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ABSTRACT: 

 

In this project, we have been occupied with pacemakers as a technological artefact. Our primary 

focus is to get a better understanding of pacemaker as a technology, and the system behind it. 

Furthermore, we look into patients' experiences with a pacemaker. In this project, we have done 

some research on how a pacemaker can affect the patient’s life after the pacemaker has been 

implanted.    

We think it is interesting to explore how this technology has helped the patients and how the 

experience has been throughout this process for the patients. Our motivation for this idea was 

inspired from a lecture at Sjælland University Hospital. At this lecture, we were informed of the 

risks of having a pacemaker. An example is when the pacemaker's battery needs to be replaced. 

One out of 100 patients do not make it (Anita, Sjællands universitetshospital). This number is 

incredibly high, and the risk can have an effect on the patient's mental health. This is just one of 

many risks and complications a pacemaker can cause. This was one of the main motivations for 

the project, to figure out why the complication rate is so high, and how a pacemaker affects a 

patient's quality of life and normal daily life.  

For this to succeed, we needed to collect information on following questions: what is a 

pacemaker? How does it work? How do you get one? When are you eligible to get a pacemaker? 

Etc. Furthermore, we analyzed the pacemaker as a technological artefact using TRIN-Modellen 

and interviewed two patients who helped us with our research on how and if pacemakers has an 

effect on patients.  
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INDLEDNING: 

I denne rapport arbejder vi med Pacemakere. Herunder har vi valgt at fokusere, og gå i dybden 

med hvilken effekt pacemakeren har på den enkelte patients livskvalitet. Her er der tale om 

hvordan pacemakeren, kan påvirke patients hverdagsliv, samt om der er tale om større 

livsstilsændringer. Pacemakeren er en teknologi, som har udviklet sig over tid. Herunder er der 

kommet forskellige iterationer af pacemakere. Den første pacemaker blev indopereret i en 

patients krop i 1958 (Wennevold, 2016). Siden da har teknologien udviklet sig og forbedret sig 

(Awen, 2016). I dag er der ca. 4500 dansker, som får indopereret en pacemaker årligt 

(hjerteforeningen, 2019). Vi har valgt at fokusere på patienternes livskvalitet og deres liv, efter 

de har fået indopereret en pacemaker, da vi mener, det vil være interessant at undersøge, hvordan 

denne teknologi har hjulpet patienterne. Derudover vil vi analysere pacemakeren som et 

teknologisk artefakt. Formålet med at analysere pacemakeren er, at skabe et indblik i hvordan 

dette teknologiske artefakt fungerer, samt at forstå dens indre mekanismer og processer, 

utilsigtede effekter og det teknologiske system bag dette. Ovenstående vil give os et indblik i, 

hvilken betydning dette artefakt kan have for en patiens livskvalitet 

Eftersom pacemakeren er en teknologi der indopereres i kroppen, og sørger for at hjerterytmen er 

stabil, opstår der nogle spørgsmål og bekymringer. En af disse bekymringer kan b.la. være, om 

pacemakeren virker når den skal. Til et foredrag på Sjællands Universitetshospital, Roskilde også 

kendt som Roskilde Universitetshospital, fik vi forklaret risikoen ved at indoperere en 

pacemaker. Foredraget blev holdt af en sygeplejerske, ved navn Anita. Under foredraget kom 

Anita b.la. Ind på, at når pacemakerens batteri skal udskiftes er der 1 ud af 100 patienter som dør. 

Dette tal er utroligt højt, og risikoen kan have en effekt på patientens mentale helbred i forhold til 

de komplikationer, en pacemaker kan medføre. Dette var en af vores motivationer for projektet, 

altså at finde ud af, hvordan alt dette påvirker patienten. Herunder vil vi også undersøge den 

teknologiske del af pacemakeren, hvor vi vil komme ind på pacemakeren, som et teknologisk 

artefakt. Måden vi vil gøre dette på, er at analysere pacemakeren ved hjælp af TRIN-Modellen, 

og på den måde udarbejde en detaljeret analyse omkring denne teknologi og dens systemer. 

Dette vil give os et indblik i, hvordan pacemakeren fungerer, samt hvordan pacemakeren kan 

have indflydelse på en patients livskvalitet. 
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For at undersøge dette felt yderligere, har vi tænkt os at arbejde med David Nyes teori om 

teknologideterminisme, samt anvende semistruktureret interview som en undersøgelsesmetode. 

Interviewdelen skulle oprindeligt bestå af et interview på Sjællands Universitetshospital, 

Roskilde, som er et af de hospitaler i landet, hvor det er muligt at få indopereret en pacemaker. 

Dette var vores plan fra start af men grundet situationen med COVID-19, har vi været nødsaget 

til at foretage ændringer i vores projektarbejde. Dette gælder alle aspekter af vores projekt. Vi 

har dog været forbi Sjællands Universitetshospital, Roskilde, til et foredrag om pacemakere, da 

vi har haft valgfaget sundhedsteknologi.  

PROBLEMFELT: 

Udgangspunktet i dette projekt er at gå i dybden med, hvilken betydning pacemakeren har for 

patienters livskvalitet. Et eksempel på dette er en undersøgelse, som handler om pacemaker 

patienter som får angst (Barse, 2015). I følgende afsnit vil vi gå i dybden med de livserfaringer 

som patienterne tilegner sig, men før vi behandler dette område, har vi i næste afsnit givet en 

begrebsafklaring af ordet livskvalitet. 

Pacemakere er interessante at undersøge, eftersom mange danskere hvert år får dem indopereret. 

Pacemakeren redder mange liv, men samtidig kan der også opstå komplikationer, hvilket også 

gør det relevant at undersøge nærmere. Ifølge undersøgelser fra hjerteforeningen, har man fundet 

frem til, at ca. hver 10. danske patient har oplevet en eller flere komplikationer 

(Hjerteforeningen, hjerteforeningen, 2019). 

Der har været en interesse for emnet, da vi både har hørt en del om dette emne, men også selv 

kender patienter, som har fået indopereret en pacemaker. I en undersøgelse blev der fundet frem 

til, at 25% af pacemaker patienter får angst, og yderligere 15% udvikler depression. Derudover 

har de 25% af pacemakerpatienterne, som får angst, fire gange højere risiko for at dø (Barse, 

2015). 

Ud over dette har vi tilegnet os viden omkring emnet, gennem en forelæsning om pacemakere i 

valgfaget sundhedsteknologi, hvor vi blev præsenteret for forskellige cases, som både havde 

gode og dårlige udfald. En tur forbi Sjælland Universitetshospital, Roskilde gjorde os klogere på, 

hvilke funktioner pacemakeren har, samt pacemakerens udvikling siden den kom til. 
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Vores problemstilling vil primært være relevant for de patienter, som har en pacemaker. I forhold 

til de teoretiske og metodiske overvejelser, vil vi kunne gøre brug af TRIN-modellen fra TSA, 

hvor vi kan sætte pacemakeren i perspektiv til denne model. Vi vil benytte os af kvalitativ 

metode, til at opsøge ny viden inden for feltet. Da vi har valgt at se på pacemakeren fra 

patienternes erfaringsmæssige perspektiv, har det givet mening for os at inddrage STS. 

PROBLEMFORMULERING: 

Hvordan virker en pacemaker og hvad betyder pacemakeren for patienternes livskvalitet? 

Herunder disse arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan fungerer pacemakeren som et teknologisk artefakt, og hvordan fungere systemet 

bag pacemakeren? 

2. Hvor stor en rolle spiller pacemakeren i patientens liv, ift. til deres hverdagsliv? 

3. Hvordan bliver en patient påvirket når vedkommende får at vide, at de skal have en 

pacemaker? 

4. Hvordan påvirker en pacemaker, som et teknologisk artefakt en patients livskvalitet? 

5. Er der en chance for, at pacemakeren kan fejle, ift. komplikationer og utilsigtede 

effekter? 
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BEGREBSAFKLARING: 

LIVSKVALITET:  

Da vi har valgt at benytte begrebet livskvalitet i vores problemformulering, vil det være centralt 

at afklare betydningen af dette begreb. Livskvalitet kan være et bredt og abstrakt begreb, hvorfor 

vi ønsker at definere det. Det kan være svært at komme med én definition af, hvad der menes 

med livskvalitet, da det kan være forskelligt fra person til person og fra kultur til kultur. Dog er 

der nogle fælles træk, som definerer hvad livskvalitet betyder. Vi ønsker at tage udgangspunkt i 

verdenssundhedsorganisationen (WHO’s) definition af begrebet livskvalitet. WHO definerer 

begrebet i det nedenstående citat, hvor de efterfølgende benytter en tabel (bilag 1), som består af 

områder og elementer, som udgør vurderingen af livskvalitet. 

“… menneskers opfattelse af deres livssituation set i sammenhæng med den kultur og de 

værdisystemer, de lever i, og i forhold til deres mål, forventninger, standarder og bekymringer. 

Det er et bredt begreb, som på en kompleks måde påvirkes af personens fysiske helbred, psykiske 

tilstand, uafhængighedsniveau, sociale forbindelser, personlige overbevisninger og personens 

forhold til vigtige aspekter af sit miljø.” (Det Europæiske Patientakademi, 2016) 

Altså vurderes livskvalitet gennem mange forskellige aspekter ud fra WHO’s definition. Nogle 

af disse aspekter lyder blandt andet på fysisk helbred, psykisk helbred, uafhængighedsniveau, 

sociale forbindelser, miljø og personlige værdier og overbevisninger.  
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SEMESTERBINDING:  

Hoveddimensionen i dette semester er “Teknologiske systemer og Artefaker”. Herunder valgte vi 

at lave en dybdegående analyse af pacemakeren som et teknologisk artefakt. Dette har vi gjort 

ved hjælp af. TRIN-modellen, som vi vil komme nærmere ind på i det næste afsnit (Jørgensen, 

2018). TRIN-Modellen vil hjælpe os med at analysere pacemakeren som et teknologisk artefakt 

og herunder analyser af hvert enkelt aspekt af denne teknologi og det sociotekniske system, som 

teknologien indgår i. Herunder havde vi i vores TSA II kursus valgt sundhedsteknologi som 

valgfag. Her blev vi introduceret til pacemakeren, hvor vores motivation blev skabt. Gruppen 

deltog efterfølgende til et foredrag på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, hvilket skabte 

større nysgerrighed iblandt os samt motivation for at undersøge og skrive om pacemakeren. Til 

foredraget blev der fremlagt et eksempel på to cases, hvor en pacemaker i det første tilfælde 

reddede en patients liv, ved at sende elektriske impulser/stød til patientens hjerte. I det andet 

tilfælde, var pacemakeren årsagen til patientens død. Under operation, skulle ledningen der gik 

til hjertet udskiftes, hvor operationen ikke var succesfuld, og medførte til patientens død. Ud fra 

dette valgte vi at inddrage det med STS dimensionen, da vi var meget interesseret i at finde ud af, 

hvordan en teknologi kan påvirke en patients liv og særligt hvilke positive og negative effekter 

en pacemaker kan medføre i forhold til patientens livskvalitet. Overordnet er vi interesseret i, 

hvilken rolle teknologi kan spille i et menneskes liv, og hvordan samspillet mellem disse er. Til 

det påtænker vi at anvende relevante metoder såsom det semistruktureret interview, samt 

relevante teoretiker som David Nye, som kan hjælpe os med at besvare disse spørgsmål (Nye, 

2006). Vi havde før valgt at tage udgangspunkt i etik, som var vores første overvejende emne 

med projektet i forhold til STS-delen, men løbende skiftede vi emnet. Vi valgte altså at afskrive 

den etiske del, for at gå mere i dybden med patienternes erfaringer. Netop da vi har valgt at se på 

pacemakeren fra patienternes erfaringsmæssige perspektiv, har det givet mening for os at 

inddrage STS. Vi har altså fravalgt design og konstruktion, som kunne være relevant at inddrage, 

såfremt det teknologiske aspekt af pacemakeren bliver undersøgt, men vi har altså valgt at gå en 

anden retning. 

 

 



Hani Nimer Shama BP2 – Semesterprojekt RUC 
Mohammed Harris Beg  Afleveringsdato: 03/06-2020 
  HumTek 

  Side 9 af 37 

AFGRÆNSNING: 

Hvis vi ser nærmere på nogle af vores til og fravalg, vil der mest være tale om 

semesterbindingen. Da hoveddimensionen skulle være teknologiske systemer og artefakter, har 

vi gået og overvejet, hvorvidt vi skulle koble det sammen med design og konstruktion eller 

subjektivitet, teknologi og samfund. Da vi beskæftiger os med pacemakeren, ville vi kunne 

vælge både at fokusere på det designmæssige og ellers det samfundsmæssige perspektiv. Vi 

valgte at gå med det samfundsmæssige perspektiv, og se nærmere på de mennesker som benytter 

sig af pacemakeren. Altså vil vi fokusere på pacemakeren som et teknologisk artefakt, og se på 

hvilken betydning pacemakeren har for de mennesker, som bruger den. Vi vil se nærmere på 

deres livskvalitet og ændringer, de har oplevet med pacemakeren. 
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METODE: 

I det kommende kapitel vil vi se på de metoder, vi benytter os af i projektet. Vi vil foretage en 

redegørelse for de metoder der benyttes, herunder TRIN-modellen, kvantitativ data og kvalitativ 

data.  

TRIN-MODELLEN: 

Vi har her på 2. Semester hoveddimensionen teknologiske systemer og artefakter. Derfor vil det 

være essentielt at benytte TRIN-modellen. Denne model vil være relevant, da vi blandt andet vil 

lave en dybdegående undersøgelse af hvilke indre mekanismer der gør sig gældende i en 

pacemaker. Vi vil altså analysere pacemakeren, og finde ud af hvordan hver enkelt mekanisme 

bliver sat i spil, hvilke processer der gennemgås, hvilke teknologiske artefakter pacemakeren 

består af, hvilke utilsigtede effekter der kan opstå, hvilke teknologiske systemer der indgår, finde 

modeller af teknologien og se på innovationen af denne teknologi. Dette vil TRIN-modellen 

hjælpe os i mål med.  

Som tidligere nævnt, har vi stået over for en udfordring, i og med hele landet har været påvirket 

af COVID-19, hvilket ligeledes har haft en effekt på vores kvalitative data. Eftersom de 

interviews vi ønskede at sætte op såsom ekspertinterview, skulle bestå af personer fra 

sundhedsvæsenet, har det været en udfordring at sætte et interview op, da de af gode grunde har 

været for pressede til at medvirke. Af den grund har vi valgt at sætte mere fokus på nogle af de 

allerede eksisterende data. Vi har trods udfordringerne fået to interviews af patienter, som har 

fået indopereret en pacemaker, hvilket giver os en ide om, hvordan livet med en pacemaker er. 

Vi vil i tilfælde af et potentielt interview benytte os af et semistruktureret livsverdensinterview, 

som vil være passende, når vi kun skal interviewe patienten en enkelt gang. Denne interviewform 

vil sikre, at alle de emner som vi ønsker at berøre, bliver italesat.  
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PRIMÆR EMPIRI:  

Vi har i løbet af dette projekt formået at få lavet to interviews med patienter, som har fået en 

pacemaker indopereret. Formålet med disse to interviews har været at få patienternes oplevelse 

af et liv med pacemakeren, hvilket dermed bidrager til en undersøgelse af vores 

problemformulering. Vi har valgt at benytte os af det semistrukturerede interview, som vi er 

blevet klogere på gennem bogen ”Interview - introduktion til et håndværk” (Kvale & brinkmann, 

2009). Lige netop denne interviewform kan give os et svar på, hvordan interviewpersonerne har 

oplevet et liv med pacemakeren. Det semistrukturerede interview bygger på ét enkelt møde, 

hvilket betyder, at det er vigtigt at give interviewpersonerne en ide om, hvor vi vil hen med 

interviewet. Vi fortalte på forhånd interviewpersonerne, hvilket formål vi havde med denne 

undersøgelse, og hvad undersøgelsen helt nøjagtigt gik ud på. Den nemmeste måde at gøre det på 

var at læse vores problemformulering op, så de vidste hvad vi ville undersøge. 

KVALITATIV DATA: 

Formålet med et kvalitativt interview er at få nogle mere uddybende svar, hvor man kan fører en 

samtale med den interviewede, hvilket vil være fordelagtigt i vores tilfælde, idet vi interesserer 

os for, at høre om patienternes liv med en pacemaker. I en kvantitativ undersøgelse forsøger man 

at finde årsagssammenhænge, men da dette ville resultere i en anden type viden om pacemakere, 

har denne type undersøgelse ikke været relevant til dette projekt. For at holde fokus under et 

interview skal formålet med interviewet hele tiden være i tale, da det ellers kan være let at falde 

ud af samtalen og ende i et helt andet felt. Jo bedre forberedt intervieweren er, desto bedre et 

interview vil han få, da det med en dårlig forberedelse vil kræve for meget improvisering og 

dermed resultere i irrelevante svar, som vil svække interviewets kvalitet. Måden vi har forberedt 

os til interviewene på, er ved at genoverveje valget af interviewspørgsmålene, og ved at spørge 

os selv, hvordan hvert spørgsmål kan bidrage til at svare på vores problemstilling. Vi benyttede 

en interviewguide, hvor vi havde nogle specifikke spørgsmål, som vi ønskede svar på. På den 

måde vendte vi hele tiden tilbage til vores ønskede temaer. Vi har gennemgået spørgsmålene 

flere gange for at sørge for, at vi ved hvad formålet med hvert spørgsmål er. Måden vi har 

rekrutteret vores to informanter på, er ved at spørge bekendte om, hvorvidt de havde en 

pacemaker eller kendte nogen som havde en. Dette var ikke måden vi ønskede at rekruttere vores 
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informanter på, men grundet nogle mislykkede forsøg på rekruttering blev dette altså måden vi 

gjorde det på. Vi ønskede informanter uden for eget netværk, da det ville give en anden validitet, 

hvis der intet personligt kendskab var. Vi forsøgte for eksempel at kontakte Sjællands 

universitetshospital i Roskilde, for at få et ekspertinterview, men endnu engang måtte vi få afslag 

grundet den pressede situation, som de har stået i. Lige netop dette hospital var specielt egnet 

grundet deres pacemaker afdeling, som vi tidligere besøgte. Vi forsøgte os over flere omgange at 

kontakte nogle af medlemmerne i grupper på Facebook som eksempelvis gruppen ”Pacemaker 

club” eller ”Hjerteforeningen” dog uden held. Formålet med disse to interview har været at få 

nogle svar fra patienternes egen side, som vil kunne hjælpe os med at svare på vores 

problemstilling. Vi har gennem interviewene dannet et større billede af et liv med pacemakeren, 

som har gjort det lettere at svare på nogle af de spørgsmål vi havde, som skulle sætte livskvalitet 

i fokus. Vi spurgte ind til tryghed, mentalt helbred og ændring i hverdagen. Vi afholdte 

interviewene over videoopkald, da vi ikke ønskede fysisk kontakt, eftersom vores informanter er 

i en særlig risikogruppe i forhold til Covid-19. Interviewene forløb på den måde at vi benyttede 

platformen skype, hvor vi sad overfor hinanden med webcam. Interviewene forløb uden tekniske 

problemer og blev optaget på telefonen til senere brug af transskribering. Vi sørgede for at 

oplyse interviewpersonerne om, at vi ønskede at bruge deres navne og svar i vores projekt, og at 

vi ligeledes ville citere dem. Vi oplyste dem om, at vi ville transskribere hele interviewet, og 

blev derefter enige med deltagerne af interviewerne om, at optagelserne ville blive slettet, da de 

ikke ønskede en længere personlig samtale, kunne blive offentliggjort. Efter interviewene 

påbegyndte vi transskribering, hvor vi skrev alt hvad der blev sagt til interviewene ned. Dog 

undlod vi korte pauser som “øh” og “hm”, da vi vurderede det som ikke-sproglige ytringer, som 

ikke var nødvendige for disse interviews. Havde interviewene været baseret på hurtige og 

umiddelbare tanker, kunne disse være nødvendige, men det vurderede vi ikke i vores interview. 
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ANALYSESTRATEGI: 

For at analysere de interviewdata vi har indsamlet, har vi gjort brug af meningskondensering, 

som Kvale har beskrevet i sin bog ”interview” fra 2009. Det har været relevant at benytte denne 

fremgangsmåde, da det giver et klart overblik over udbyttet af de interviews, der er blevet 

foretaget, og giver os en ide om, hvorvidt svarene er nyttige. Formålet med denne metode er at 

tage de lange besvarelser og forkorte dem til kortere og præcise besvarelser, som giver et indblik 

af, hvad der menes med de lange udsagn. Måden denne metode tages i brug på, er ved at 

gennemlæse hele interviewene, for at få en ide om den overordnede betydning af besvarelserne. 

Dernæst skrives de mest dominerende udsagn ned, således at de kan stilles op mod det formål 

interviewene har haft. Nogle af de temaer som vi fik øje på under gennemlæsningen, var temaer 

som tryghed og forandring, som vi senere kunne drage nytte af i vores analyse.  

SEKUNDÆR EMPIRI: 

Vi har under vores sekundære empiri benyttet en masse forskellige artikler på internettet. Dette 

har været væsentligt for at få et bredere blik for besvarelsen af problemstillingen. Især i dette 

semester har det været væsentligt, da mulighederne for at indsamle primær empiri har været 

begrænset. Vi har benyttet artikler fra blandt andet Hjerteforeningen, som har kunne give os 

mange gode informationer om pacemakeren. Derudover har vi også benyttet os af e-bøger, da 

bibliotekerne har haft lukket grundet den nuværende situation, som landet står i. En del af den 

sekundære empiri har været brugt til at beskrive vores metodiske tilgang, herunder eksempelvis 

Steinar Kvales bog “Interview”. Denne bog som vi fik tilsendt i form af PDF-fil, har været 

relevant for vores undersøgelser med interview, og for at analysere vores resultater.  
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TEORI: 

I dette afsnit vil der blive redegjort for den teori, vi har valgt at benytte os af. Vi har valgt at 

benytte David Nyes teori om teknologisk determinisme, som vil være central for at kunne 

besvare problemformuleringens fokus på livskvalitet (Nye, 2006). David Nye diskuterer hvorvidt 

teknologi er deterministisk eller ej, hvilket hænger sammen med nogle af de områder, som 

WHO’s definition af livskvalitet bygger på, herunder uafhængighed, som teknologisk 

determinisme også omhandler. 

Teknologideterminisme bygger på ideen om, at teknologi styrer samfundsudviklingen, og at den 

ikke styres af andre faktorer. Altså bliver mennesket styret af teknologien. David Nyes teori om 

teknologideterminisme vil være interessant at gå i dybden med, og vil kunne hjælpe os med at få 

et bredere billede af dette samspil mellem mennesker og teknologi i forhold til relationen mellem 

pacemaker og patient. Den tekst vi kunne tænke os at undersøge nærmere, er teksten 

“Technology Matters: Questions to live with” af David Nye. Denne tekst vil give os et blik for 

nogle af de fordele og ulemper, der er ved pacemakeren.  

David Nye formulerer både argumenter for og imod, at teknologi er deterministisk. Et af de 

eksempler er en sammenligning af teknologi og menneskets evolution med fokus på homo 

sapiens. Her påpeger han, at teknologien har spillet en rolle i menneskets udvikling. Han 

sammenligner denne udvikling med, da homo sapiens udviklede sig, og begyndte at skille sig fra 

de andre arter. Homo sapiens begyndte at gå oprejst, og fik fingre. Denne udvikling spillede en 

rolle for homo sapiens overlevelse, som gjorde arten til bedre jægere og bedre til at udvikle 

redskaber. Han antyder altså, at teknologi har spillet en rolle i menneskets udvikling, og er 

deterministisk. 

På trods af ovenstående eksempel mener han også, at teknologi ikke er deterministisk, da han 

argumenterer for, at teknologi ikke altid er forudbestemt, og at forskellige teknologier kan 

ændres på baggrund af samfundet. I teksten “Technology Matters”, citerer David Nye Fernand 

Braudel: 
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”…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) 

Her begrunder han altså endnu engang, at mennesket kan benytte teknologier på forskellig vis, 

og at dens formål ikke altid er forudbestemt. David Nye konkluderer, at teknologi ikke er 

deterministisk, men understreger, at man ikke kan skille de to faktorer ad. De har en indflydelse 

på hinanden, og der er et sammenspil mellem dem. Vi vil benytte David Nyes teori til at 

analysere, hvorvidt pacemakeren er deterministisk og har indflydelse på patienters livskvalitet. 
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ANALYSE: 

1. TEKNOLOGIERS INDRE MEKANISMER OG PROCESSER 

Formålet med pacemakeren er, at sørge for at hjerterytmen er 

normal. Måden Pacemakeren gør dette på, er ved at registrere 

hvilken hastighed hjertet banker med. Dette gøres ved hjælp af 

ledningerne. For enden af ledningerne sidder der nogle elektroder. 

Disse elektroder opfanger hjertets rytme, som sender data videre 

indtil den lille computer i pacemakeren, via. ledningerne. Dette er 

en proces, som altid er aktiv (NIH, --). Hvis hjertet banker for 

langsomt, så vil pacemakeren gå ind og overtage ved at sende elektriske impulser, hvilket får 

hjertet til at slå hurtigere. Herunder bidrager pacemakeren med de elektriske impulser til, at 

hjerterytmen stabiliseres (Normark, 2016). For at få en bedre idé af dette kan man se på billedet 

nedenfor: 

 

På billedet på figur A er der illustreret, 

hvordan en pacemaker ser ud inden i 

kroppen. Den pacemaker der er illustreret på 

figur A er en af de mest almindelige typer 

pacemakere, og det er også denne pacemaker 

vi tager udgangspunkt i. På figur B, kan man 

se elektroden, som sidder i hjertet. Figur B 

illustrerer de elektriske impulser, som sendes 

via ledningerne til at stabilisere hjerterytmen 

igen.  

 

Kilde: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers 

Kilde: https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-

professionals/products/cardiac-

rhythm/pacemakers/advisa-mri.html  

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pacemakers
https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/pacemakers/advisa-mri.html
https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/pacemakers/advisa-mri.html
https://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/pacemakers/advisa-mri.html
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Pacemakeren bliver specifikt programmeret til patientens behov. Dette gøres af en læge. 

Herunder bliver der taget højde for patientens livsstil, rutine, samt hvilken hjertesygdom 

patienten har. Programmeringen af pacemaker foregår efter operationen, hvor lægen bruger en 

computer, som specifikt er lavet til at programmere pacemaker. Dog er denne computer 

forskellig fra producent til producent, da hver producent har deres eget software. Måden 

pacemakeren bliver programmeret på, er ved at en ’programmer wand’ (se billede 3 i punkt 2), 

bliver placeret oven på pacemakeren. Ved hjælp af magnetiske signaler kan pacemakeren 

programmeres på denne måde uden at lave et indsnit. Det skal også siges, at man kan få behov 

for at re-programmere pacemakeren igen, hvis der er større livsstilændringer mm. (Johns 

Hopkins Medicine, --).  

2. TEKNOLOGIERS ARTEFAKTER 

 Der findes mange forskellige typer pacemaker. Det skal dog 

siges, vi har taget udgangspunkt i den mest almindelig brugte 

pacemaker lige pt. (Hjerteforeningen, 2018). Med dette menes, 

at der findes mange forskellige typer af pacemaker herunder 

også pacemaker med forskellige funktioner og størrelser. På 

billedet til venstre er der en illustration af hvordan den mest 

almindelig pacemaker, bedre kendt som dobbeltkammer 

pacemaker, ser ud indvendigt. Den mest almindelige pacemaker har (1) en ledning/ledninger, (2) 

en lille computer og (3) et batteri. I dette teknologiske artefakt har hver af disse 3 dele, hver 

deres funktion. Computeren bruges til at programmere pacemakeren, samt overvåge hjerterytmen 

(Normark, 2016). Batteriets funktion er, at levere strømmen til pacemakeren. Herunder kan 

levetiden for batteriet varer imellem 5-10 år. På den mest almindelig type pacemaker (se billede 

på punkt 1), er batteriet blevet programmeret således, at halvdelen af strømmen går til at ”pace,” 

og den anden halvdel af strømmen er blevet dedikeret til data logging til monitereringsenheden. 

Batteriniveauet på pacemakeren bliver kontrolleret via. moniteringsenheden, som bliver sendt 

videre til klinikken/hospitalet, samt til undersøgelse på en klink/hospital (Venkateswara Sarma 

Mallela, 2004). Ledningens funktion er at give elektriske impulser til hjertet og at levere data om 

hjerterytmen til computeren (Normark, 2016). 

Kilde: https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-

magazine/medical/how-does-a-pacemaker-work  

https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/how-does-a-pacemaker-work
https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/medical/how-does-a-pacemaker-work
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På billedet i punkt 1 kan man se den mest almindelig type af pacemaker, som patienter får 

tilbudt. Denne pacemaker har to ledninger, men der findes også en pacemaker med tre ledninger. 

Hvis vi ser på pacemakeren med to ledninger, så bliver den ene ledning sat fast på højre 

forkammer, og den anden ledning bliver sat fast i højre hjertekammer. Så er der den anden 

almindelige pacemaker med tre ledninger. Denne pacemaker ser ud som på billedet i punkt 1. 

Forskellen er dog der er tre ledninger. To af disse ledninger har de samme funktioner som 

forklaret før. Altså den ene ledning til højre forkammer og det andet til højre hjertekammer. 

Forskellen på denne pacemaker med tre ledninger er, at den både kan ”pace” i højre og venstre 

kammer. Denne pacemaker bliver ligeledes kaldt biventrikulær pacemaker, også kendt som BIV 

(Biventrikulær) eller CRT (Cardiac Resynchronization Therapy). Den tredje ledning i denne 

pacemaker bliver sat yderst på venstre hjertekammer, som kan ses nedenfor: 

 

Kilde: https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/biventrikulaer-pacemaker/ 

En af de største forskelle på disse pacemakere er, at den med to ledninger ikke hele tiden 

arbejder aktivt. Det skal forstås på den måde, at den kun ”pacer”, når hjertet holder pause, eller 

når hjerterytmen bliver for langsom. Derimod er pacemakeren med tre ledninger, altid aktiv. 

BIV-pacemakerens opgave er at sørge for, at hjertets sammentrækninger er synkroniseret. Derfor 

er der ledninger på højre og venstre side af hjertet, som også er illustreret ovenfor 

https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/behandling/biventrikulaer-pacemaker/
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(Hjerteforeningen, 2018). Til foredraget som blev holdt af Anita på Sjællands Universitets 

Hospital, Roskilde, blev vi introduceret til en ny form for pacemaker på størrelse med en pille.  

Hvis vi ser på pacemakeren som en del af et større teknologisksystem, kan vi sætte dette i 

perspektiv for at forstå helheden i systemet. Dette skal forstås på den måde, at der er et helt 

system bag pacemakerens, og hvordan den fungerer. Hele denne proces indledes allerede ved 

den første konsultation. Her bliver der besluttet, hvilken type pacemaker der passer til patienten 

behov. Efter dette bliver patienten oplyst om, hvilke fordelene og ulemper der er i forbindelse 

med at få indopereret en pacemaker. Hvis patienten ønsker at fortsætte, bliver der foretaget nogle 

test, som skal beslutte hvilken type pacemaker, der passer bedst til patientens behov, og om der 

er noget, der skal tages højde for. Disse test bliver fortaget på klinikken og foretages af lægerne. 

Hvis patienten har nogle andre sygdomme mm, bliver der taget højde for dette. Efter 

ovenstående beslutninger er taget, foretages operationen. Selve operationens varighed er mellem 

1-2 timer, afhængigt af hvilken type pacemaker der er tale om, hvilken størrelse pacemakeren 

har, hvilken funktion osv. Efter operationen tjekkes der for eventuelle komplikationer, der kunne 

opstå efter operationen. Efterfølgende programmeres pacemakeren. Pacemakeren bliver 

programmeret på en speciel måde, da pacemakeren allerede er indopereret i kroppen. Som nævnt 

ovenfor, blev vi til foredraget oplyst om, at hver en enkelt pacemaker producent har hver deres 

software specifikt udviklet til deres pacemaker. Dvs. at der ikke findes et universalt program til 

at programmere en pacemaker på. Software og pacemakerens producent skal stemme overens for 

at programmere en pacemaker. Måden dette fungerer på er, ved at der bliver lagt et kabel med en 

stor overflade, også kaldet en ’programmer wand’ (se billedet forneden), ovenpå hvor 

pacemakeren er blevet indopereret. Herefter foretager computeren målinger af hjertet via. 

pacemakeren.  
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 Efter disse målinger bliver pacemakeren 

programmeret til patients behov, og der bliver taget 

højde for, hvilket hjerteproblem/hjerteproblemer 

patienten kan have. Pacemakeren sender data tilbage 

til klinikken eller hospitalet, så de kan følge med og 

holde øje med, om pacemakeren fungerer som den 

skal. Måden dette fungerer på er ved hjælp af en 

moniteringsenhed, som pacemakeren er forbundet til 

(Se billede 2 i punkt 4). Nogle af de nye pacemakere 

har dog ikke brug for en moniteringsenhed, da 

pacemakeren bare kan tilsluttes til ens smartphone, 

så smartphonen fungere som en moniteringsenhed (Thompson, 2011).   

3. TEKNOLOGIERS UTILSIGTEDE EFFEKTER 

En af de største utilsigtede effekter med pacemakeren er komplikationerne. Til foredraget på 

Sjællands Universitets Hospital, Roskilde fortalte Anita, at chancen for en patient kan overleve et 

batteriskift på pacemakeren, er 1 ud af 100. Herunder fortalte foredragsholderen om en case, 

hvor patienten døde under operationen. Ikke nok med dette så oplever 1 ud af 10 patienter 

komplikationer, efter de har fået indopereret en pacemaker. Herunder at ledningerne blev løse 

over tid. Hvis man ser på en traditionel pacemaker, består den af tre dele. Ledningen er en af de 

tre dele, og en af de mest normale komplikationer er, når disse ledninger løsriver sig fra hjertet. 

Det er forskelligt fra person til person, om dette kan mærkes eller ej. En løsrivning af ledninger 

resulterer i, at pacemakeren enten ikke fungerer optimalt, eller slet ikke virker. Dette kan 

medføre åndenød hos patienten (hjerteforeningen, 2019). I visse tilfælde kan der opstå flere 

komplikationer, efter ledningerne har løsrevet sig. Dette kan b.la. være infektion (Riahi, 2019). 

Ifølge Hjerteforeningens hjemmeside opdages disse og andre komplikationer typisk efter 

indlæggelse, eller til kontrol af pacemakeren. Herunder er det også vigtigt, at man bliver opereret 

af en erfaren læge, da det ellers kan fordoble risikoen under operation. Herunder er der tale om 

blodansamlinger omkring pacemakeren eller en sammenfaldet lunge hvilket kan føre til åndenød 

Kilde: https://www.slideshare.net/CountessYasmeen/how-to-follow-up-a-

patient-with-a-pacemaker 

 

https://www.slideshare.net/CountessYasmeen/how-to-follow-up-a-patient-with-a-pacemaker
https://www.slideshare.net/CountessYasmeen/how-to-follow-up-a-patient-with-a-pacemaker
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og smerter (Hjerteforeningen, hjerteforeningen, 2019). En anden utilsigtet effekt er ens mentale 

helbred. Ifølge en undersøgelse fra Trygfonden får op til 25%, angstlidelser og 15% af disse 

udvikler depression. Yderligere de 25% som har angstlidelser har fire gange større risiko for at 

dø, viser undersøgelser. Angsten medfører forværret livskvalitet, ift. hverdag, motion mm 

(Barse, 2015). En anden utilsigtet effekt kan måske være rapportering. Med dette menes, at der 

er chance for, at pacemakeren enten under- eller overrapportere. Dette er meget forskelligt fra 

producent til producent, da hver producent har deres eget system ift. monitorering. I sidste ende 

er alt elektronik ikke perfekt, og der kan opstå fejl. Disse fejl kan også opstå indenfor 

moniteringssystemet.   

4. MODELLER AF TEKNOLOGIER 

I forhold til vores formål fandt vi det mest logisk at gøre brug af en visuel model. En visuel 

model er illustrationer, som kan repræsentere en ting eller et fænomen. En visuel model kan 

bruges til at forklare, undersøge hvordan ting ser ud, hvordan ting fungerer eller hvordan ting 

kan udvikles (Christensen, 2019). Herunder har vi udarbejdet to modeller: 
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Den overstående model viser den overordnede proces, som patienter gennemgår for at få en 

pacemaker. Dette er der blevet givet en mere detaljeret beskrivelse af dette i punkt 2. 

ovenstående model er den ene model og nedenstående er den anden model, vi har formået at få 

lavet: 

Denne model skal repræsentere, hvordan 

sygepersonalet følger op på patienterne, 

samt hvor de følger op på pacemakeren. 

Herunder logger pacemakeren 

hjerterytme, samt alt relevant info, og 

sender denne data videre til 

moniteringsenheden, som kan være den 

vist på modellen eller ens smartphone, 

afhængigt af hvilken pacemaker det er. 

Hvis man får en fysisk moniteringsenhed, 

i stedet for en app, skal den konfigureres. 

Måden dette bliver gjort på, er først at 

tilslutte den til strøm, og placere enheden max tre meter væk fra patientens seng. Når 

moniteringsenheden er startet, vil patienten få en besked på at løfte aflæseren og sætte den oven 

på pacemakeren. Det skal lige siges aflæseren i dette tilfælde, er et det aftagelige stykke af 

moniteringsenheden, som vist på modellen. Denne proces tager to til tre minutter. Herefter bliver 

patienten bedt om at lægge aflæseren tilbage, hvor den så efterfølgende sender data til 

klinikken/hospitalet. Moniteringsenheden, sender på daglig basis information, om ledningerne, 

batteriet og informationer omkring ens hjerterytme mm. (Aarhus Universitet Hospital, --). Det 

skal siges, at vi har taget udgangspunkt i en moniteringsenhed fra Medtronic. Processen kan 

varier fra pacemaker producent.  Dataene bliver sendt videre til et hospital/klinik, hvor 

sygepersonalet følger op på dette, og denne cyklus fortsætter.   
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5. TEKNOLOGISKE SYSTEMER 

Hvis vi ser på pacemakeren som et teknologisk system, har pacemakeren flere forskellige del- 

funktioner. Dette skal forstås således, at hver en eneste del i pacemakeren bidrager til det samlede 

teknologiske artefakt, som opfylder formålet: at holde hjerterytmen stabil. Hvis vi sætter dette i 

perspektiv med pacemakeren, så består pacemakeren af tre hovedkomponenter. En lille computer, 

en ledning/ledninger og et batteri. Hver af disse har en del-funktion i det samlede teknologiske 

system, som i vores tilfælde er en pacemaker. Det skal også siges, at vi tager udgangspunkt i den 

mest brugte pacemaker, som er en pacemaker med 2 ledninger. Vi starter med at se nærmere på 

den lille computer først. Selve computeren består af mange dele, som elektroder, modstande mm. 

Computeren har også en hukommelseschip, som lagrer data omkring hjerterytmen, uregelmæssige 

eller unormale forstyrrelser med hjertet mm. Ud over dette genererer computeren elektriske 

impulser, som bliver sendt videre ved hjælp af ledningerne (British Heart Foundation, --). 

Computeren sørger også få at sende data videre til monitoreringsenheden, hvor de lagrede 

informationer bliver sendt videre. De andre dele er der blevet givet en beskrive af i punkt 1 af TRIN-

modellen.  

Når data fra en pacemaker bliver sendt videre til moniteringsenheden, bliver det sendt videre til 

hospitalet/klinikken. Herunder er disse data fortrolige oplysninger, hvilket gør at data bliver sendt 

gennem en sikker forbindelse. Ikke nok med dette, så er alt data, som pacemakeren sender 

kryptereret. Dette betyder, at disse data bliver svære at få adgang til, foruden personalet på 

klinikken/hospital, og er altså beskyttet og gemt for uvedkommende medmindre de har ens 

samtykke (fx egen læge). Alt data fra pacemakeren bliver lageret hos klinikken/hospitalet, så de 

kan følge med i processen og have en historik over patienten (Arrythmia Alliance, --).  

Når klinikken og hospitalet modtager disse data, kan informationerne blive vist i forskellige former. 

Nogle kan være i form af en graf, andre kan være i former at tekst, tabeller mm. Dette kan vi se på 

nedenstående billeder: 

 



Hani Nimer Shama BP2 – Semesterprojekt RUC 
Mohammed Harris Beg  Afleveringsdato: 03/06-2020 
  HumTek 

  Side 24 af 37 

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=Gw9g3wACSxo 

 

Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=Gw9g3wACSxo 

På det første billede kan vi se en graf over hjerterytmen samt andre informationer om 

pacemakeren. På det andet billede kan vi se batteristatus. Som tidligere nævnt bliver information 

om batteriniveauet sendt videre til klinikken/hospitalet. Her tjekker de op på, hvor meget 

batteritid der er tilbage. På billedet kan man se, at batteriniveauet ikke er i form af procent, men 

hvor mange år det kan holde til. Ud over dette kan man på billedet se andre relevante 

informationer, om f.eks. hvor mange volt pacemakeren kører på, hvor ofte der er blevet ’pacet’, 

https://www.youtube.com/watch?v=Gw9g3wACSxo
https://www.youtube.com/watch?v=Gw9g3wACSxo
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samt hvor mange volt pacemakeren gav til at sende de elektriske impulser til hjertet. 

Ovenstående billeder er data fra en Medtronic pacemaker.   

6. DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR UDBREDELSE AF TEKNOLOGIER  

En drivkraft for pacemakeren er, at den bl.a. kan være med til at redde liv. Vi blev som tidligere 

skrevet introduceret til nogle cases, på Sjællands Universitets Hospital, Roskilde. Her blev der 

forklaret, at en mand var i livsfare. Mandens hjerte blev uregelmæssig, og pacemakeren gik ind 

og rettet op på hjertets rytme. Dette kan b.la. være en drivkraft. En anden drivkraft, som vi kom 

frem til, er at pacemakere måske er en slags investering på længere sigt. Dette skal forstås på 

følgende måde, at staten tilbyder patienter med hjerteproblemer en pacemaker. Ved at patienten 

får en pacemaker, kan det forhindre de bliver indlagt i fremtiden, eller at de skal hentes af en 

ambulance. Dette betyder, flere ledige senge på hospitalerne samt flere tilgængelige ambulancer. 

I en undersøgelse fandt man ud af, at der alene i hovedstadsområdet er blevet brugt ca. 10 mia. 

kr. alene på akutte udrykninger (Rigsrevision, 2012). En anden drivkraft kan være forebyggelse 

mod hjertestop. Pacemakeren kan have en stor indflydelse og spille en stor rolle i en patients liv. 

Herunder kan pacemakeren være med til at redde en patients liv samt sørge for, at patienten kan 

vende tilbage til sin normale hverdagsrutine. 

Dette er nogle eksempler på drivkræfter for pacemakeren. Herunder er der også nogle barriere 

for pacemaker som en teknologi. En af disse barriere er b.la. prisen. Til foredraget på Sjællands 

Universitets Hospital, Roskilde fortalte Anita, at en pacemaker koster en del. Vi fik at vide at 

enkelt pacemaker, kan komme helt op på 20-30.000kr. Vi undersøgte sagen nærmere ved selv at 

få en pris på en pacemaker. Vi prøvede at lede efter en præcis pris på en pacemaker, herunder 

undersøgte vi også diverse pacemaker producenter. Det var ikke muligt at finde en præcis pris, 

men vi undersøgte det yderligere, og kom frem til nogle priser fra Herlev Hospitals hjemmeside. 

Under denne proces lærte vi, at prisen afhænger af hvilken slags pacemaker det er, hvilken 

funktion pacemakeren har og hvor stor pacemakeren er, altså størrelsesmæssigt. På Herlev 

Hospitals hjemmeside oplyser de, at en traditionel pacemaker (se billede i punkt 1) koster 

omkring 10.000kr, hvor nogle af de nye mini-pacemaker kan komme op på 55.000kr (Eriksen, 

2015). Dette er prisen i den offentlige sektor, men vi blev også nysgerrige efter at vide, hvad 

prisen er hos de privatklinikker, som tilbyder en pacemaker. Her stødte vi på Mølholm 
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Privathospital, hvor prisen på en pacemaker er 26.500kr ekskl. omkostningerne til pacemaker 

implantaten (Mølholm, --). Den pacemaker som Mølholm Privathospital tilbyder, er den samme 

som i den offentlige sektor. Hvis vi tager alt dette i betragtning, stemmer det overens med andet 

eksempel på drivkraft, nævnt i dette punkt, nemlig at selvom en pacemaker koster mange penge, 

er det alligevel en besparelse i forhold til at blive hentet af en ambulance, og blive indlagt. Selve 

indlæggelsen har også mange udgifter, såsom mad, drikke, medicin samt andre omkostninger. 

Herunder kan fysiske besøg reduceres vha. moniteringsenheden. Da data bliver sendt til 

klinikken/hospitalet, kan de holde med patienten ”remotely”, hvilket kan medføre til færre 

fysiske kontrol. På nuværende tidspunkt var det ikke muligt at få en præcis liste over 

omkostningerne for en indlæggelse, men vi har så undersøgt dette, hvorefter vi er kommet frem 

til, at omkostningerne pr. sengedag er ca. på 3-5000kr afhængig af hvad patienten fejler, 

patientens medicin, hvilken afdeling patient er indlagt på, samt om patienten er indlagt på 

intensiv afdeling eller ej (Sanne Blenstrup Raun Østergaard, 2015). En anden barriere som vi kan 

forbinde med pacemakeren, er selve komplikationsraten ved at få en pacemaker. Herunder 

oplever en ud af 10 danskere komplikationer med pacemakeren. Ikke nok med dette er risikoen 

også høj, når man skal få indopereret en pacemaker. En ud af 100 klarer ikke operationen. 

(Hjerteforeningen, 2019). Disse tal er ret høje ift. til hvor mange patienter, der egentlig får 

indopereret en pacemaker, hvilket kan medføre mental forstyrrelse hos patienten.  
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ANALYSE AF INTERVIEWENE: 

Pacemakeren som tryghedsskabende enhed: 

For at vurdere de svar vi har fået fra interviewene, ser vi nærmere på nogle af de udtalelser 

interviewpersonerne fremførte. For at finde essensen af interviewpersonernes udsagn, har vi 

valgt at fremhæve nogle interessante udtalelser. Muttalip udtaler i starten af interviewet følgende, 

da vi spurgte om han overvejede at takke nej til pacemakeren. 

“Nej, jeg tænkte det var det jeg havde brug for, den ville få mig til at føle mig mere tryg. ” 

Her fortæller Muttalip ikke blot, at han ikke overvejede at takke nej til den, men giver samtidig 

et blik for hans forventninger og tanker omkring pacemakeren. Han havde altså en forventning 

om, at pacemakeren ville få ham til at føle sig mere tryg. Kort efter nævner han igen tryghed, 

som et af nøgleordene, hvor han udtaler følgende.  

“Jamen som sagt har jeg følt mig mere tryg, på grund af jeg ikke frygter jeg pludselig skal få 

hjertestop og i værste fald dø. Jeg føler man altid vil være lidt nervøs i forhold til hvis man skulle 

få hjertestop, ingen tvivl om det, men samtidig giver det mig mere tryghed at have pacemakeren. 

” 

Her fortæller han os altså, at pacemakeren har givet ham en tryghed, men tanken om døden 

aldrig bliver rystet af. Det er dog en fordel at have pacemakeren som supplement til den frygt for 

døden. Senere i interviewet, giver han os faktisk et syn på fordele og ulemper ved pacemakeren.  

“Jeg er selvfølgelig ked af jeg ikke kan arbejde, men den har jo reddet mit liv, så jeg er 

taknemmelig for at jeg har den. ” 

Denne ændring i hans liv har skuffet ham, da han forventede, at pacemakeren kunne gøre ham i 

stand til at arbejde. På den anden side har den været en lettelse, da den på trods af den nedsatte 

funktion har reddet hans liv. Vi vil på baggrund af vores overvejelser kaste lys over de mest 

centrale temaer og nøgleord, som gør sig gældende. Tryghed, forventning, skuffelse, lettelse og 

frygt. 
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LIVSKVALITET: 

Ifølge WHO’s definition på livskvalitet, er der en lang række ting, som er med til at afgøre den. 

Der medfølger en lang tabel med 6 områder, som hver har afgørende elementer for livskvaliteten. 

Nogle af de elementer vi ønsker at fremhæve, er frihed, sikkerhed, søvn og uafhængighed. Disse 

fire elementer er med til at afgøre et menneskes livskvalitet. Nogle af disse elementer ses også, 

når vi ser nærmere på de interviews, vi har fået lavet.  

Ser vi nærmere på et element som frihed, så kan det i sig selv være abstrakt, for hvad er frihed? 

Frihed har lidt en sammenhæng med et andet element, nemlig uafhængighed. For at kunne føle 

sig fri, kræver det en form for uafhængighed, hvor man kan gøre, som man vil og have egen fri 

vilje. Ser vi frihed fra pacemakerens perspektiv, burde den bidrage til mere frihed, da man bare 

har pacemakeren indopereret, og ikke er afhængig af konstant behandling på hospitalet. Derimod 

vil nogle mennesker føle sig afhængige af pacemakeren, og derfor føle deres frihed bliver 

begrænset. Vores patient Muttalip fortalte os, at han ikke længere var i stand til at arbejde, 

hvilket han havde en forventning om, at pacemakeren skulle have hjulpet ham med.  

“Ja det kan man sige. Jeg kan ikke arbejde længere, eller for eksempel bære noget tungt. I det 

hele taget lave noget som kan trætte mig. ” 

Her ser vi altså et aspekt af pacemakeren, som ikke har bidraget til patientens livskvalitet. 

Når der er tale om sikkerhed, vil der være tale om både fysisk sikkerhed, men også 

følelsesmæssigt at føle sig tryg. Set i pacemakerens perspektiv, kan det både gå op og ned når det 

kommer til følelsen af sikkerhed og tryghed. I begge de interviews vi fik, var der enighed om, at 

pacemakeren giver tryghed. Vores ene interviewperson Muttalip mente især, at den gav ham en 

tryghed, som gjorde han kunne sove trygt om natten.  

“Altså den har faktisk helt overordnet givet mig en tryghed som gør, at jeg sover trygt om natten. 

Jeg føler mig mere stabil.” 

Her hører vi altså fra Muttalip, som selv har en pacemaker, og har haft den længe, at den giver 

ham en tryg nattesøvn. Her har pacemakeren altså haft en positiv indflydelse på patientens 
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livskvalitet. Som vi gennemgående har kunne se, hænger mange af elementerne sammen. Tryghed 

har i Muttalips tilfælde gjort, at han kan sove trygt og godt om natten. 

Pacemakeren kan altså have en stor indflydelse på patienternes dagligdag, og baseret på svarene 

fra vores interviews, kan det ses, at der både er tryghedsskabende elementer men også elementer, 

som skaber en utryg følelse hos patienterne. På baggrund af den store indflydelse og afhængighed, 

virker pacemakeren som en determinerende teknologi. 

PRODUKT: 

Dette semesterprojekt har været anderledes i forhold til vores første semesterprojekt. I vores 

første semesterprojekt skulle vi tage en problemstilling og løse problemet på denne, samt lave et 

produkt, som kan løse problemet. Da dette projekts hoveddimension er TSA, skulle vi tage en 

allerede eksisterende teknologi, som har nogle problemstillinger og arbejde videre på det. Dette 

har så også haft en betydning for produktet i dette projekt. Med dette menes at der ikke er blevet 

lavet et produkt udelukkende for at løse et problem, da vi skal tage udgangspunkt i en allerede 

eksisterende teknologi, men snarere at lave en visualisering, som viser, hvad man er kommet 

frem til. 

Vi har så valgt, at vores produkt skal være en visualisering af vores resultater, samt det som vi er 

kommet frem til. Vi i gruppen blev enige om, at vores produkt skulle være i form af en 

PowerPoint. Grunden til vi har valgt at lave en PowerPoint, er fordi, vi kan lave flere forskellige 

slides med forskellige informationer på. Med dette menes at vi kan strukturer det på en måde, 

hvor der f.eks. er noget tekst, nogle billeder/illustrationer og så nogle grafer/diagrammer mm. 

Ikke nok med dette kan det struktureres på en måde, så man får et bedre overblik over 

pacemakeren, og de resultater vi er kommet frem til. Dette mener vi, er den mest optimale 

løsning for visualisering af vores resultater. En fordel ved PowerPoint er, at der ikke er en form 

for begrænsning, som der f.eks. er på en planche. Med dette menes at det er begrænset hvor 

meget der kan stå på en planche. Vi i gruppen blev enige om, at vi gerne vil gå i dybden og 

beskrive resultaterne, så detaljeret som vi kan. Til dette mente vi, at PowerPoint var optimalt.  

I vores PowerPoint vil vi komme ind på pacemakere som et teknologisk artefakt, samt 

livserfaring fra patienter mm. Herunder vil vi komme ind på TRIN-Modellen, de interviews vi 
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fik lavet, analyse af interviews og hvad vi er kommet frem til. Til at gøre dette vil vi gøre brug af 

tekst, billeder/illustrationer, grafer/diagrammer mm.   

DISKUSSION: 

I dette afsnit vil vi diskutere nogle af de temaer, som var gennemgående i analysen og belyse 

dem fra forskellige vinkler. Vi vil belyse hovedtræk som livskvalitet, tryghed, og forandring. 

Herunder vil vi inddrage undersøgelsen fra Brase til at give et indblik i patienternes helbred. 

LIVSKVALITET 

På baggrund af vores interviewpersoners svar, bakkes der op om WHOs definition af livskvalitet, 

da flere af elementerne fra tabellen både har ulemper og fordele for deres livskvalitet. På trods af 

sammenhængen mellem interviewpersonernes svar og de førnævnte områder, er der stadig flere 

områder som WHO’s definition ikke berører, når det kommer til deres vurdering af deres 

livskvalitet. Der er altså både for og imod, når det kommer til om WHO’s definition er præcis 

nok. Pacemakeren har både sine fordele og ulemper, når det kommer til livskvalitet. Den formår 

at redde liv, og i nogle tilfælde også give et sundere mentalt helbred, men det kan også være 

omvendt. Pacemakerens påvirkning af patientens livskvalitet afhænger altså af, om de bliver 

begrænset i forhold til eksempelvis motion og arbejde, om de føler sig trygge, eller udvikler 

angst og depression, eller om de føler sig afhængige af enheden, som begrænser deres 

selvstændighed. Det kan altså gå begge veje.  

TRYGHEDSSKABENDE EFFEKT? 

Flere gange er vi stødt på tryghed, som en afgørende faktor for livskvaliteten. Vil dette betyde, at 

pacemakeren er til fordel for livskvaliteten, når det kommer til tryghed? Overordnet set vil det 

spille en afgørende rolle, men hvor stabil vil denne tryghed være? Vi hører flere gange, at der 

trods trygheden gemmer sig en frygt, som måske er forstadie til dødsangst. Når det så er sagt, 

hvor trygge føler patienterne sig så? Tryghed kan afhænge af mange ting, og nogle af de faktorer 

der kan nævnes, er frihed og uafhængighed. Disse to faktorer er også betydningsfulde for 

livskvaliteten, og vil altså spille en stor rolle for patienter med pacemakere. Hvor trygge kan de 

føle sig, når de er afhængige af en teknologi? Trygheden kan forringes, når der er tale om 
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afhængighed. Det vil selvfølgelig variere fra person til person. Nogle af de faktorer som kan 

have betydning for trygheden, kan være baseret på eksempelvis opvækst og tidligere oplevelser. 

Tager vi udgangspunkt i undersøgelsen fra Barse, som viser at 25% udvikler angst og yderligere 

15% udvikler depression. Det fysiske helbred kan også gå begge veje, da det er meningen, at 

patienterne skal have mulighed for at motionere og fortsætte arbejde. Dette var dog ikke tilfældet 

for Muttalip.  

FORANDRING I HVERDAGEN 

For mange mennesker anses forandring ikke som værende en positiv ting. Mennesker er vanedyr, 

og foretrækker faste og trygge omgivelser altså et trygt miljø. Vi er drevet af faste vaner og 

rutiner. Brydes disse, vil det til en vis grad kunne påvirke livskvalitet. Set i lyset af en 

pacemaker, kan vi endnu engang benytte Muttalip som eksempel. Han er i dag ikke i stand til at 

arbejde, på trods af, at han har fået en pacemaker indopereret. Han kan ikke anstrenge sig eller 

gøre noget, som gør ham træt, som eksempelvis at løfte noget tungt. Han udtaler, at han er ked 

af, at han ikke kan arbejde, men selvfølgelig er taknemmelig for pacemakeren. Her virker det 

altså som et kompromis, hvor han har måtte ofre størstedelen af sin daglige rutine, for at kunne 

overleve. En af de elementer som også spiller ind, er frihed. Det kan være frustrerende for 

patienter, ikke at have friheden til at leve et liv, som de normalt er vant til. 
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KONKLUSION:  

Vi har i dette semesterprojekt beskæftiget os med problemstillingen “Hvordan virker en Vi har i 

dette semesterprojekt beskæftiget os med problemstillingen “Hvordan virker en pacemaker og 

hvad betyder pacemakeren for patienternes livskvalitet? ”. Vi har ved hjælp af forskellige 

metoder forsøgt at svare på problemstillingen, og er nået frem til følgende resultater og 

konklusioner, som vi slutteligt ønsker at berøre. 

Vi er i vores analyseafsnit kommet ind på pacemakeren som et teknologisk artefakt, og hvordan 

dette artefakt fungerer. Herunder er vi gået i dybden med hvad pacemakeren består af, hvad de 

enkelte deles funktioner er, og hvordan alt dette spiller sammen. Der blev også nævnt tilsigtede 

og utilsigtede effekter, herunder har vi lavet en visuel illustrationen af pacemaker og systemet 

bag det, samt kommet ind på forskellige drivkræfter og barrierer.  

Vi har i vores begrebsafklaring givet en definition af, hvad begrebet livskvalitet betyder. Denne 

definition har så senere vist sig at være essentiel, for at kunne besvare vores problemstilling. Vi 

er nået frem til, at betydningen af patienters livskvalitet kan variere, og at der altså ikke findes et 

præcist svar på, hvad pacemakeren har af betydning for patienternes livskvalitet, men at der kan 

være flere elementer, som er med til at afgøre dette. Nogle af de elementer som var afgørende for 

de patienter vi interviewede, var tryghed, uafhængighed og forandring.  

Tryghed er et essentielt element af livskvalitet, og især for patienter som har fået indopereret en 

pacemaker. Set fra patientens side er pacemakeren en betryggende teknologi. Den skaber en 

form for tryghed, som gør, at patienterne eksempelvis kan sove godt om natten. Dog kan der 

også være andre udfald. Nogle patienter udvikler en frygt, som gør, at de ofte tænker på døden. 

Denne frygt kan opstå, da nogle kan frygte, at teknologien svigter. Dette varierer dog, alt efter 

tidligere hændelser i patientens liv. En patient som før har oplevet et hjertestop, og er blevet 

reddet af pacemakeren, vil være mere tryg ved teknologien.  

Forandring spiller også ind, når der er tale om pacemakere. Igennem vores ene interviewperson 

fandt vi frem til, at pacemakeren på trods af at redde liv, ikke altid sørgede for en hel normal 

hverdag. I dette tilfælde, havde vi at gøre med en patient, som ikke er i stand til at arbejde eller 
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udføre andet arbejde, som kan trætte ham. Dette har altså sat et stort præg på hans hverdag, og 

har altså haft en negativ effekt, i forhold til hans livskvalitet. 

PERSPEKTIVERING/REFLEKSION:  

 

Til videre arbejde indenfor dette felt, ville det være interessant at kunne lave en større 

undersøgelse, hvor der kunne inddrages flere patienter og eksperter indenfor området, som læger 

og forskere. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken betydning andre 

sundhedsteknologier har for patienters hverdag, for på den måde at kunne sammenligne 

pacemakeren og andre teknologier, i forhold til deres påvirkning på patienternes livskvalitet.  
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