jeg også skrev til jer, kan jeg kun sige noget om det jeg ved noget om, 

og det jeg ved noget om det er etiske perspektiver.  

 

Tobias: Okay, ja.  

 

Anne: Altså jeg ved noget om det, og jeg har prøvet at spørge en af mine kollegaer, 

som jeg ikke har hørt noget fra, men spørgsmålet er om man ikke kan.. Har i prøvet at 

undersøge det?  

 

Signe: Det er vores indtryk at man godt selv kan.. At man selv kan bestemmer det til en 

hvis grad, i hvert fald.  
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Anne: Ja, altså det at have en ICD pacemaker, det er jo ikke anderledes end at få typer 

af medicin. Det der måske kan virke som om at det overskrider en eller anden grænse, i 

en behandlingsmæssig sammenhæng og i en etisk sammenhæng, det er jo at det bliver 

implementeret ind i ens krop.  

 

Tobias: Mm-mm 

 

Anne: Altså som er inde i kroppen og som har en eller anden mekanisk funktion af en 

eller anden art. Måske er det i virkeligheden det der også udfordrer os på den måde at 

tænke på. 

 

Tobias: Ja.  

 

Anne: For i virkeligheden er det jo ikke anderledes end en hel masse andre typer af 

medicin, der enten gøre noget ved vores hjerne eller andre dele af vores krop. Som 

(Medicinen red.) jo på en eller anden måde også kan tændes og slukkes for.  

 

Signe: Det er rigtigt.  

 

Tobias: Noget vi også tænkte på, det var hvis den her ICD, som jo er med til at holde 

personen i live, eller i hvert fald har så svære hjerteproblemer, så personen ikke ville 

kunne leve uden den her enhed, ville det så egentligt tælle som aktiv dødshjælp hvis 

den blev slukket?  

 

Anne: Nej, for aktiv dødshjælp er ikke tilladt i Danmark. Så det ville det jo ikke. Og der 

er selvfølgelig en grænse, som ikke må overskrides, men det er det jo ikke. Hvis der er 

tegn på at man er ved at dø, så er der jo tegn på det. Det ville være det samme som, at 
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man ophører med forskellige typer af medicin, men det er jo en behandling af svært 

hjertesvigt.  

 

Tobias: Ja.  

 

Anne:.. Også kan man sige, tilbage til det som i spurgte om lige før: Hvilken indflydelse 

har patienten på det? Patienten har jo også en indflydelse på forhåbentligt at kunne 

være med på en dialog omkring hvordan pokker vi gør det her nu, når vi er i den her 

situation. Man kan sige, at hvis man skal se på det i sådan et etisk perspektiv, som er 

det jeg kan sige noget om, og hvis man kigger i vores sygeplejeetiske retningslinjer, så 

handler det om at være med til at beholde patientens værdighed, og sikre at i den her 

sammenhæng, der også et autonomi, som vil sige at man selv har lov til at være med til 

at bestemme det. 

Tilfældigvis har jeg jo også en rigtig god veninde der har en ICD pacemaker, og det er 

jo noget man som patient bliver mindet om i sin dagligdag, at man har sådan et dårligt 

hjerte. Man kan jo have svært ved at klare sig uden den, fordi at den jo gør noget helt 

særligt. Og det er jo kun noget man giver til dem der ikke kan klare sig uden, eller har 

nok glæde af medicinen eller har svært problemer med for eksempel rytmeforstyrrelser 

med hjertet. 

 

Signe: Ja, der skal rimelig meget til, før man får en ICD, ikke?  

 

Anne: Jo, det skal der. Det er jo ikke noget man bare giver til alle. Der er jo også noget 

med.. Altså som eksempel, fik min veninde stød fra en opvaskemaskine, hjemme hos 

en hun kendte.  

 

Tobias: Hold da op.  

 

Signe: Wauw..  
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Anne:.. og straks med det samme, så bliver man jo kontaktet fra den enhed hvor man 

overvåger, hvordan pacemakeren fungerer. Så bliver man jo kontaktet, også skal man 

komme ind på hospitalet og have scannet sit hjerte og have taget EKG, for at se at der 

hverken er forstyrrelser, eller noget i vejen med pacemakeren. For de kan ikke se, 

hvorfor det pludselig optræder et stød der ser anderledes ud, så det er noget som har 

indflydelse, og noget som man tænker over i sit liv.  

Og selvfølgelig også i situationen hvor man skal sige ja, eller nej til at få sådan en 

pacemaker, der har man jo også brug for at der er nogen der vejleder en og guider en til 

at sige hvad der kan ske hvis du får den her og hvis du ikke får den. Og hvilke andre 

muligheder er der for at behandle hjertesvigtet som du har?  

Så i en etisk sammenhæng, handler det rigtig meget om at være i en dialog, altså en 

åben dialog mellem de sundhedsprofessionelle og patienten omkring det her med om 

det er det her jeg skal have som patient. Derudover kan man sige, at for nogle af de her 

hjertepatienter, kan det her være forstadiet til et hjertetransplantation, fordi de jo 

simpelthen har et hjerte med så dårlig pumpefunktion. Det er derfor også typisk folk der 

har så svære problemer med hjertet, og som har en tæt kontakt med 

sundhedspersonalet, der kommer i den her situation.  

 

Tobias: Ser i andre etiske dilemmaer i forbindelse med brugen af de her pacemakere?  

 

Anne: Hvad tænker du på? Man kan sige, at der altid, som jeg sagde før, at det handler 

rigtig meget om hvordan det er man forstår sådan en pacemaker og hvad den kan. 

Hvad er det en del af, det her? Når jeg tænker på en behandling, som for eksempel 

ICD, så tænker jeg på det, som noget der er på linje med en hvilken som helst anden 

behandling, så jeg synes jo at der er de samme forpligtelser over for de her mennesker, 

som der vil være overfor enhver anden behandling.  Og der er jo regler i Sundhedsloven 

om at man skal have af vide hvad der er for og imod det her, og man derfor selv skal 

inddrages i de beslutninger der tages omkring det at skulle have en ICD eller 
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pacemaker. På dén måde tænker jeg, at det ikke er så meget anderledes end andre 

behandlingstyper. Vi skal snakke med patienterne om de skal have den ene eller en 

anden slags form for medicin, eller for eksempel hvor meget diabetes-medicin skal en 

patient have. Et eller andet sted, så tror jeg at det handler meget om at der kan opstå 

en konflikt lige så snart der er tale om noget der er implanteret inde i kroppen. Det tror 

jeg, er noget af det, der kan være med til at gøre en forskel. For eksempel har der 

gennem tiderne jo også været meget stor fokus på at give ECT-behandlinger, altså 

elektrochokbehandlinger, til patienter der er svært svært deprimerede. Men omvendt 

kan man sige, at rigtig meget at det medicin man kan give mod depression, det har jo 

nogle af de samme typer af effekter, og det bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved.  

 

Halvvejs Markering (09:51)  

 

I samme grad som der gørs ved dette, og at man skal gøre noget mekanisk der gør 

noget ved hjernen.  

Så jeg tror, at det også har noget at gøre med hvordan vi ser på forskellige typer af 

behandlinger, og hvordan forstår vi det i en mere samfundsmæssig sammenhæng. 

Hvad er det, det her gør ved kroppen? Der kan man jo sige, at medicin i form af en 

tablet man spiser, kan jo gøre lige så meget ved kroppen som andre typer af behandling 

kan. Så jeg tror også at det handler noget med, i en samfundsmæssig forståelse, hvad 

er forskellen på det ene og det andet?  

Der er jo rigtig mange etiske problemstillinger forbundet med at give patienter medicin i 

form af tabletter, men det er måske mere socialt accepteret, eller i hvert fald 

samfundsmæssigt accepteret at hvis en læge giver dig gode råd om det, så skal du 

tage imod det fordi det kan hjælpe dig. Dermed kunne argumentet være det samme 

med en ICD pacemaker. Det kunne også være noget helt andet i form af det her skal du 

endelig ikke gøre, og det vil der måske også være nogen som vil sige, at det skal man 

ikke gøre. Der kan være situationer hvor man vil vejlede og råde patienten til ikke at få 

en ICD pacemaker, hvis det handler om at der er nogle forstyrrelser i hjertet hvor der 
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altså er mulighed for at kunne gøre nogle andre ting, eller hvor man kan være bekymret 

for at hjertet holder helt op med at slå.  

Mange af dem der har en ICD har jo også en funktion i hjertet der gør, at det godt kan 

pumpe selv, selvom det er enormt dårligt.  

Jeg ser ikke andre typer af dilemmaer i det umiddelbart, ud over de dilemmaer der 

selvfølgelig er, i forhold til, hvordan man bliver rådet og vejledt som patient. Der mener 

jeg bestemt, at det sundhedsfaglige personale har et meget meget stort ansvar for at 

tage udgangspunkt i det enkelte menneske når de skal råde og vejlede en patient til 

enten at sige ja eller nej til at få en ICD pacemaker. I allerhøjeste grad, men dette 

gælder jo rigtig mange andre sammenhænge også. Faktisk, i alle sammenhænge hvor 

man skal vejlede patienter til at handle. 

 

Tobias: Ja, selvfølgelig. Kommunikation er enormt vigtigt. Især i de her ting.  

 

Anne: Jammen selvfølgelig. Det er helt afgørende, at forstår sig på kommunikation og at 

man forstår sig på hvad det er for et menneske man sidder overfor. At det ikke bare er 

en person der har et dårligt hjerte, som vi skal have gjort noget ved, men at man netop 

prøver på at finde ud af hvad er du for een? Hvad kan det her gøre i dit liv, af positive 

men måske også negative ting?  Så jeg tænker, at det er dér der kan udspille sig nogle 

etiske problemstillinger og dilemmaer. Det kan handle om, at der måske er nogle 

mennesker som har svært ved at forstå den type af information som man typisk leverer i 

sundhedsvæsenet. Får man så den rigtige information om det her? Kommer man til at 

forstå, hvad det er man siger ja til? Eller nej til? Det synes jeg er meget vigtigt. Men det 

gælder jo alle, og ikke kun i forhold til ICD pacemaker.  

 

Tobias: Ja, det gælder generelt med typer af medicin.  

 

Anne: Ja, det gør det.  
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Tobias: Kan man som sundhedsfagligt personale nægte at være medvirkende til for 

eksempel at slukke for en enhed? Ved du noget om det? 

 

Anne: Nej, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke at det er sådan det fungerer.. 

 

Tobias: Nej.. 

 

Anne: Jeg tænker, at i de situationer hvor der er mennesker, der har en ICD 

pacemaker, så vil der være så mange andre ting som vil være med til at indikere, 

hvordan man skal fortsætte eller slutte en behandlingstype. Det er ikke det spørgsmål, 

man kommer til at stå overfor. Helt konkret vil der være så mange ting der spiller ind på, 

den beslutning der kommer til at blive taget omkring det her.  

 

Tobias: Super spændende. Det er meget.. nyt for mig i hvert fald.  

 

Anne: Jeg sender lige linket til jer. Jeg sender det til Signes mail-adresse. Det viser sig, 

at det var helt tilbage i år 2013, så kan jeg bedre forstå at jeg ikke lige kunne huske det.  

 

Tobias: Årh, okay. Ja, det er også længe siden.  

 

Anna: Det er faktisk én som har spurgt om det er er aktiv eller passiv dødshjælp, at en 

pårørende siger til et personale: i må slukke for den her ICD.  

 

Tobias: Ja, okay. Det handler meget om det samme.  

 

Anne: Ja, og det er det her med hvornår man er er levende eller død. Eriksen har svaret 

på det. Han forsvarer også lidt om hvordan det her det virker. Han skriver, at en ICD 

pacemaker ikke er en uafhængig del af kroppen. Det er jo en som responderer på det 

der sker inde i kroppen. Der kan i godt få nogle perspektiver.  
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Signe: Ja, jeg sidder med det her. Super! 

 

Anne: Ja, det er jo sådan en lille kort ting. Man skal jo huske, at når man beskæftiger 

sig med sådan noget her, så skal man jo vide, at man får jo ikke noget svar på det man 

spørger om. Fordi der er jo ikke noget konkret svar på det, og i mange af de her 

situationer, så vil det jo være sådan at der vil være et helt team af mennesker til at tage 

en beslutning om hvordan skal vi gøre det her. Det er jo den helt konkrete situation. Så 

der er ikke noget quick-fix i det her, overhovedet.  

Men det gælder også om man skal lade være med at give den her behandling til 

patienten. Lad os antage at man har en svært syg patient. 92 og dement, og som 

pludselig får en alvorlig infektion. Hvad skal man så gøre? Skal man give dem 

antibiotika, også kan de måske overleve 14 dage længere, eller skal man sige, at det 

her er måske afslutningen på livet det nærmer sig, for det her menneske? Så man kan 

sige, at de her problemstillinger og dilemmaer de eksisterer jo alle steder i de praksisser 

der foregår i sundhedsvæsenet, fordi det er så tæt på og fordi det handler om 

menneskers liv og død, og måske fordi det handler om at man har en samfundsmæssig 

opfattelse af, at vi alle sammen skal leve så længe som det overhovedet kan lade sig 

gøre. Så på den måde hænger det også sammen med nogle helt overordnet ting.  

 

Tobias: Ja, der er jo mange hvor man bare forlænger, eller udskyder døden.  

 

Anne: Ja, Ja, det er jo det. Der kan man sige, at der kommer nogle af de 

problemstillinger om aktiv og passiv dødshjælp, men det er vigtigt at hvis i vil diskutere 

nogle af de her ting, så er det meget vigtigt at i går ind og forholder jer helt konkret til 

hvad er forskellen på de her ting? Fordi i en samfundsmæssig debat, kan mange have 

en særlig forestilling om hvad aktiv dødshjælp er for noget. Og aktiv dødshjælp er jo en 

helt konkret, bestemt ting man gør på en helt bestemt måde. Og det må man ikke i 

Danmark.  
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Tobias: Nej, det er klart, ja.  

 

Anne: Men må jo for eksempel godt - og det skal man faktisk - sikre, at der ikke er 

nogen der lider unødvendigt. Og der kan man sige, at det kan jo godt være med til at 

forkorte livet hvis man er meget meget syg eller gammel og man får store mængder af 

morfin fordi man har mange smerter. Det kan jo godt være med til at forkorte livet, og 

det er jo noget helt andet. Fordi det er en måde at smertebehandle på, og det er derfor 

hårfine grænser som spiller ind. Det er jo også noget af det man skal overveje og tænke 

på.  

 

Tobias: Ja. Du har i hvert fald givet os en masse nye perspektiver på tingene.  

 

Anne:.. Sådan så det bliver endnu mere besværligt.  

 

Tobias: Haha, ja, men så har vi også en masse at tage os til.  

 

Anne: En masse i kan tage jer til  

 

Signe: Mon ikke. Tusind tak for din tid! Det var super dejligt, at du ville snakke med os.  

 

Anne: Jammen det var så lidt, i er altid velkomne.  

 

Signe: Du har været en stor hjælp for os.  

 

Anne: Det er godt. God arbejdslyst!  

 

Tobias: Jo, tak. Og god dag. Hej-hej.  
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Anne: Tak, Hej-hej.  

______________________________Afsluttet____________________________ 

 

Interview med Flemming Krogh fra ICD-klubben 

D. 4/12-2019 

Varighed: 35 minutter og 24 sekunder 

 

____________________________ Start______________________________ 

 

 

Elisabeth: Det her interview kommer til at handle om patienter og deres oplevelse med 

den her teknologi, så det er mest det vores spørgsmål kommer til at dreje sig om. Der er 

dog ikke så mange spørgsmål.  

 

Tobias: Så du har jo egentlig svaret på at du har selv en pacemaker? 

 

Flemming: Ja, en ICD. 

 

Tobias: Så vil vi gerne høre hvordan du selv synes din livskvalitet var inden du fik 

ICD’en indopereret? 

 

Flemming: Jeg fik den jo indopereret fordi jeg fik et hjertestop. Jeg har været død i 18 

minutter og ligget 5 dage i koma på Riget. Jeg fik ingen forvarsel overhovedet. Jeg stod 

ud af min bil og så faldt jeg om. Jeg blev fundet i februar 93(?) i 7 graders frost og lå i 

små 5 dage med ambulance og hele pivtøjet på traumecenteret på Riget. Fra jeg faldt 

om til jeg var hjemme igen gik der 9 dage. Jeg havde ingen forvarsler på at der var 

noget galt og den dag i dag har jeg ikke fået noget information om hvorfor. 

56 



V1924809893 
 

Hvis bare man kunne sætte fingeren på noget specifikt og sige: “det er det her du fejler”, 

“vi skal gøre det her i fremtiden”. Men at gå i den her utryghed i en periode hvor man 

egentlig ikke ved hvorfor er faktisk endnu værre end det at falde om. 

 

Tobias: Det kan jeg sagtens forstå.  

 

Flemming: Man ved ikke hvorfor det skete og om det kan ske igen. Har man gjort noget 

forkert? Er det fordi man ryger eller drikker eller fordi man er for fed?  

Der rejser sig en masse spørgsmål. 

Så for mit vedkommende var der ikke så meget at gøre. Jeg kunne jo bare ligge der og 

så tog lægerne sig af resten.  

 

Tobias: Fik du så enheden direkte indopereret? 

 

Flemming: Ja, jeg fik den inden for de 9 dage jeg tilbragte på hospitalet. Jeg tror det var 

på 3 eller 4 dagen. Jeg fik den efter jeg var vågnet op igen.  

 

Tobias: Der har ikke været nogen som indikation op til at du faldt om? 

 

Flemming: Overhovedet ingenting. 

 

Tobias: Det er også ret uhyggeligt. Du har været heldig. 

 

Flemming: Jeg har været meget heldig. En del af mit held har været at det har været så 

koldt og at jeg er på vej ud af bilen. Jeg er ikke i tvivl om at det har hjulpet rigtig meget.  

 

Tobias: Ja, hvis det nu var sket inde i bilen. 

 

Flemming: Ja, det havde været skidt. Det ville være alt for varmt. 
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Tobias: Er det jer der har startet ICD-klubben? 

 

Flemming: ICD-klubben blev startet for 21-22 år siden. På det tidspunkt var ICD’en 

forholdsvis ny og man havde derfor brug for at man kunne finde et fællesskab.  

Det har man så udviklet noget mere de seneste år. Jeg har været med i ICD-klubben de 

sidste 5 år og vi har i dag lidt mere end 2000 medlemmer. Vi er jo en del af 

Hjerteforeningen på den måde at vi er den eneste landsdækkende klub/forening under 

Hjerteforeningen. Så det vil jo sige at vi har medlemmer fra hele landet og vi holder 

bestyrelsesmøder og arrangementer i hele landet. Klubben er opstået på grund af 

behovet for et fællesskab.  

 

Tobias: Så man kunne dele sine tanker. 

 

Flemming: Ja, lige nøjagtig. Så man kunne tale om det. Det er det vi bruger rigtig meget 

tid på ligesom at hjælpe sådan nogle som jer. Jeg holder rigtig mange foredrag på 

hospitaler, på hjerteafdelinger, til sygeplejersker og mange andre for at kunne fortælle 

den side af det også. F.eks. er sygeplejersker under uddannelse er meget fokuseret på 

alt det der skal ske, men det at have med en patient at gøre som selvfølgelig er syg, 

men også har behovet for at nogen tager sig af ham/hende. Man har samtidig også 

nogle pårørende man skal tage sig af. Det er en del af udfordringen i dag. Der er rigtig 

meget fokus på patienten. Der er jo meget fokus på patienten hvilket jo er super godt, 

men når du ligger der i sengen og får fokus fra f.eks. lægen, sygeplejersken eller 

laboranten misser man fokus på de pårørende.  

Vi vil jo gerne have at der også kommer lidt mere fokus på de pårørende. Ofte er de 

pårørende faktisk endnu hårdere ramt end vi er. Tit er det sådan at når vi er ved at blive 

udskrevet og egentlig har det meget godt og egentlig ikke er synligt syge mere, så står 

de pårørende tilbage og skal både agere som sygeplejerske, ægtefælle etc.  

Det er nogle helt andre ting der gør sig gældende der. 
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Tobias: Ja, de er måske ikke helt indforstået med alt det der foregår. 

 

Flemming: For meget af samtalen på et lægeligt niveau bliver meget ofte sagt direkte til 

patienten. Og jeg kan huske fra mig selv at man får så mange informationer om 

medicin, genoptræning etc. at det umuligt at huske det hele. Man har glemt det hele et 

par timer efter man er gået ud af døren og så kan personalet faktisk starte forfra med at 

fortælle dig det hele dagen efter.  

 

Tobias: Bliver patienterne gjort opmærksomme på at det er muligt at få slukket for sin 

enhed hvis man ønsker det? 

 

Flemming: Ja, det er jo et meget meget betændt emne. For patienten ønsker måske at 

få den slukket. Det kan måske være på grund af frygt. Men de pårørende ønsker jo ikke 

at enheden bliver slukket.  

De pårørende klamrer sig jo stadig til tanken om at så længe den er der, så er alt godt. 

Den har jo allerede været med til at redde én gang, så vil den formentlig også gøre det 

igen. Så er det et meget svært og ømtåleligt emne. Du kan spørge 50 par og patienten 

vil nok sige: “Selvfølgelig, sluk for den og jeg kan dø i fred og ro”. 

Men det er en helt anden snak med de pårørende. Men det er jo sådan at ICD’en er lige 

meget hvis dit hjerte allerede er træt for så lukker dit hjerte jo bare ned. Så prøver 

ICD’en ikke at arbejde. Problemet er mange gange at folk der er syge og kører på 

næsten det sidste vil jo opleve at ICD’en støder og forsøger at få liv i folk igen. Den 

støder jo kun fordi hjertet banker mærkeligt. Og hvis du lever på det sidste og dit hjerte 

farer op og ned, vil ICD’en jo støde på et eller andet tidspunkt for at reparere det der 

ikke fungerer. Det er der problemet er. Hvis du ligger i en seng og er meget meget syg, 

så er stødet et voldsomt syn for de pårørende. For man ligger virkelig og spræller i 

sengen når ICD’en støder. Det er fuldstændig som at sætte tungen i en stikkontakt. Så 

kan man diskutere fordele og ulemper. Hvis dit hjerte er træt og holder op med at slå, så 
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har teknologien ingen effekt og reagerer ikke på noget som helst. Men det er et svært 

spørgsmål for rigtig mange mennesker og der er rigtig mange følelser i det. Lige med 

hensyn til sådan noget her er følelser jo egentlig noget frygteligt noget.  

 

Elisabeth: Gør I noget som klub for at italesætte det her ømtålelige emne? 

 

Flemming: Ja, vi har 2 arrangementer om året. Vi har en generalforsamling i marts 

måned. Det skal vi have ifølge lovgivningen. Det holder vi samtidig med det vi kalder et 

vintermøde. Vi holder både møde og hygger med noget lækker mad. Her er der altid et 

lægeligt foredrag af en eller anden art og noget kulturelt. Det samme har vi så til august 

hvor vi har et sommerseminar som strækker sig over en hel weekend.Så booker små 

100 mennesker sig ind på et hotel og der har vi muligheden for at gøre lidt mere. Her 

bruges Hjerteforeningens psykologer til at hjælpe de pårørende og besvare deres 

spørgsmål og tale om hvordan det er lige pludselig at få f.eks. en syg mand eller kone. 

De pårørende skal lære hvordan det er lige pludselig at skulle give slip og acceptere 

sygdommen. Der er mange der bliver for pylret og sætter for mange begrænsninger. 

Det er lige før at de går rundt efter en, men det er en balancegang man skal lære og det 

kan være rigtig svært. Så der havde vi en psykolog med og det havde vi haft før, ellers 

så har vi læger med, der fortæller om det. Det kan være lunge/nyre relaterede læger, 

men de symptomer de siger vi får er ofte meget relateret til bivirkninger, man får i lunger 

nyrer lever. Så det har vi også haft sådan nogle ting med. Vi prøver altid at uddybe på, 

altså hvad vi også kan med psykologer og læger, også lytter vi meget på, hvis der 

kommer nogen og spørger ”vi vil gerne høre om det her specifikke emne” Jamen så 

finder vi en der kan noget om de specifikke emner, som de kan komme og få lov til at 

fortælle os noget om. Vi bruger meget tid på at informere også samtaler. Vi får også 

henvendelser fra hjerteforeningen, som ”er i søde at ringe den her patient op, de vil 

gerne tale om det og det og det” ”jo det vil vi gerne” Så ringer vi den patient op. Ellers 

kan vi også finde på at mødes, ligesom med jer. Vi kan også finde på at mødes med 

nye patienter, eller patienter der skal ind og opereres lige så vel. Vi har jo det i 

60 



V1924809893 
 

hjerteforeningen som hedder patientstøtte, som er uddannede patienter, som bliver 

uddannet til at være patientstøtte, som simpelthen tager på hospitalet, og sidder og 

snakker med patienterne, efter at de er blevet opereret f.eks. om alle de spørgsmål der 

kan dukke op efter sådan en operation. ”hvordan er måden jeg klarer mig på, kan jeg 

det og det og det efter en operation. Kan jeg dyrke sport, fodbold?” altså alle de 

spørgsmål der lige pludselig vælter frem. Det er jo helt naturligt for mit liv er lige nu 

kommet så langt frem, at jeg har fået det her stykke hjælpemiddel til at få mit hjerte til at 

fungere. Hvad kan jeg så, og hvad må jeg. Så det bruger vi rigtig meget tid på at guide 

folk med det her. Altså det er jo rigtig nok, at du er syg men dit liv er jo ikke færdigt, du 

har bare fået en chance til. Så hvis du selv synes og føler for det og du selv kan orke 

det jamen så gør det. Rejs alt det du kan, spil alt det fodbold du kan, gør hvad pokker, 

men bare lyt til din krop og lyt til dit hjerte, det er egentlig det vigtigste. 

Tobias: men sådan en ICD-enhed, den har jo også, mere end bare funktion af at støde, 

altså den kan også pace. 

  

Flemming - Den kan pace også, altså den tredje ledning, som bliver lagt på bagsiden af 

hjertet kan pace ligesom med en pacemaker. Så det kan den også, den kan jo det hele. 

Men som samtidig, så den computer der sidder heri, er jo ligeså kraftig som det der. Så 

den kan jo alt. Så når jeg kommer til kontrol, så ligger han jo bare en måler på også er 

den jo tømt, så kan han jo kigge på den, han kan se et helt år tilbage: Hvordan er det 

lige nu med din puls, om der skal justeres op og ned og alt simpelthen. Så du for en 

historik på alt hvad du foretager dig. 

  

Tobias: Hvordan måler den hjerterytmen? 
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Den er jo forprogrammeret til et eller andet. Til hver enkelt person og der vil den jo med 

fordel være programmeret til, hvornår skal jeg begynde at kigge på, at der er noget galt 

med toppen, hvornår skal jeg kigge på noget i bunden, hvis der er noget galt. Når den 

ser noget gør den ingenting, den ser på tallet i et stykke tid. Det gør den måske i en ti 

femten sekunder, så vurdere den om den skal gøre noget, eller om den lige skal vente. 

Og hvis den mener, at det kan den godt, så vil den først prøve at løbe hjertet op. Ved 

for hurtig hjerterytme vil den prøve at løbe hjertet op, så stiger pacen og løber forbi dit 

hjerte, også prøver den at trække det ned igen. 

  

Tobias: Den overtager? 

Flemming: Den overtager simpelthen. Og det vil den prøve tre fire gange før den gør 

noget, og hvis det ikke hjælper, så vil den prøve at støde. For nu har det varet så 

længe, så nu bliver jeg nødt til at prøve noget, og der vil den så støde. Så vil den vente i 

et øjeblik, og hvis det så er i orden, så gør den ikke mere. Så vil den prøve at løbe 

hjertet op igen og så vil den trække det ned igen. Så den har jo mange funktioner. Så 

hver nat klokken to bliver den tømt, den snakker jo sammen med en maskine, jeg har 

hjemme i min seng, så snakker den sammen med den, og det sender den jo så til 

rigshospitalet, også sidder de og kigger på den, og siger, men det kan vi jo se. Så ringer 

de til mig, og siger du har været heldig, den har været meget tæt på, eller kom lige ind 

forbi. 

  

Tobias: Føler du at den har forbedret din livskvalitet, eller hvordan påvirker den? 

  

Flemming - Jamen altså det påvirker mig ikke, jeg er kommet så langt, det er jo også 

derfor jeg kan sidde her i dag og tale om det. Jeg er kommet så langt. Jeg vil bare 
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gerne fortælle om det, som jeg egentlig selv manglede da jeg var patient. Og det er jo 

egentlig mange gange. Hvis vi ikke taler om tingene, så kan vi ikke forbedre det, og det 

jo uanset det samme vi gør. Så jeg vil sige, det har jo nok ikke forbedret min livskvalitet, 

men den har bare gjort at min livskvalitet er den sammen jo. Jeg har fået en ekstra 

chance. Jeg har fået en god kammerat (icd-enheden), der sidder og passer på mig. Og 

det jo sådan jeg ser på det. Der er nogen der ser på det på en helt anden måde, i 

forhold til uha, det er noget farligt noget. Pas på, jeg skal passe på når jeg går op ad 

trapper, jeg kan ikke gå på arbejde og. Altså jeg arbejdede jo 40-45 timer om ugen, men 

det kommer også an på, hvor langt man er i sit psykiske, om man selv synes, at man 

kan sådan selv finde ud af det. Og så er det jo det vi kan håbe på at vi engang imellem, 

måske kan være med til at hjælpe med, og sige jamen du kan godt. Altså det hele er 

okay, det helt okay engang imellem at blive ked af det, og blive sindssyg vred. Det er 

helt okay, det er bare normalt. Og det kan være at du har en reaktion 14 dage efter at 

har været indlagt, et år efter. Det er der ingen der ved, og reaktionen kan være begge 

veje, og det er bare okay, det er ganske normalt. 

  

Tobias: jamen jeg kan godt forestille mig, at folk som lige har fået den, har en meget 

anderledes oplevelse af icd-enheden, end du som har haft den i lang tid. 

  

Flemming: Helt sikkert! Jamen det er jo klart, fordi man siger, og sådan tror jeg også jeg 

har haft det. Jeg kan ikke huske det nu for jeg er kommet videre, men jeg tror da også 

at, hvis man får sådan en oplevelse og ender på en hjerteafdeling, og får sådan noget 

indopereret. Ligeså snart man får lavet noget ved hjertet omkring hjertet, så er man 

mere nervøs. Det er jo ikke ligeså nemt, som at skifte en lever, det er jo fint nok, det er 

også svært, men det kan man bedre tolerer. Men det jo bare en lever, jeg kan klare med 

det halve af det. Men jeg kan ikke klare mig med det halve hjerte. Altså de her ting, det 

gør altså noget ved psyken. 
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Tobias: det er klart. 

  

Flemming: Og nogen kommer nemt over det, nogle er længere tid om det, nogen 

kommer aldrig over det. 

Tobias: men altså du har haft den i så lang tid, så du tænker måske slet ikke over, at du 

har den mere? 

  

Flemming: Jamen, jeg møder den jo bare hver morgen, når jeg er i bad ikke. Det er 

faktisk det eneste, den sidder her, og der har den siddet de sidste elleve, tolv år snart 

ikke. Så det er jo det eneste jeg. I dagligdagen mærker jeg det jo ikke. 

  

Tobias: vil du sige at sådan, det ved jeg ikke, at du opfatter den som en del af dig? 

  

Flemming: Ja fuldstændig, det er blevet en del af mig og det er jo sådan en god ven, og 

jeg betragter den som det. Det er bare et stykke metal, der for mit vedkommende er 

meget vigtigt. Jeg fik at vide dengang, jeg fik den første, ”du kan risikerer at du måske 

aldrig får brug for den, og det gør du formentlig ikke, men vi lægger den får en 

sikkerheds skyld” Jeg har også kun en ledning, så den er jo kun som sikkerhed, hvis det 

nu skulle ske igen. Havde jeg to ledninger, så havde jeg et hjerte der er defekt, for så 

begynder hjertet at slå forkert. Og tre ledninger så er det helt ad pommern til og skal 

pace samtidig. Så i den retning er jeg jo så heldig. Og det kunne godt være, at hvis man 

dengang havde kunnet pege på, hvad det var at jeg fejlede, så burde jeg måske have to 

ledninger. Hvis det nu var fordi mit hjerte slog forkert, så kunne det godt være, jeg 
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havde fået to ledninger i, så det kunne slå rigtigt. Altså det er jo de ting, i dag er det jo 

bare en del af mig. Og det er mit liv og sådan er det. Altså det er da død ærgerligt ja, 

men jeg kan jo ikke ændre på det, jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Jeg kan ændre på 

mange ting, men ikke den der, ellers skulle jeg jo vælge at få den slukket. også bliver 

jeg sgu skilt før jeg kommer hjem, det er jeg helt sikker på. 

 

Tobias: Møder i nogensinde etiske dilemmaer? 

 

Flemming: Ja, det gør man jo. Så er man tilbage til det der dilemma med at sidde 

overfor et ægtepar, hvor manden gerne vil have den slukket, og konen ikke vil have den 

slukket. Jeg har selv siddet over for et ægtepar, hvor manden havde fået stød inden. Og 

som sagt: det er ikke særlig rart at få stød af den. Tro mig. Det er det ikke. Han har 

måske fået stød to eller tre gange. Men han var simpelthen så bange for det stød, at 

han havde en magnet  med sig uanset hvor han gik, så havde han en magnet i sin 

taske, for hvis du lægger en magnet over så slukker du den. Det er jo så fint nok. Så 

han gik ingen steder uden den magnet, og derfor vil han jo egentligt bare gerne have 

den slukket, for han fejlede jo ikke noget? Men dén fejlede noget, for det er jo den der 

støder ham hele tiden. Men vi kunne ikke forklare ham, at den ikke støder medmindre 

dit hjerte gør et eller andet, for hvis den gør det, så er der fejl på den, også får du den 

skiftet. Det tjekker man jo en gang om året. Så hvis den ikke fejler noget, og ledningen 

ikke fejler noget, så må det jo være dit hjerte der gør, også får du stød. Så det kan du 

ikke ændre på, men han ville bare gerne have den slukket. Og hun sad ved siden af, og 

man kunne se på hende, at hun i hvert fald ikke ville have den slukket. Og det kan jeg 

da godt forstå. Jeg ville heller ikke have den slukket, hvis det var min kone der sad med 

den, hvor skulle jeg dog det? Dét er et dilemma. For det er jo noget som kan koste et 

ægteskab, blandt andet fordi at hun kan sige: det her vil jeg slet ikke være en del af, 

mens han kan sige: Du kan rende mig i røven, for det her er mit liv. Der er altså et 

virkelig stort stykke arbejde, med at så en samtale, for sådan et menneske skal jo have 

hjælp. Han skal ikke have hjælp af os, men af nogle dygtige psykologer der kan hjælpe 
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ham videre, og få ham til at erkende; sådan er det bare, du kan ikke gøre noget ved det, 

men det er en del af dig. Det er sku uheldigt at den støder, men så må vi jo finde ud af 

hvorfor den gør det: Er det den, der er defekt? Er det ledningerne der er defekt? eller er 

det hjertet? Også må vi jo gøre noget derfra. Første gang, vil man jo prøve med noget 

medicin, som kan ændre dit hjerte, så det eventuelt ikke kommer så højt op i puls. 

Dermed kan man ændre, så ICD’en ikke nødvendigvis støder inden for de her rammer. 

Der er en masse ting man kan skrue på, men det kræver bare, at man mentalt er med til 

at få prøvet det her, fordi det er ubehageligt, og jeg har selv prøvet det, det er 

ubehageligt at få stød af den der. Jeg er ikke selv der, hvor jeg kunne finde på at få den 

slukket. Nej, altså vi er jo nødt til at finde ud af hvorfor. Men det kan være en meget 

meget svær diskussion. Og det er ikke en særlig rar samtale at sidde i. Han kan sidde 

og sige: sluk den, jeg er ligeglad, og konen kan sidde ved siden af: nej, det kan i ikke. 

Så det kan være en udfordring det her. Men det er professionelle der skal være med i 

det her, for det er langt udefor vores rækkevidde. Der er vi dog så heldige, at alt hvad vi 

foretager os, der har vi jo hjerteforeningen i ryggen, så vi kan altid sige: Ved du hvad? 

Jeg kontakter den ene eller anden person, det skal jeg nok sørge for, også bliver du 

kontaktet. Det er jo den måde vi har mulighed for at nænsomt at hjælpe på, når vi 

kommer ud over noget hvor vi ikke selv kan hjælpe.  

 

Tobias: Når man så har sådan en enhed, er du så nogensinde stødt på, at den har en 

utilsigtet effekt? som man ikke lige regner med? 

 

Flemming; Ja, og nej. Jeg tror, at i staten, at indtil din medicin bliver reguleret rigtigt og 

indtil den her bliver reguleret rigtigt, så er du i en periode hvor man hver 3. måned 

kommer og bliver tjekket. Også får man sludder om hvordan det er gået. Efterhånden, 

som man kommer lidt længere ind i forløbet, så er den jo justeret som den er. Altså, for 

mit vedkommende, er den justeret op til 240 i hjerteslag, for den overhovedet skal 

begynde at reagere. Så jeg har et meget meget stort spillerum, fordi den var for tæt på 

at gøre det, da mit spillerum var mindre. Den stødet ikke, men var tæt på. Og har man 
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skruet den op, og sagt; det kan du sagtens klare. Også bliver jeg mere rolig, og familien 

bliver mere rolig, for chancen for at de kommer til at se et stød, den bliver mindre. Men 

det er jo kun nogle ting af det, for der er så mange forskellige ting at skrue på. Derfor 

skal man virkelig bare spørge når man er til kontrol, eller hvis der er noget som man er i 

tvivl om, så ring. Sig; jeg kan ikke forstå det her, eller hvad gør man med det her. De er 

super søde, og super dygtige alle sammen. Vi har jo i dag decideret ICD og pacemaker 

teknikere, som ikke laver andet end at kigge på de der skærme, og kigger på de her 

ting. Og det er jo super godt. Så selvom man sidder med forskellige mennesker engang 

imellem, så sidder man alligevel med en tekniker, som har fået den samme uddannelse, 

der sidder og kigger på dine ting.  

 

Elisabeth: Det må vel også give en tryghed? 

 

Flemming: Det giver nemlig en tryghed. Og en lige så stor tryghed ville jo være, hvis 

man havde den samme person hver gang man kom. 

 

Elisabeth: Ja, det er rigtigt.  

 

Flemming: Det ville give en super tryghed. Men får jo lidt et andet forhold til de 

mennesker. Men sådan er vores system ikke lige nu, og der er nok lang tid før det 

kommer til at gå sådan. I den perfekte verden, ville det jo være fint. Men de er dygtige 

derude. Nu når i har siddet med alt det her, har i så hørt om det der hedder SCOUT? 

 

Tobias: Tror jeg ikke, at vi har hørt om, nej. 

 

Flemming: I kan få et telefonnummer af mig. SCOUT er en app på min telefon, som gør, 

at når den her (ICD red.) bliver aflæst, så ryger det jo til Rigshospitalet, også snakker 

den sammen med SCOUT. SCOUT er et kæmpe kæmpe projekt i hele Europa, som 

gør at man faktisk kigger på hjertet. Det vil sige, at SCOUT siger, at to gange om året, 
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så skal du have den aflæst. Men man kan også manuelt kommentere på den. Så hvis 

jeg har haft det dårligt idag, så kan jeg skrive det, også tager jeg en manuel aflæsning 

når jeg kommer hjem, også kigger SCOUT på det sammen med laboratoriet på 

Rigshospitalet, også kan se på det og lige: ja, det er rigtigt, der har været det og det og 

det, også får jeg svar tilbage på SCOUT. Men det er jo faktisk Rigshospitalet som giver 

dig svaret, for man har implementeret SCOUT i Sundhedsplatformen. Kun her i 

København lige nu, men man er i gang med at brede det ud. Og det giver jo en 

fantastisk sikkerhed, for jeg kan jo gøre det alle steder. Hvis jeg sidder her, og får det 

dårligt, kan jeg skrive det til dem, også får jeg svar fra dem med det samme. Kan prøve 

at kontakte dem. Jeg kan prøve at finde det.  

Ham i skal have fat i, han hedder Tariq.  

Jeg har selv fået lavet en planlagt aflæsning d.31/10. Det vil sige, at jeg næste gang, 

skal i 2020, men nu hvor den er aflæst, så siger den til mig: nu er den aflæst, har du 

nogle kommentarer? Har du følt dig syg? dårlig? åndenød? et eller andet?, og det kan 

man så skrive.  

 

App: Vi har modtaget din sending, og kontakter dig hvis der er noget galt.  

 

Flemming: Det har nemlig altid været vores udfordring før i tiden: At leve efter princippet 

om at hvis man ikke hørte noget, så må alting være godt. Og hvis man er usikker, og 

man ikke hører noget, så er man altså endnu mere usikker. For man vil jo gerne vide 

noget. Man vil gerne have en bekræftelse på at alt er ok, eller nej: du skal lige komme 

forbi. Og dét kan SCOUT. Alt hvad den foretager sig, gør den sammen med 

hjerteambulatoriet inde på Rigshospitalet, og jeg kan lægge alt ind: medicin-historik, 

kontaktpersoner, rejse. I kan finde det på SCOUT.dk.  

Det er et samarbejde med SCOUT, Rigshospitalet, Københavns Universitet, 

RENFELDT og ligger ude på Nørrebro. De har lige fået en mega stor pose penge for at 

kunne gå videre med det.  
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--- kontaktoplysninger udveksles ---  

 

Flemming.. Han vil hjertens gerne tale om det, for det er en kæmpe kæmpe hjælp for os 

i dagligdagen, at vi lige pludselig har en app som vi kan gøre tingene på. Og at vi kan 

kommunikere med den app og rigshospitalet og det paceambulatorie som man egentlig 

hører til. Og det er ved at blive så udbredt i dag, og det er død smart. Den bliver nemlig 

også udvidet hele tiden, med nye ting som den kan. I og med, at samarbejdspartnerne 

er mega store. Så det kan i prøve, for de kan måske også give jer mange informationer. 

I kan se det på hjemmesiden også. Han vil rigtig gerne hjælpe jer, og det er jo også en 

måde at gøre tingene på. Endnu en sikkerhed i vores hverdag, så vi ved at tingene 

bliver læst og afmålt.  

 

Tobias: Det må være meget rart at kunne få et svar så hurtigt.  

 

Flemming: Det er rigtig rart, i og med, at tingene snakker sammen og sikrer os patienter 

i hverdagen. Især hvis det nu var at man var dårlig, så vil jeg jo have et svar. Så kan det 

være at jeg dagen efter skal uddybe mit svar, hvis de gerne vil se mig. På den måde 

bliver der taget hånd om det med det samme, i stedet for at man som patient har gået i 

den der: Hvis der ikke er noget nyt, så må det være godt nok. Det er ikke så trygt.  

 

Elisabeth: Jeg tror ikke, at vi har mere faktisk.  

 

Tobias: Tror vi kom meget godt rundt om det.  

 

Flemming: Fint. I ringer bare, eller skriver så skal jeg nok svare jer.  

 

Elisabeth: Tak, fordi at du vil hjælp os.  

 

Flemming; Det var så lidt. Hvis vi ikke taler om det, så bliver det jo aldrig bedre.  
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______________________________Afsluttet____________________________ 
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