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Abstract 
With the rise of technology advancement, humans have been able to raise their living 

standards compared to other species. While this may be true, isn't it possible that the very 

same technology ends up worsen the standards it aims to improve? By utilizing interviews to 

understand how each individual interacts with the technology known as a pacemaker. A 

pacemaker aims to secure the safety of humans who is at risk of heart failure, but does it 

really add a sense of security? This report tries to find an answer by looking at how science 

such as Langdon Winner and David Nye who looks at the interactions with technology and 

humans and the consequences that follows.  



1. Indledning 
Vores projekt handler om det teknologiske artefakt, ICD-pacemaker.  

Projektets interesse ligger i selve funktionaliteten ved ICD-pacemakeren og hvilke tilsigtede 

og utilsigtede effekter patienter oplever i deres hverdag efter at de har fået implementeret ICD-

pacemakeren. Udover at redegøre for funktionaliteten ved det teknologiske artefakt, er der også 

sat fokus på hvordan ICD-pacemakeren samarbejder med andre teknologiske artefakter og 

dermed danner et teknologisk system, som også vil blive redegjort for.  

Dernæst vil der være sat fokus på patienterne og på de tilsigtede og utilsigtede effekter 

pacemakeren kunne have medført. Derudover er der blevet taget kontakt til en af EU’s største 

producenter af ICD-enheder, Medtronic, som har sendt os deres manualer om de tekniske 

specifikationer af en ICD-enhed. Yderligere har vi fået lavet et interview med Povl Sommer, 

som har en indopereret ICD-pacemaker. Han fortæller i interviewet hvilke tilsigtede og 

utilsigtede effekter han har oplevet ved at have en ICD-pacemaker indopereret.  

Sidst var det også planlagt at have et interview med en læge fra hjerte lunge afdeling på 

Rigshospitalet, for at følge med i hvordan man behandler patienters data og hvordan den 

reguleres. Dette lykkedes ikke på grund af Corona epidemien. Derudover var det også planlagt 

at vi skulle have kontakt til en person som er opdrætter og medlem af en gruppe på Facebook 

som hedder ‘’fællesskab for unge og voksne med pacemaker og ICD’’, hvor danske borger der 

enten har en pacemaker eller ICD er medlem af denne gruppe. Dette lykkedes ikke på grund af 

Corona epidemien.  

På grund af de mislykkedes interviews, har vi derfor valgt at bruge en sekundær empiri. Den 

sekundære empiri er en artikel ’’Hjertepatienter får angst af deres pacemaker’’. Vi har brugt 

denne sekundære empiri, da den fremhæver de utilsigtede effekter ved at have en ICD-

pacemaker implementeret.  

I forhold til vores metode, har vi brugt den kvalitative metode, da vi har udført et online 

interview med Povl Sommer. Ud over dette, har vi også brugt TRIN-modellen som en metode, 

da vi beskriver funktionaliteten og det tekniske ved en ICD-pacemaker. 

 

  



1.1 Problemfelt 
ICD-pacemaker gives til patienter, der har været i en livstruende tilstand i form af en ustabil 

hjerterytme eller et hjertestop. En ICD-pacemaker er indopereret i kroppen ved venstre 

skulder under kravebenet, som giver stød til hjertet for at skabe den stabile hjerterytme igen. 

Hvor mange patienter får en ICD-pacemaker indopereret i kroppen i Danmark? I forhold til 

hjerteforeningen.dk bliver der nævnt at der hvert år er ca. 4500 dansker der får en pacemaker 

eller en ICD-pacemaker. En forskning viser at hver 

tiende patient med en pacemaker eller ICD har oplevet problemer med at få indopereret en 

pacemaker eller en ICD. Dette er en problemstilling, der fylder en del hos patienterne. Vores 

motivation til at arbejde med denne problemstilling er opstået på baggrund af disse data, og 

på baggrund af vores teoriafsnit. Problemstillingen er relevant for patienter med en ICD-

pacemaker, hvor det er vigtigt at undersøge de tilsigtede og utilsigtede effekter ved en 

implementering af en ICD- pacemaker. Dette er et interessant emne for os, hvilket derfor har 

motiveret os til lave et semistruktureret interview med en patient, der selv har en ICD- 

pacemaker implementeret. Patienten giver os en del svar om de utilsigtede effekter, og hvilke 

forandringer han mener at der har været efter implementeringen af en ICD-pacemaker. 

Vi vil derfor gerne undersøge hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter der er for patienterne 

ved, at have indopereret en ICD-pacemaker, og hvad denne form for et teknologisk artefakt 

har forandret deres hverdag. Vores udgangspunkt er at fokusere på patientens brugeroplevelse 

med fokus på de tilsigtede og utilsigtede effekter samt den tekniske analyse af ICD-

pacemakeren. 

 

1.2. Problemformuleringen 

• Hvordan fungerer ICD-enheden og hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter oplever 

patienter?    

1.3 Arbejdsspørgsmål 
1.   Hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter oplever ICD-patienter efter at have fået ICD 

indopereret?  

a. Her tænkes der at vores Interview skal hjælpe med at besvare dette arbejdsspørgsmål. Det 

relevante for os er at indsamle empiri omkring hvordan selve patienterne oplever deres 

hverdag, og vi vurderer det bedst kan gøres gennem et interview. Vi nævner forandringer for 

at åbne op for dialog med patienterne og ikke begrænse dem eller os. 



2.   Er patienter velvidende omkring funktionaliteten bag deres ICD?   

a.            Gennem interview kunne det være interessant at se på om, patienter har sat sig ind i 

ICD pacemakerens funktion. 

3. Hvilke teknologiske artefakter er der i en ICD-pacemaker?  

a.            Se på ICD Pacemaker som et teknologisk system der er sat sammen med flere 

teknologiske artefakter som spiller sammen.  

4. Hvordan er samspillet i forhold til de teknologiske systemer mellem hospitalet og ICD-

pacemaker hos patienten? 

a.            Spørgsmål 3 analysere ICD Pacemakeren som et teknologisk system, mens 

spørgsmål 4 kigger på ICD Pacemakeren som en del af et teknologisk system, hvor der er 

flere teknologiske artefakter som spiller ind over ICD Pacemakerens funktionalitet. 

5.  Redegør for det teknologisk system som ICD-pacemakeren er integreret i. 

1.4 Semesterbinding 
Ved hjælp af TRIN modellen fra Teknologiske Systemer og Artefakter (TSA), vil ICD-

pacemakerens tekniske specifikationer som teknologisk artefakt blive analyseret og redegjort 

for. Gennem TRIN modellen kan der også blive sat fokus på utilsigtede effekter, som kan 

kobles til brugeroplevelsen for patienter med ICD-pacemaker. Her vil STS dimensionen 

spille ind, for at se teknologiens påvirkning på samfundet, hvor vi som gruppe har valgt at se 

på patienter og hvilke forandringer der har været siden de fik en ICD-pacemaker. 

ICD-pacemakeren er ikke det eneste teknologiske artefakt, der vil blive redegjort for. 

Artefaktet er del af et teknologisk system, som skal redegøres for, før man kan forstå hele 

funktionaliteten bag ICD-pacemakeren. 

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS) dimensionen har til formål at undersøge forholdet 

mellem mennesker, teknologi og samfund. Her bruger undersøgelsen David Nye og Landgon 

Winner til at undersøge disse forhold mellem de tre forskellige aktører. Teksten ”Technology 

as forms of life” bruges til at se på hvordan ICD-enheden som teknologi er et resultat af der 

ikke er nogen dybdegående tanke med i processen når der udvikles teknologi. Samfundet 

fokuserer på produktion af teknologi og ikke dens yderligere konsekvenser. Teksten af 

Winner bruges derfor til at forstå, hvad det er ICD-enhedens problematikker egentlig er i 

forhold til menneskets oplevelser.  



Dernæst vil STS dimensionen bidrage med David Nyes tekst ”Technology Matters: 

Questions to live with”, som vil undersøge mennesker og teknologi og diskussionen om 

teknologideterminisme. Her er det blandt andet relevant at se på Nyes fortolkning, at 

mennesker kan opfatte teknologi anderledes og teknologi har ikke en bestemt brugsform for 

alle mennesker. Nyes teori bliver analyseret og undersøgt om dette stemmer overens med 

gruppens resultater gennem interview. 

1.5 Baggrundskapitel 
Dette afsnit er med til af dække udvalgte emner for at give en bedre forståelse af ICD-

enheden og det sundhedsfaglige aspekter rapporten kommer ind på. 

1.5.1 Telemedicin og Telemetri 

Telemedicin er når sundhedsydelser har muligheden for at rådgive og følge med i patienters 

målinger, såsom blodtryk. Telemedicin er med andre ord, en løsning der sørger for at 

patienter ikke behøver at være fysisk til stede på hospitaler eller klinikker.  

Rapporten beskæftiger sig med ICD-enheden som kan registrere hjerterytme og behandle 

hjertet efter behov. ICD’en er udover dette, i konstant kommunikation med den 

hjemmemonitorering som patienter har installeret derhjemme. Når ICD-enheden og 

hjemmemonitoreringen er indenfor en bestemt rækkevidde sender ICD-enhedens alt den 

lageret data til hjemmemonitoreringen, hvor den sender målingerne til hospitalet og dermed 

begrænser behovet for at møde op fysisk for patienter.  

1.5.2 Hjerteproblemer 

De problemer som en ICD-enhed arbejder med er f.eks. Hjertestop, hvilket vil sige at hjertet 

stopper med at pumpe blod rundt i kroppen. Symptomer ved et hjertestop er at patienten 

mister bevidstheden og falder sammen. Da et hjertestop starter som en farlig og hurtig 

rytmeforstyrrelse kan ICD-enheden overtage hjerterytmen (Anti takykardi pacing eller ATP), 

dette sker ved at ICD-enheden pacer hurtigere end det rytmeforstyrrede hjerte. ICD-enheden 

formår normalt at stoppe rytmeforstyrrelse ved brug af ATP uden at der behøves stød. Hvis 

dette ikke virker, kan ICD-enheden give hjertet et stød som genopretter den normale 

hjerterytme ved at nulstille strømmen i hjertet. Dette kan for de fleste mennesker føles meget 

smertefuldt, hvis man ikke er besvimet af den forstyrrede hjerterytme. 



1.5.3 ICD og pacemakere 

Der er mange forskellige former for pacemaker, alt efter hvilken patient og hvad patientens 

behov er. Men trods de mange varianter af pacemakere er deres funktioner og intention det 

samme.  

Pacemakeren bliver typisk opereret lige under kravebenet. Gennem blodkar føres 

pacemakerens ledninger til hjertet og typisk bliver placeret i højre forkammer og højre 

hjertekammer. Dernæst bliver snittet syet til med indvendige sting og skal programmeres 

efter man har sikret at den er placeret korrekt. Denne operation vare cirka en time. 

Programmeringen sker ved at der bliver placeret et apparat hen over pacemakeren. Apparatet 

gør det muligt at justere de indstillinger der passer til den patient og patients hjertefejl. Dagen 

efter overvåges patient for at sikre om pacemakeren fungerer som planlagt.  

Dette der adskiller en pacemaker fra en ICD-enhed er at ICD’en er en avanceret form for 

pacemaker. ICD-enheden har flere funktioner og kan opfange faretruende hjerterytme og 

behandle hjertet, alt efter hvordan ICD’en er indstillet. 

 

2. Teori 

2.1 Casper Bruun Jensen 
Vores projekt handler om ICD-pacemaker, derfor vil det være nødvendigt at studere 

teknologiens funktionalitet, hvilket vi vil udfolde med afsæt i TRIN-modellen.  

I vores teoriafsnit inddrager vi aktør-netværksteorien, som bliver introduceret af Casper 

Bruun Jensens hvis case drejer sig om elektroniske patientjournaler (EPJ). Jensen anser 

EPJ’en som kontroversielle objekter i det offentlige system, herunder læger, politikker, 

forskere, medicinske informatikker og programmører. (Jensen, 2007). Jensens analyse er 

baseret på en undersøgelse, der viser udviklingen af EPJ, og dens implementering i 

sundhedsvæsnet. EPJ er en teknologi som udvikledes og transformerede i en spredt 

socioteknisk infrastruktur. Som Casper Bruun Jensen nævner i sit studie, kan EPJ’en 

karakteriseres som forskellige versioner, alt efter hvilken praksis og hvilke aktører der er tale 

om. Det vil sige, at EPJ’en som en teknologi både kan være materielt (papir), digitalt 

(database) eller som et hjælperedskab (arbejdsredskab) der erstattede de gamle 

papirjournaler, hvilket har udviklet sig og forandret brugen af de patientjournaler. (Jensen, 

2007). Ligeledes ses teknologien forskelligt afhængig af om den drøftes af læger, 



sygeplejersker, plejepersonaler eller lægesekretær. Disse aktører har forskellige synspunkter 

på de elektriske patientjournaler. Lægesekretær mener at EPJ’en har skabt organisatoriske 

forandringer. De mener kritisk at EPJ’en ikke kunne skabe et samarbejde af 

arbejdsgrupperne, fordi de ikke havde muligheden for at analysere problemstillingerne. 

(Jensen, 2007). Plejepersonalet er enige med lægesektræernes holdninger om EPJ’en. 

Plejepersonalet anbefaler at afdelingerne skal fokusere på EPJ’'en, hvor de bør lave 

arbejdsgangsanalyser, hvor EPJ’en kan skabe acceptable forandringer på arbejdspraksis og 

samarbejdsrelationer. (Jensen, 2007). Yderligere fremhævede plejepersonalet også forskellige 

diskussioner om EPJ, da de kan bruges i forskellige situationer og sammenhænge. Lægerne 

fremhæver også deres måde at se EPJ på. Da EPJ bruges og er nemt at anvende, er lægernes 

bekymring om at de vil varetage ikke ønskede opgaver. (Jensen, 2007). De uønskede opgaver 

kan bl.a. være at ‘’de skal varetage opgaver som journalskrivning, booking og m.m.’’ 

(Jensen, 2007). I stedet for ser lægerne EPJ'en som et naturligt teknologisk artefakt, der kan 

anvendes til de organisatoriske, administrative og faglige relationer. 

 I følge Casper Bruun Jensen er elektroniske patientjournaler (EPJ) ikke faste elementer i 

form af statiske homogene objekter med bestemte egenskaber, men teknologier der udvikles i 

forskellige praksisser. 

’’ Det er netop på grund af objekters mange aktiviteter, at aktør-netværks-teori fordrer 

symmetriske analyser af mennesker og maskiner, hvilket vil sige analyser, der samtidig ser 

på, hvordan mennesker skaber ting og ting mennesker. ’’ (Jensen, 2007). 

Vi vil komme ind på begrebet symmetri, der indebærer en metodisk foranstaltning. Formålet 

er at forstå samspillet mellem teknologi og mennesket der tilsammen skaber verdener. For at 

beskrive det mere konkret vil symmetri indebære en analyse af samspillet mellem det 

’’humane’’ og ’’nonhumane’’ aktører. Aktør- netværks teori handler om, at disse ’’humane’’ 

og ’’nonhumane’’ aktører danner en relation, hvilket vil sige at de danner en form for 

socioteknisk netværk. (Jensen, 2007).  

Hvorfor er der behov for en symmetrisk tilgang til humane og nonhumane aktører i relation 

til ICD’en? Som tidligere nævnt i forhold til Casper Bruun Jensens case, kan en EPJ både 

være noget materielt og digitalt. Da vi studerer implementeringen af en ICD-pacemaker hos 

mennesket, er det derfor muligt at fokusere på de inddragede humane og nonhumane aktører i 

det sociotekniske netværk. 



I vores projekt forstår vi det ’’humane’’ som mennesket, mens det ’’nonhumane’’ vil være 

ICD-pacemakeren, som er en teknologi. Mennesket og ICD-pacemakeren er to aktører der 

har en relation til hinanden. ICD-pacemakeren er placeret i menneskekroppen, hvilket er 

patienten. Da patienten har en hjemmemonitering, der transmitterer digitale data fra en ICD-

pacemaker til den kardiologiske afdeling hos sundhedspersonalet indebærer dette en relation 

til sundhedsvæsenet. Derfor er det nødvendigt at inddrage den kardiologiske afdeling hos 

sundhedspersonalet som den anden aktør, da der skabes et netværk bl.a. i kraft af 

cirkulationen af digitale data mellem patienten i hjemmet og personalet i klinikken. Her er 

der tale om telemedicin, hvilket er udbredt i sundhedsvæsenet. 

Et andet væsentligt aspekt af aktør netværk teorien er i følge Casper Bruun Jensen, at 

mennesket skaber teknologien, og teknologien skaber mennesket. Det vil sige, at mennesket, 

herunder producenten producerer ICD-pacemakeren (teknologien), mens ICD-pacemakeren 

er placeret i menneskekroppen, som så kan forme mennesket, herunder ændre menneskets 

hverdag. I vores projekt fokuserer vi på patientens hverdag, og hvilke tilsigtede og utilsigtede 

effekter der er ved implementering af en ICD-pacemaker og at forstå de tekniske aspekter. 

 

2.2 David Nye 
Værket ”Technology Matters; Questions to live with”, skrevet af den amerikanske professor 

David Edwin Nye har relevans for dette semester projekt, I bogen rejser Nye spørgsmålet om 

det er teknologien som former mennesket, eller er det mennesket som former teknologien. 

(Nye, 2006) Med afsæt i spørgsmålet diskuterer Nye relationer imellem menneske og 

teknologi og hvordan teknologi og mennesker interagerer med hinanden. Dermed er det 

relevant at bruge Nyes teori om teknologi for, at se forholdet mellem ICD-enheden og ICD-

patienter. 

Evolutionen kan være med til at definere teknologien på, mener Nye. Der påpeges at 

mennesket adskiller sig fra de fleste dyrearter, på grund af menneskets egenskab til at benytte 

og udvikle redskaber. Andre dyrearter har også vist sig at bruge redskaber og menneskets 

teknologi for deres fordele. Nye nævner at tanken om at mennesket er den eneste som har 

kunne bruge redskaber og udvikle teknologi, er forældet og har forandring. Nye argumenter 

for, at mennesker og intelligente abe arter er de eneste som kan lave redskaber. Teknologi har 

været en del af den menneskelig udvikling, Nye nævner at Homo sapiens har brugt redskaber 

i over 400,000 år og at håndøksen blev hyppigt brugt af Homo erectus for over 1.6 millioner 

år siden. Her påpeger Nye hvordan teknologi har været et værktøj som har været altafgørende 



i menneskets tidlige udvikling. Dermed har menneskets evne til at benytte redskaber gjort det 

muligt at videreudvikle arten Homo sapiens gennem teknologi.  Teknologien er ikke 

fremmed for den menneskelige natur og har aldrig været det, idet teknologi er ifølge Nye 

uadskillelig fra den menneskelignatur. Homo sapiens udviklede tommelfingre der gjorde det 

lettere at gribe fat om genstande og benytte redskaber. Nye påpeger at denne form for 

udvikling var afgørende for menneskets udvikling, da tilpasningsevnen var øget samt ledte 

mennesket til et mere avanceret liv. Gennem brugen af redskaber kunne Homo sapiens hæve 

sig over andre arter. De kunne fange dyr, skabe og kontrollere ild og bygge husly. (Nye, 

2006) Nye mener derfor at mennesket og teknologi altid har været interaktiv gennem 

hinandens udvikling. Nye mener også at teknologiens formål ikke er at sikre menneskets 

overlevelse, fordi det formål havde mennesket allerede opnået tidligt i deres udvikling. 

Teknologiens betydning kan også ændres i forhold til hvilket narrativ og kontekst teknologien 

befinder sig i og derfor er forståelsen for en teknologi ikke enstydigt men styres af kontekst 

og narrativer (Nye, 2006). Med andre ord kan en hammer bruges som et værktøj til at bygge 

eller samle ting, hvor i andre situationer kan en hammer bruges til skade eller ødelægge. 

STS dimensionen beskæftiger sig med hvordan teknologi, mennesket og samfundet går ind 

og påvirker hinanden. Nye ser på hvordan mennesket og samfundet benytter sig af teknologi 

og spørgsmålet om teknologi er forudbestemt. Nye bruger eksemplet på hvordan Japan i 1543 

lærte at bruge og producerer våben. Nye mener at selvom Japan havde lært at benytte sig af 

denne teknologi, valgte de alligevel ikke at gøre sig brug af den. Her nævner Nye at det kan 

kun være på kulturelle grundlag. Med andre ord er teknologi ikke forudbestemt. Teknologi 

har ikke samme værdi eller brugsform for alle, men kan opfattes ens tydeligt alt efter hvilket 

samfund teknologien er indlejret i. Dette emne omhandler Teknologideterminisme. 

Teknologideterminisme er opfattelsen af at teknologien er forudbestemt og den ikke ændres 

på grund af samfund eller kulturelle faktorer. 

Selvom Nye argumenterer for at teknologi og mennesket er afhængige af hinanden mener han 

stadig ikke at teknologien er deterministisk.  

Teorien om teknologideterminisme og Nyes spørgsmål om ” Do they shape us, or we them?” 

(Nye, 2006), med andre ord former teknologien os eller former vi den? Det kan også forstås 

om er vi virkelig herskere over den teknologi vi skaber og udvikler? Spørgsmålet kan belyses 

ved at se på hvordan ICD-patienter er påvirket af ICD-enheden. Ved at se på om 

livskvaliteten bliver øget på grund af ICD-enheden eller om den forværres. Nyes overvejelser 



er relevante i forhold til at analyser hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter har teknologien på 

ICD-patienter for at forstå om teknologien kan have flere brugsformer eller opfattelser 

afhængig af hvem der benytter sig af teknologien. 

2.3 Langdon Winner 
Udover Nye præsenterer rapporten også Langdon Winner og teksten ‘’Technology as forms 

of life’’. Winners tekst ser på sammenhængen mellem teknologi og samfundet og dermed gør 

sig relevant for dette semesterprojekt. 

Spørgsmålet om teknologi bliver udviklet uden videre eftertanke stilles i Winners tekst og er 

relevant for projektet, da artiklen Hjertepatienter får angst af deres pacemaker tyder på, at 

man skulle med nærmere eftertanke sørget for at ICD-patienter var fysisk og psykisk 

indstillet på et liv med ICD. Winner fokuserer på det universale verdenssyn om at 

teknologien skal blive ved med at udvikles og forbedres. Ifølge Winner stiller det moderne 

samfund sig ikke kritisk overfor hvordan teknologi udvikles og bliver implanteret i 

samfundet. Her argumenter Winner, at teknologi bliver en standart i et samfund så snart, det 

bliver udviklet og der ikke er mere dybdegående tanke bag. Teknologien har ikke filosoffer 

der stiller spørgsmålstegn ved de nye udviklede teknologier. Her forstås der, at samfundet 

vægter forbedringen af menneskets levestandard højst. (Winner, 1983) 

Ligesom Nye beskriver Winner også hvordan teknologi og mennesket påvirker hinanden, 

Winner mener dog at teknologi skal ses som livsformer som udvikles i takt med mennesket. 

Tools can be "used well or poorly" and for "good or bad purposes". (Winner,1983) Winner 

mener, at teknologi har flere forskellige brugsformer, alt afhængig af hvem der benytter sig af 

teknologien. 

“… telephony, automobility, electric lighting, and computing are forms of life in the most 

powerful sense: life would scarcely be thinkable without them.”. (Winner,1983) Her 

argumenter Winner for, at teknologier er livsformer som har en afgørende betydning for den 

menneskelige forståelse. Teknologien er en faktor som er en del af et samfund og dermed kan 

forstås som livsformer der er med til forme mennesket og mennesket former teknologien. 

Winner påpeger også at teknologier kan have bestemte retningslinjer, et eksempel kan være et 

fly. Flyet bliver brugt til at transporter længere distancer men den skaber også ny verden hvor 

der er behov flyrumsregler og radiokommunikation, en teknologi kan være med til at skabe 

love og regler for samfundet og dermed være samfundsskabende. (Winner,1983) Dermed 

argumenterer Winner for, at teknologien kan have en større betydning end blot formål og 



funktionalitet, men at teknologi selvom at være menneskeskabt, er den også med til at være 

menneskeskabende. Teknologiens normer og regler bliver adopteret af menneskets og dens 

samfund. Derfor er teknologi ikke blot genstande der bliver udviklet af mennesker ifølge 

Winner, men livsformer der hele tiden påvirker mennesket. Teknologien og samfundet stilles 

under kritisk undersøgelse om, at teknologi bliver udviklet uden tanker for konsekvenser. 

  



2.4 TRIN-modellen 

2.4.1 Introduktion: 

For at analyser ICD-pacemakeren som et teknologisk artefakt, har vi valgt at bruge TRIN- 

modellen. TRIN-modellen er en model, der kan anvendes ved at beskrive en teknologi, og 

yderligere med til at analysere teknologien. TRIN-modellen er ikke en metode, dog en model 

som lægger vægt på de tekniske-videnskabelige aspekter ved et teknologisk artefakt. TRIN-

modellen er udviklet af Erling Jelsøe, Thomas Budde og Niels Jørgensen, som er undervisere 

for TSA I. 

For at beskrive en teknologi, kan man analysere den ved hjælp af disse begreber, som er 

tilhørende TRIN-modellen. Disse begreber er således: 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.                                                                                      

2. Teknologiers artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier. 

6. Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. 

I forhold til vores semesterprojekt, har vi valgt at beskrive ICD-enheden som en teknologi, 

ved at anvende alle seks trin i TRIN-modellen. Vi har valgt at bruge disse 6 trin, da vi synes 

er relevant i forhold til at analysere teknologien. De 6 trin, samt beskrivelser ses herunder 

således; (for at undgå gentagelser har vi slået trin 1 og 2 sammen): 

 2.4.2 Oversigt over TRIN-Modellen 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer + Teknologiers artefakter. 

En ICD-enhed består af forskellige hovedkomponenter: 

1.1 Batteri 

ICD-enheden består af et batteri, som understøtter de elektroniske komponenter med strøm. 

Når batterier er inkluderet i produkter, vil det ofte betyde, at der er en levetid determineret. 

Dette er også tilfældet for ICD-enheder. Forbedret levetiden af batteriet er et eftertragtet mål, 

da det reducerer hvor tit ICD-enheden skal udskiftes. Dette afhænger dog af forskellige 

variabler, såsom hvor ofte er ICD-enheden aktiv for at stabiliserer hjerterytmen. Hvis ICD-

enhedens funktioner bliver hyppigt brugt, afkorter det batteriets levetid (Bilag 6) 

 



 

  

  

1.2 Kondensatoren 

Før en ICD-enheden kan afgive defibrillerings terapi skal den først oplade kondensatoren til 

det indstillet energiniveau. Når kondensatoren er opladt til det indstillet energiniveau, tildeler 

den terapi til hjertet, alt efter hvad der nødvendigt. 

1.3 Antennen 

En ICD består også af en antenne som kommunikerer med programmeringsenheden. 

Programmeringsenheden er et digitalt måleinstrument der er i stand til at måle hjerterytmen 

ved hjælp af de elektroder som er koblet til ICD-enheden. Dette gør det også muligt for 

sundhedspersonale at overvåge hjertets rytme, altså Telemetri. 

1.4 Ledninger 

Derudover der ledninger, som er dem der forbinder ICD-enheden med hjertet, hvor den 

elektriske ladning bliver ført igennem samt registreringen af hjerterytmen. Disse ledninger 

fungerer lige en EKG og bliver koblet til hjertet gennem blodkarrene (Hjerteforeningen 2018, 

14 November). 

Hvis vi går mere ind i de indre mekanismer og processer, så er ledninger oftest placeret i 

højre forkammer og en i højre hjertekammer. En ICD-enheden giver stød, men den virker 

også som en pacemaker, hvor den er med til at skabe en stabil hjerterytme, herunder puls. En 

ICD er med til at hjælpe patienten, hvis der pludseligt opstår en hurtig hjerterytme (puls), 

ventrikulær takykardi eller ventrikelflimmer. (Privathospitalet Mølholm. (s.d.)). 

1.5 Computer 

Hvis mennesket bliver udsat for en ventrikulær takykardi (rytmeforstyrrelse fra hjertekamre) 

vil ICD-enheden give elektriske terapi, for at stoppe det pågældende anfald. Her kan den 

elektriske terapi ikke mærkes hos patienten. Hvis den første omgang ikke lykkedes, så vil 

ICD-enheden give elektrisk chok, som vil stabilisere den normale hjerterytme. Her vil den 

elektriske chok/stød mærkes hos patienten. (Privathospitalet Mølholm. (s.d.)). 



Hvis patienten bliver udsat for et ventrikelflimmer, vil ICD-enheden give et elektrisk chok, 

som paralysere alle bevægelsesmængder i hjertet, hvor hjertet herefter får en stabiliseret 

hjerterytme. Den elektriske chok fra ICD- enheden kan mærkes hos patienten. 

(Privathospitalet Mølholm. (s.d.)) 

Hvis der er en langsom hjerterytme hos patienten, så vil pacemakerdelen i ICD-enheden give 

elektriske ladninger, så der skabes en stabil hjerterytme. Her vil patienten ikke mærke de 

elektriske ladninger. (Privathospitalet Mølholm. (s.d.)) 

Alt dette bliver besluttet af en lille computer der er indbygget i ICD-enheden som ses på det 

nedenstående billede. 

(bilag 1). 

 

 

I forhold til processen, så foregår processen gennem en skærm, hvor det sundhedsfaglige 

personale på hospitalet kan se hvad der foregår. Her er det med til at få de 

sundhedspersonaler til at observere patienten. Hos patienten er der en monitor som sender 

data videre til det sundhedsfaglige personaler, det vil sige at der en overvågning til stede i 

denne proces. For selve patienten kan det være svært at vide, om ICD- pacemakeren har 

nogle problemer, eller i værste tilfælde ikke virker som den skal virke. Derfor har ICD-

patienter en monitor, der er med til at hjælpe sundhedspersonalet med at afkode dataene og 

ICD-pacemakeren aktivitet, og dermed have et overblik over patienten. (Rigshospitalet, 



2017). Denne proces, er derfor en meget vigtig proces, da der er en samspil mellem patienten, 

de sundhedsfaglige personaler og ICD-enheden. 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter. 

Utilsigtede effekter handler om de negative effekter ved det teknologiske artefakter. Det 

kunne for eksempel være at en bil forurener. Det er ofte artefaktets indre mekanismer der er 

skyld i de utilsigtede effekter. 

Der er en række utilsigtede effekter ved at have implementeret en ICD ifølge Medtronic. 

Medtronic beskriver fint hvilke procedurer læger skal være opmærksom på før de kan udføre 

dem. Hvilke slags stråling der kan skade ICD enheden eller mindske dens effektivitet. 

Grundet den lange liste af utilsigtede effekter vil alle ikke blive nævnt her, men dog de fire 

utilsigtede effekter. Det er vigtigt at nævne disse utilsigtede effekter er mulige at undgå, ved 

hjælp af Medtronics retningslinjer. Se resten af listen på (Bilag 3) 

Derudover vil undersøgelsen komme ind på de utilsigtede effekter som Medtronic ikke 

kommer ind på i deres manualer i de næste afsnit. 

1.    Elektrolyse: Permanent hårfjernelse ved hjælp af en strømledende nål som udleder 

elektrisk strøm til kroppen kan resultere i overregistrering. Overregistrering betyder at selve 

ICD-enheden opfanger hjerteaktivitet som afspejler at selve hjertet er mere aktivt end det i 

virkeligheden er. Det samme gælder under registrering, hvor enheden ikke opfanger 

hjerteaktivitet og tror at hjertet har brug for terapi selvom dette ikke er tilfældet.   

2.    Strålebehandling: Når en patient modtager strålebehandling og dosishastigheden 

kommer over 1 cGy/min kan ICD-enheden ende med at fejlregistrere strålingen som 

hjerteaktivitet. Hvis ICD-enheden bliver udsat for høje doser af stråling, kan det beskadige 

ICD’en, hvilket nødvendigvis ikke kan ses øjeblikkeligt. 

3.    Trådløst kommunikationsudstyr: Trådløse kommunikationsenheder såsom telefoner 

og høretelefoner kan forstyrre ICD-enheden. Medtronic råder til at de trådløse enheder holdes 

mindst 15 centimeter væk fra ICD-enheden for at undgå interferens. 

4.   Sikkerhedssystemer: Sikkerhedssystemer burde ikke skabe en problematisk situation, 

hvis man gennemgår dem i normal hastighed, men hvis patienten oplever symptomer, bør 

man straks tage afstand fra udstyret så ICD-enheden kan genoptage dens forrige 

funktionstilstand (bilag 3) 



 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Teknologiske systemer er det fjerde trin i TRIN-modellen. Afsnittet handler om teknologiske 

artefakter som tilsammen udgør en bestemt funktion. Det mest genkendelige teknologisk 

system i nyere tid kunne f.eks. være mobiltelefonen. En række artefakter der muliggør 

telefonens endelige formål at kommunikere med omverdenen. Alle de artefakter i en telefon 

arbejder sammen og danner telefonen. Dernæst samarbejder selve telefonen også med et 

system ved navnet netværk for at kommunikere med andre telefoner. Derfor kan man se 

mobiltelefonen som et teknologisk system der sammen arbejder med et andet system og 

udgør et sammenhængende system i sidste ende. 

Her vil vi forsøge at indsætte ICD-enheden ind i teknologisk system; Hvis man ser på ICD-

enheden som et teknologisk system, er det vigtigt at definere alle artefakterne som er en del 

af teknologiske system. Alle artefakterne i en ICD-enheden er beskrevet i det forrige Trin 1. 

Udover ICD-enheden er det også muligt at få hjemme-monitoreringssystem som hedder 

”CareLink” hos Medtronic. Denne enhed kan indstille og aflæse værdier ved ICD-enheden. 

Formålet ved sådan en hjemme-monitoreringssystem er at indstille ICD-enheden parameter 

alt efter hvilke omstændigheder patienten nu har. Her kan der f.eks. indstilles på hvor meget 

stød der skal gives når der er behov for chokterapi. Enheden fungerer også som en digital 

måler der beregner hjerterytmen ved hjælp af de elektroder der er koblet til ICD-enheden. 

ICD-enheden snakker sammen med hjemme-monitoreringssystemet via Antennen som står 

beskrevet i Trin 1.  

Trin 5: Modeller af teknologier. 

Dette afsnit kigger på modeller af teknologier. Modeller er en abstrakt, visuel eller fysisk 

repræsentation af en genstand (Kursusgang 4, Thomas Budde Christensen). Her vil der kun 

være abstrakte modeller for at fremhæve de artefakter der findes inde i en ICD-enhed. 



 

(Bilag 2) 

Det ovenstående billede beskriver hvor en ICD-enhed normalt er implementeret efter en 

operation. Placeret under kravebenet i brystet bliver der først sat en eller flere ledninger til 

hjertet som kan sense hjerteaktivitet og udgive elektrisk stød for at stabilisere hjertet. 

Antallet af ledninger afhænger af hvilken model man har implementeret. Den mest 

almindelige på det danske marked er en enkeltkammer-ICD, Visia Af. Forskellen mellem 

Visia Af og tidligere generationer af ICD-enheder er at den kan detektere Atrieflimmer på 

trods af, at den ikke har en ledning i højre atrium(forkammer), hvilket normalt ville kræve en 

såkaldt dobbeltkammer-ICD(ledninger i højre atrium(forkammer) og højre 

hjertekammer(ventrikel) (Email fra Medtronic). 

Atrieflimmer er en rytmeforstyrrelse, hvor hjertet slår uregelmæssigt og påvirker hjertets 

funktion til effektivt at levere blod til kroppen. 

På billedet ovenfor, er vi inde og kigge på ICD-enhedens komponenter. Her er fire forskellige 

komponenter synlig; 

 



1.  Batteriet (Battery) 

Batteriet sørger for at selve elektronikken er brugbar og har strøm. Batteriet kapacitet er 

forskelligt fra model til model. 

  

2.  Kondensator (Capacitor) 

Kondensatoren sørger for de elektriske stød der skal bringe hjerterytmen tilbage til normal. 

Den er afhængig af batteriet for at have funktionalitet til at udsende stød gennem ledningerne. 

  

3.  Computer (Electronics) 

Computeren er den tager de beslutninger der skal til for at stabilisere hjertet og registrere 

hjerterytmen. 

  

4.  Ledninger (Leads) 

ICD-enheden er også tilsluttet ledninger som er placeret i hjertekamrene, disse ledninger skal 

lede de elektriske stød til hjertet, for at sørge for hjertet bliver stabiliseret korrekt. 

Funktionerne af hver komponent er beskrevet i det første trin, teknologiers indre mekanismer 

og processer for yderligere detaljer. 

  

  

  

Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier.  

I forhold til det sjette trin i TRIN-modellen, drivkræfter og barrierer for udbredelse af 

teknologier kan vi inddrage Innovation som forholder sig til implementering af nye 

forbedrede produkter. Dette projekt omhandler ICD-enheden som er en avanceret form for 

Pacemaker og derfor passer det under innovationsbegrebet fra TSA I. 

Dette trin handler også om hvilke aktører der muliggør eller forhindrer spredningen af ICD-

pacemaker. Herunder vil der være sat fokus på Medtronic, hvilket er en af verdens største 

producenter af ICD-enheder. 



Undersøgelsen af spredningen af ICD-enheden er relevant at undersøge i forhold til det sjette 

trin i TRIN-modellen. Hvert år er der cirka 4.500 danskere som får en ICD eller pacemaker. 

Dette produkt er dog specielt i forhold til det ikke er et produkt hvor patienter er forbruger af 

lyst eller fornøjelse, men af overlevelse. Derfor er der elementer i det sidste trin hvor der ikke 

kan drages direkte forbindelser. 

Når vi taler om ICD-pacemaker er der tale om Sustaining technologies, det vil sige at det er 

en innovation der forbedrer et eksisterende produkts performance. Sustaining technologies 

kendetegner hvilken teknologi ICD-enheden hører under. ICD-enheden bliver beskrevet op til 

flere steder som en avanceret pacemaker. Dens formål er det samme som den tidligere og 

mere simple model, dog er teknologien bag ICD-enheden anderledes og mere kompleks.  

En ICD-pacemaker giver stød til hjertet, for at skabe en normal hjerterytme og undgå 

hjertestop. En almindelig pacemaker er også et batteridrevet apparat, som består enten af en 

eller to ledninger, som er forbundet til hjertet. (Rigshospitalet Hjertecentret, 2017) 

Pacemakeren kan ikke give stød til hjertet, men dog vil den være med til at skabe en normal 

hjerterytme. Hvis hjertets rytme bliver for langsom, så vil pacemakeren få skabt en normal 

hjerterytme. Pacemakeren fastholder en minimumshjerterytme. (Rigshospitalet Hjertecentret, 

2017). 

Hvis patienten yderligere har en hjertepumpefunktion, kan patienten pludselig have åndenød. 

Sundhedspersonalet kan i nogle tilfælde indoperere en biventrikulær pacemaker i kroppen. En 

biventrikulær pacemaker er en anden type pacemaker, som har en elektrode mere end den 

anden pacemaker. Den biventrikulære pacemaker vil udover at skabe en normal hjerterytme 

også give impulser til hjertekamrene ved hvert hjerteslag. (Rigshospitalet Hjertecentret, 

2017). 

 

3. Metode 

3.2 Metoder  
Dette afsnit er med til at beskrive hvilke metoder gruppen har valgt at benytte. Hver metode 

vil blive redegjort for, hvilke styrker og svagheder de indebærer og hvorfor de er blevet 

vurderet til at være mest oplagt for netop dette projekt. Disse metoder har til formål at 

beskrive hvordan gruppen har tænkt sig at undersøge emnet ICD-pacemakere. 

Den originale plan var at have et struktureret interview med en læge fra rigshospitalet og en 

tekniker fra Medtronic hver for sig. Lægen skulle være med til at give indblik i hvordan de 



kontrollere en ICD-enhed og hvordan de overvåger ens patient hjerterytme. Ved at tale med 

de aktører som faktisk styrer ICD-enheden kan vi nemmere forstå hvordan apparatet virker. 

De tekniske specifikationer skulle blive besvaret af Medtronic teknikeren men forståelse af 

hvornår læger griber ind og gør ICD-enheden aktiv er med til at se på ICD-enheden som 

teknologisk artefakt i et teknologisk system. Det vil sige, at ICD-enheden ikke blot er et 

teknologisk artefakt som stabilisere menneskets hjertet automatisk, men at menneskelige 

aktører er med beslutte hvornår ICD-enheden skal give stød. Undersøge hvordan læger og 

folk med beskæftigelse inden for sundhedsvæsenet arbejder med ICD-enheder er med give 

indblik af hvordan dette teknologisk artefakt bliver brugt. Dette blev dog ikke gjort før 

Corona kom til de danske grænser og mistede kontakten til lægen. 

Medtronic skulle være med til at beskrive de tekniske egenskaber ved ICD-enheden. De er 

selv producenter af apparatet og dermed gør dem til en oplagt kandidat for et interview. Da 

TRIN-modellen fra TSA I fokuserer på de tekniske aspekter af teknologiske artefakter og 

systemer, er Medtronic en fornuftig kandidat at interview grundet deres ekspertise inden for 

de tekniske aspekter af ICD-enheden. Vores kontakt med Medtronic blev også afbrudt af 

Corona Krisen. Derfor har gruppen valgt at gå til alternativer. For at ende med viden inden 

for de teknologiske specifikationer af ICD-enheden har gruppen valgt at læse manualer fra 

Medtronics hjemmeside. Ved hjælp af disse manualer er det muligt for os at indsamle empiri 

om hvordan ICD-enheden fungerer og udarbejde TRIN-modellens første trin, Teknologiers 

indre mekanismer og processer. 

3.2.1 Interview 

For at komme dybere ned i vores problemstilling, har vi valgt at benytte os af den kvalitative 

metode. Vi har valgt at lave et semi-strukturerede interview hvor vi benytter os af en 

interviewguide. 

Vi har valgt at foretage os et online interview, på grund af COVID-19 epidemien. Vi tager 

forholdsregler i forhold til at interviewe vores kontaktperson. 

Et online interview, er en metode der udføres gennem teknologien (informationsteknologien), 

det vil sige gennem fx online video, e-mails, sociale medier og mm. Vi har interviewet person 

gennem en videochat. At anvende et interview igennem en videochat, vil være et synkront 

interview. (Kvale, S., & Brinkmann, S. 2015). Da vi har videochattet med en interviewperson 

igennem en videochat, så vil det foregå således, at intervieweren og interviewpersonen vil 

være til stede på samme tid under videochatten. En del kommunikationsmedier, giver 



muligheden for at interviewe i realtid. Her vil begge parter se hinanden, hvilket derfor bliver 

et ansigt-til-ansigt interview. (Kvale, S., & Brinkmann, S. 2015).  

3.2.3 Interviewguide 

Vi benytter os af en interviewguide. (Aarhus Universitet. (s.d.). Interviews). En 

interviewguide består af en række interviewspørgsmål, som vi ønsker svar på når vi 

interviewer. En interviewguide er et redskab for os, da det hjælper os til at forberede nogle 

spørgsmål, og dermed danne et overblik under interviewet. 

Overvejelserne bag interviewguidens spørgsmål er at holde interviewet inden på emnet og 

samtidig få så meget information som muligt. Vi konstruerede to forskellige interviewguider 

forhold til om vi snakkede med eksperter, producenter eller patienter. Grundet Corona-krisen 

har det desværre ikke været muligt at holde et interview med producenterne eller eksperterne. 

Interviewguiden er ikke en fast retningslinje for, hvordan interviewet skal forholde sig, da 

ændringer og uventet svar kan forekomme. 

 

 

 

3.2.4 TRIN-modellen 

TSA-dimensionen går ud på at udvise sin kompetence til, at beskrive og analysere en 

teknologisk innovation. Kurset tager derfor brug i TRIN-modellen for at opnå dette og derfor 

har projektgruppen også anvendt TRIN-modellen. 

TRIN-modellen bliver anvendt i dette års semesterprojekt som et værktøj til at analyserer 

ICD-enheden som teknologisk artefakt. 

TRIN-modellen har sine fordele ved at kigge på det teknologiske artefakt gennem forskellige 

Trin hvilket gør analysen af ICD-enheden mere dybdegående og kan dermed belyser 

problemformuleringen.  

4. Empiri 
Projektets empiri er indsamlet gennem interview med Povl Sommer, der er med til at give et 

indblik på hvilke tilsigtede og utilsigtede effekter der kan opleves som ICD-patient. Povls 

interview bliver derfor brugt til at vurderer hvilke oplevelser ICD-enheden har givet Povl, det 

skal dog påpeges at interviewet skete online grundet den internationale COVID-19 situation 



som har frataget os muligheden for at mødes i person. Dernæst har gruppen også valgt at 

bruge artiklen; Hjertepatienter får angst af deres pacemaker. Artiklen bliver brugt til at 

vurderer hvordan ICD-patienter oplever de utilsigtede effekter, og hvilke utilsigtede effekter 

der egentlig er tale om?   

4.1 Interview med Povl Sommer 

Interviewet med Povl Sommer fandt sted den 10. Maj. Povl Sommer er pensionist, men for 

fem år siden arbejdede Povl som skolelærer i tre forskellige fag – matematik, fysisk og idræt. 

ICD-enheden har været en del af Povls liv i syv år, og dermed gør ham relevant at brugte som 

informant. Interviewet som sagt foregik online på grund af COVID-19 situationen. For at 

sikre at interviewet forholdte sig relevant, og inde på aktuelle emne blev der udarbejdet en 

interviewguide, som gjorde det muligt for intervieweren at have spørgsmål klar, hvis der blev 

behov for at styre samtalen i en bestemt retning. Udover at besvare problemformuleringen 

havde interviewet også det formål, at kunne analyseres og sammenlignes med den sekundære 

kilde da gruppen måtte erkende, at Povls interview, ikke kunne besvare hvilke utilsigtede 

effekter der gjorde sig glædende hos andre ICD-patienter. Derudover blev Povls interview 

også brugt til at analysen i form af en meningskondensering. 

Intervieweren spurgte indtil hvordan Povls hverdag så ud før han blev en ICD-patient. Povl 

mener at det er vigtigt at holde formen kørende selvom Povl har en hjertesygdom. ” Ja 

præcis, jeg er velorienteret i forbindelse med, altså den hjertepumpe bliver ikke bedre af jeg 

sidder stille i hvert fald…” Povl mener at motion er sundt og at begrænse sig selv ikke giver 

nogen fordele for Povl. I den forbindelse nævner Povl at han været aktiv hver dag siden han 

fik hjertesvigt diagnosticeret og det gjorde Povl også forinden. Povl fortæller at en af 

grundene er, at han ikke bemærker dens tilstedeværelse og derfor kan Povl begrænser ICD-

enheden ham ikke. Her kan der argumenteres for, at siden Povl ikke bemærker ICD-enheden 

kan han leve den samme livsstil som før, da den ikke påvirker ham psykisk eller fysisk. Povl 

nævner dog at han har bemærket ICD’ens tilstedeværelse en enkelt gang, men at nærmest 

havde glemt det da han blev udspurgt på hospitalet. Her blev det gjort klart for gruppen at 

Povl egentlig nok kun kan være med til at besvare en del af problemformuleringen. Povl er 

ikke et ofre for de utilsigtede effekter, men er et eksempel på hvordan ICD-patienter kan have 

det, når alle de tilsigtede effekter er i spil. ”… også sagde den her sygeplejerske, “jeg kan se 

at der har været et par problemer med dig den 4. januar.” Nå siger jeg, Januar? Hva fanden 

nååå, så kom, jeg i tanke om jeg på krydstogt alene i Sydamerika…” Povl har haft et 



hjerteanfald, hvor ICD-enheden har været aktivt inde og behandle Povls hjerte, hvilket er en 

af de tilsigtede effekter. 

Da Povl blev spurgt indtil om ICD-enheden overhovedet har påvirket hans hver dag nævner 

han, at han går til kontrol engang om året.”… og det er utroligt nem at gå ud og lige bruge et 

kvarter på de tester den efter.” Ifølge Povl er der ingen komplikationer for ham at have en 

ICD-enheden, Povl udviser stor tilfredshed ved ICD’ens funktion og hvordan den integrer i 

hans hver dag. 

 

4.2 Sekundær empiri 

Efter gruppen blev klar over at Povls interview kun omhandlede tilsigtede effekter valgte 

gruppen at tilføje en artikel som sekundær empiri, for at besvare problemformuleringen. 

Artiklen handler om hvordan ICD-patienter kan udvikle angst efter de har fået indopereret en 

ICD-enheden. I denne forbindelse har forskere anbefalet et rehabiliteringsprogram der 

indeholder fysiske og psykiske aktiviteter. Formålet med rehabiliteringsprogrammet er at 

sørge for de ICD-patienter ikke udvikler former for angst eller depressionen efter 

operationen. Forskerne i artiklen udsendte spørgeskemaer til ICD-patienter hvor ud af de 358 

ICD-patienter som svarede havde 25 procent angst.  

Det problematiske er at angst faktisk øger dødeligheden hvilket er et endnu større belæg for, 

at ICD-patienter får den rigtige støtte efter operationen. ” Vi er så optaget af, at patienterne 

skal overleve, men vi skal også huske, at de skal leve bedst muligt efterfølgende” (Barse, 

2015) nævner Ann-Dorthe Zwisler. Her argumenterer hun for, at fokus har været på 

overlevelse og man går lidt hen og glemmer at sørge for, at ICD-patienter lever godt 

efterfølgende. Selvom de tilsigtede effekter er i spil, er de også med til skabe de utilsigtede 

effekter som egentlig er ret opsigtsvækkende. ICD-enheden har vist sig at værende et 

livsreddende teknologisk artefakt for Povl, men i denne artikel ser vi hvordan ICD’en kan gå 

hen og gøre ICD-patienter sårbare.  

Artiklen bruger en kvinde ved navn Viki Kofoed som eksempel på ICD-patienter med angst. 

Artiklen har udvalgt visse citater fra Viki som gruppen bruger til meningskondensering som 

en del af analysen. Derudover sammenlignes Povls og Vikis oplevelser i håb om, at besvare 

problemformuleringen. Viki fortæller at hun allerede dagen hun kom hjem efter operationen 

kunne mærke ICD-enhedens tilstedeværelse. Viki nævner at hun ikke kunne koncentrere sig i 



skolen, og på en måde følte sig fremmed blandt hendes klassekammerater. Allerede her er det 

tydeligt, at ICD-enheden har en anderledes effekt på Viki end på Povl.  

” Jeg startede til håndbold efter operationen, men jeg fandt aldrig den samme glæde og 

mening med det, som jeg havde før, så jeg stoppede.” (Barse, 2015), Viki fortæller at hun 

forsøgte at fortsætte med sporten efter sin operation, men endte med at stoppe. Modsat Povl 

endte ICD-enheden faktisk med at begrænse Viki på det punkt selvom lægerne mente, at hun 

godt kunne fortsætte. Artiklen mener også at ICD-patienter er mere inaktive end den almene 

borger. Inaktivitet som Viki døjer med, er grundet angst påpeger Selina Kikkenborg Berg, ” 

De prøver med alle midler at kontrollere situationen. Som mennesker hader vi uvished. De 

opsætter regler for sig selv. Alle mulige ting de ikke gør eller undgår, for eksempel elmaster, 

som de tror, kan påvirke deres ICD. Mange opstiller også regler omkring at droppe motion og 

sex, fordi de er bange for, at fysisk aktivitet vil få deres ICD til at give stød” (Barse, 2015). 

Selina argumenter for, at mennesket prøver at undgå situationer de ikke kan kontrollere, 

tanken om at fysisk aktivitet øger pulsen og kan gå ind og påvirke deres ICD til at give stød 

er skræmmende for ICD-patienter. Derfor dropper nogen ICD-patienter fordi de har udviklet 

den forståelse og frygt at hjertet og fysisk aktivitet kan give dem stød. Selvom lægerne havde 

godkendt at Viki forsat med håndbold stoppede hun, her kan det argumenteres for, at hvis 

ICD-patienter ikke er indforstået med hvordan deres hver dag skal være efter operationen, så 

sætter de selv rammer og regler for hvordan de skal lave deres liv for at undgå stød. Povl 

Sommer virkede til at have en positiv indstilling til motion og hans ICD-enhed, hvorimod 

Viki Kofoed virker til at frygte den. 

4.3 Medtronic 

Medtronic er en af verdens største producenter inden for ICD-enheder. Formålet var med 

Medtronic at have et interview med en tekniker/salgsekspert i forhold til ICD-enheder. Dette 

interview skulle være med til at besvare problemformuleringens tekniske del omkring selve 

funktionen bag en ICD-enhed. Medtronic forsynede gruppen med manualer og guidede 

gruppen, hvis vi havde eventuelle spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Derfor blev deres 

manualer brugt som kilde forhold til hvordan en ICD-enhed fungerer.  

Gruppen blev henvist til to manualer, en for ICD-enheden og en for carelink som er 

hjemmemonitorering. Med disse manualer kunne gruppen benytte sig af TRIN-modellen som 

analytiske værktøj for at komme ned i detaljer omkring det teknologiske artefakt – ICD-

enheden. 



5. Analyse 

5.1 Analysestrategi – meningskondensering 
Meningskondensering er kortere formulering af de meninger, som den interviewperson 

udtaler sig om. De lange udsagn bliver omformuleret til kortere udsagn, hvor det centrale i 

udsagnet bliver sat i fokus. 

Analysen af et interview bliver delt op i fem trin. 

Trin 1: Først skal hele interviewet læses for at få overblik over helheden. 

Trin 2: Derefter bestemmes der, hvordan tekstens naturlige meningsenheder udtrykkes af 

interviewpersonerne. 

Trin 3: Efterfølgende skal forskeren omformulerer den tematik som dominerer den naturlige 

meningsenhed til et så enkelt sprog som muligt. Tabel 1.1 viser trin tre af analysen. 

Trin 4: Består af at stille spørgsmål til meningsenhederne ud fra undersøgelsens formål. 

Trin 5: Til sidst bliver ikke-redundante temaer i interviewet bundet sammen til et deskriptivt 

udsagn. (Trin 5 bliver ikke udført i denne rapport.) 

I projektet gør vi brug af meningskondensering, for at fokusere på den essentielle tematik 

som undersøgelsen beskæftiger sig med – nemlig. 

Interviewet er med Povl Sommer. Povl har fået implementeret en ICD-enhed i en del af et 

forskningsprojekt. Den nedenstående tabel viser Povls egne udtalelser hvor det centrale tema 

bliver omformuleret til kortere beskrivelser. 

  

Dette afsnit beskæftiger sig med de tilsigtede og utilsigtede effekter som ICD-patienter 

oplever. 

 

Under interviewet forklarer Povl hvordan en ICD-enhed kan fungere, men den centrale 

tematik er hvordan Povl oplever livet med en ICD-enhed. Det er tydeligt at Povl ikke lader 

sin hjertesygdom begrænse ham. Povl var fysisk aktiv før han fik implementeret ICD’en og 

er det stadig. Selv når ICD-enheden er aktiv og giver Povl behandling kan han knap nok 

huske, at det var sket da han bliver efterspurgt om episoden på Roskilde Sygehus. Derfor 

virker det til at Povl ikke kan besvare hvilke utilsigtede effekter patienter oplever efter at 



have fået indopereret en ICD. Alligevel er Povls interview relevant for at undersøge hvilke 

tilsigtede effekter patienter kan opleve og hvordan deres hverdag ikke nødvendigvis 

indebærer store forandringer. Fordi Povl ikke føler der er sket nogen bemærkelsesværdige 

forandringer i hans liv, efter implementeringen af ICD-enheden, betyder det ikke at 

interviewet ikke er validt. Derimod anvender vi interviewet med Povl til det formål at belyse 

de tilsigtede effekter af ICD’en., som vi derefter sammenligner med de hjertepatienter der 

lever i frygt overfor ICD. Ved at sammenligne de forskellige typer af empiri og patienternes 

forskellige oplevelse af ICD-enheden, skaber det en større bredde og forståelse for 

undersøgelsens problemstillinger. 

 

  



Tabel 1.1 

Naturlig enhed Centralt tema 

Ja, øh det var i de sidste dage i januar 2013, det 

var frygteligt koldt en morgen og jeg havde 
cyklet i skole og havde måske ikke verdens 

bedste handsker på, så jeg frys om fingrene 

temmelig meget, og havde svært ved at få min 
hjelm af. Også gik en af mine gode kollegaer ud 

i skolegården som gårdvagt og vi snakkede om 

det var pisse koldt osv. Også blev jeg svimmel 

lige pludselig. Så bliver jeg hevet ind på 
lærerværelset og ligger lidt ned og får det fint 

igen. Men så havde de ringet efter en ambulance 

og den kommer jeg så ind i også de tog en EKG. 
Og fra den EKG kunne de så se at et eller andet 

var rivende galt. Så bliver jeg kørt på 

hjerteafdeling på Holbæk. Og det viste sig så 

efter nogen dage at jeg havde den lidelse der 
hedder hjertesvigt. og hjertesvigt går ud på eller 

i mit tilfælde ihvertfald går det ud på at det blod 

der løber til hjertet, der popper hjertet 
almindeligvis 60% til kroppen igen, men mit 

hjerte kan kun klare at poppe 12% tilbage igen i 

kroppen, det er faktisk kun 20% af hvad den 
skulle poppe tilbage til kroppen. Havde det 

været i slut 80’erne ville det have været meget 

mere alvorligt end det er i dag. Fordi på det 

tidspunkt havde der været stor risiko for at jeg 
havde været død efter 5 år. Men har så arbejdet 

med forskellige forskningsprojekter der siden 

slut 80’erne hvor man har udviklet tre 
forskellige metoder som gør hjertet bliver støttet 

af medicinens vej og det vil så sige at den her 

medicin dels stimulerer hjertefunktionen og dels 
gør det lettere for mit hjerte at poppe blodet 

rundt selvom det egentlig ikke kan poppe 

særligt godt. Og i forbindelse med alt det her 

medicineringer var der en hjertelæge på Holbæk 
sygehus der spurgte om jeg er interesseret i at 

komme ind og snakke med Lars køber inde i 

København. Han var en af hovedkræfterne i 
forbindelse med forskning af hjertesvigt. Og han 

foreslog en slags lodtrækning til et 

forskningsprojekt der handlede om at finde 

nogen mennesker som skulle bruge en ICD eller 
have indopereret en ICD. Men havde altså også 

nogen som ikke fik en indopereret, også ville 

man prøve at se forskellen. 

Povl oplevede hjerteproblemer i slutningen af 

2013. Opdagelsen af Povl led af hjertesvigt 
medførte at han blev del af et forskningsprojekt, 

der handlede om at se forskellen på patienter der 

fik en ICD-enheden og dem som ikke fik en. 

Jeg vandt om jeg så må sige, og fik den 

indopereret på Roskilde Sygehus i den sidste 

uge i november 2013. Det foregik smertefrit og 

meget enkelt også har den siddet her i 7 år. 

Povl har levet smertefrit med en ICD i 7 år. 



Jamen, som ung var jeg meget aktiv 
sportsmand, så aktiv at jeg faktisk spillede 

fodbold og håndbold på temmelig højt niveau 

og fik ødelagt begge mine knæ, og det sker for 

håndbold- og fodboldspillere. Så jeg har ikke 
været i stand til at spille oldboys eller i den 

slags.  

Og måtte stoppe med divisionshåndbold som 

25-årige og opdagede så der var noget som hed 
briks og kastede mig så over det og dyrkede det 

som sport siden. Så har jeg også cyklet en hel 

del og går tur og nu sørger jeg for at cykle eller 

gå en tur hver eneste dag. Gerne cykle en tur på 
10 kilometer om dagen ellers går jeg 4-5 

kilometer om dagen. Jeg prøver at veksle det 

lidt så det ikke bliver alt for kedeligt. Jegprøver 
at veksle det lidt så det ikke bliver alt for 

kedeligt. Ja præcis, jeg er velorienteret i 

forbindelse med, altså den hjertepoppe bliver 
ikke bedre af jeg sidder stille ihvertfald, den 

skal udfordres og ja det går fint, jeg synes 

faktisk det går forbløffende fint, jeg har 

motioneret hver eneste dag siden jeg fik 

hjertesvigt. 

Og jeg gjorde det også forinden.  

 

 

Povl var aktiv før og på nuværende tidspunkt, 
dermed er aktivitetsniveauet ikke faldet. 

Nææh, altså jeg har faktisk kun opdaget dens 

tilstedeværelse et par gange. For eksempel da 

jeg var til kontrol på Roskilde Sygehus i juni 
måned kan jeg huske, jeg var lige gået på 

pension godt og vel et halvt år forinden også så 

sagde den her sygeplejerske, “jeg kan se at der 
har været et par problemer med dig den 4. 

januar.” Nå siger jeg, januar? Hva fanden nååå, 

så kom jeg i tanke om jeg på krydstogt alene i 

Sydamerika, så uden for Argentinas Kyst stod 
jeg i min kahyt og barberede mig, også lige 

pludselig blev jeg meget svimmel og jeg trådte 

ind i selve kahytten fra badeværelset og lagde 
mit hoved ned på mine hænder på gulvtæppet og 

efter en 30-40 sekunders tid var jeg frisk igen og 

så rejste jeg mig op og barberede videre og 
tænkte hva fanden var det, nå ja det var hjertet 

der lige gjorde et eller andet 

Og det kunne man via min hjemmemonitor, jeg 

har en hjemmemonitor som står neden under 

sengebordet, og den registrer så hver eneste dag 
de data der bliver sendt fra min ret store 

Povl har kun oplevede et tilfælde af hjertesvigt 

siden han fik sin ICD-enhed. Povl kan ikke selv 

huske det var sket da han kommer hjem fra 
ferie, det er først da sygeplejersken nævner det 

for ham, at Povl kunne fremkalde mindet.  



indopereret computer der sidder ved siden af 
hjertet. Og den sender så data til Roskilde 

Sygehus, og det betød så at de faktisk øøøh der 

jeg kom hjem fra krydstogtet og trådte ind i 

soveværelset dertil flød alle de data som der var 
lagret i min ICD til min monitor og til Roskilde 

sygehus, så hun kunne se på minuttet at det var 

sket 5 måneder forinden. Det var en ret sjov 

oplevelse kan man sige 

 

 

5.1.1 Analyse af Interview#1 

Ved at dykke længere ned i interviewet er det nemmere at tydeliggøre de udsagn Povl 

kommer med. Ved at tolke og forstå de udvalgte citater kan vi komme tættere på hvordan de 

tilsigtede og utilsigtede effekter går ind og påvirker patientens hverdag. 

” … Og han foreslog en slags lodtrækning til et forskningsprojekt der handlede om at finde 

nogen mennesker som skulle bruge en ICD eller have indopereret en ICD.” (Interview #1) 

Povl nævner tidligt i interviewet at måden han fik tildelt, var gennem en lodtrækning. 

Allerede her ses det positive syn Povl har overfor ICD-enheden.  

” Jeg vandt om jeg så må sige…” (Interview #1). 

Povl mener nemlig at han vandt en lodtrækning som har været med til at øge hans livskvalitet 

og dermed ser at have ”vundet” lodtrækningen som et positivt udfald.  

”Det foregik smertefrit og meget enkelt også har den siddet her i 7 år.” (Interview #1). 

Povl kan ikke fremkalde nogen negative oplevelser, da han fik indopereret en ICD-enhed og 

dermed har haft en ICD siddende i 7 år. 

”… som ung var jeg meget aktiv sportsmand, så aktiv at jeg faktisk spillede fodbold og 

håndbold på temmelig højt niveau… nu sørger jeg for at cykle eller gå en tur hver eneste dag. 

Gerne cykle en tur på 10 kilometer om dagen ellers går jeg 4-5 kilometer om dagen.” 

(Interview #1) 



Povl har i sit tidligere liv været meget aktiv og bevidst om sundhed, selv efter Povl fik sin 

ICD holder han sig stadig aktiv. Derfor virker det til at ICD-enheden ikke har haft nogen 

psykisk negative effekter på Povl og han sørger for at bevare den aktive livsstil han havde 

tidligere.  

”… altså den hjertepoppe bliver ikke bedre af jeg sidder stille I hvert fald, den skal udfordres 

og ja det går fint, jeg synes faktisk det går forbløffende fint, jeg har motioneret hver eneste 

dag siden jeg fik hjertesvigt koncentreret.  

Og jeg gjorde det også forinden.” (Interview #1) 

Her bekræfter Povl vores teori om den bevidsthed som Povl har omkring sundhed og hvordan 

motion faktisk kan gå hen og styrke kroppen. Povl lader sig ikke begrænse fysisk af sin 

hjertesygdom eller ICD-enheden. Han fortsætter sine sunde vaner. 

”… altså jeg har faktisk kun opdaget dens tilstedeværelse et par gange.”  (Interview #1) 

Povl giver udtryk for, at hans ICD-enhed ikke har haft forvoldet forandringer i Povls liv. Povl 

nævner, at han kun har bemærket dens tilstedeværelse et par gange gennem en historie hvor 

Povl var på krydstogt i Sydamerika. Povl var udsat for hjerteanfald hvor ICD-enheden var 

aktiv og behandlede Povl. Denne episode kan Povl faktisk ikke huske da han bliver spurgt 

indtil episoden på Roskilde sygehus, dermed kan man påpege at Povl har en del tilsigtede 

effekter ved ICD-enheden. Som teknologisk artefakt virker funktionalitet af Povls ICD-enhed 

samt intention som ønsket. Povl er derfor et eksempel på når de tilsigtede effekter af ICD-

enheden er centrale for patientens oplevelse. Povl kan dog ikke give indsigt til hvordan de 

utilsigtede effekter påvirker patienter, da han ikke har oplevet nogen ifølge Povl.  

Povl viser som sagt ovenfor ingen former for frygt eller beskriver sin hverdag som værende 

forandret af ICD-enheden. Han beskriver dette komplekse teknologiske artefakt som 

brugervenligt. Povl sørger for at tage sine piller, og derefter kan han forsætte hverdagen som 

han havde tænkt sig, hvis han ikke havde en ICD-enhed. Her er det også relevant at lægge 

vægt på hvor stor en tilfredshed der kommer til udtryk ved, at ICD-enheden og dens 

komplekse system den er indlejret i, er ekstrem nem for Povl. Povl skal ikke ofre noget af sin 

hverdag, udover kontrol en gang om året, for at leve med en ICD-enhed. Her ses det at det 

teknologiske system arbejder sig udenom den menneskelige aktører. 



Derfor kan vi fra Povls interview konkluderer at den tilsigtede effekt fra ICD-enheden som 

teknologisk artefakt er at behandle hjertet i tilfælde af hjertesvigt eller lignede situationer som 

kan betyde liv eller død for patienten. 

Den næste meningskondensering er ikke et interview som projektgruppen har foretaget sig, 

men taget fra artiklen: Hjertepatienter får angst af deres pacemaker.  

Denne artikel bliver brugt som sekundær empiri og skal være med til besvare 

problemformuleringen omkring hvilke utilsigtede effekter patienter oplever efter 

implementering af ICD-enheden. Tabel 1.2 viser derfor kun citater fra Viki Kofoed som er 

ICD-patient og mærker hvordan ICD-enheden har indflydelse på hendes fysiske helbred samt 

mentale. (Barse, 2015) 

Tabel 1.2 

Naturlig enhed Centralt tema 

Der var jeg meget utryg i den efterfølgende tid. 

Hvad hvis jeg får stød, når jeg går ud i 
lyskrydset her, begyndte jeg for eksempel at 

tænke. Pludselig blev jeg også mere utryg for at 

gå alene ude om aftenen eller bange for at blive 

overfaldet.  Følte mig på mange måder mere 
utryg og sårbar. Sådan har jeg aldrig følt før 

Efter operationen følte Viki Kofoed sig utryg. 

Frygten for at få stød i forskellige situationer 
præger hendes hverdag. 

 

Jeg startede til håndbold efter operationen, men 

jeg fandt aldrig den samme glæde og mening 
med det, som jeg havde før, så jeg stoppede. Jeg 

ved ikke om, det var bevidstheden om, at jeg 

aldrig ville komme op på det plan, som jeg i 

teenageårene havde drømt om eller det var 
noget andet, men der skete noget 

Viki Kofoeds fysiske verden ændrede sig efter 

hun blev ICD-patient. Tanken om en ICD-enhed 
gjorde at hun begrænsede sig fysisk. 

 

 

Artiklen sætter fokus på hvorfor der er behov for et rehabiliteringsprogram for ICD-

patienterne, som både indeholder fysisk og psykoedukation. (Barse, 2015) 

Et af belæggende som forekommer i artiklen er, at ICD-patienter skal have muligheden for et 

rehabiliteringsprogram grundet psykiske og fysiske effekter man ser hos ICD-patienter. 

Artiklen ser på hvordan ICD-patienter der var med til et rehabiliteringsprogram, har det 

væsentligt bedre end de ICD-patienter der kun var til kontrol. 

”De patienter, som deltog i det tre måneder lange rehabiliteringsforløb fik det væsentligt 

bedre end kontrolgruppen. Deres iltoptag blev bedre, og deres egen opfattelse af generelt 

fysisk og psykisk helbred blev bedre.” (Barse, 2015) 



Ud fra artiklen ses det at et rehabiliteringsprogram resulterede i bedre sundhed for ICD-

patienterne. Derudover havde de også en bedre selvopfattelse omkring deres egen helbred 

fysisk og psykisk.  

Kigger man på Vikis udtalelser er det tydeligt, at hendes selvopfattelse havde ændret sig efter 

operationen, hvorimod Povl faktisk havde forsat sin livsstil uden bekymringer eller nogen 

former for angst. Tanken om at få stød i hjertet virker skræmmende for Viki. Hun forstiller 

sig hverdagssituationer hvor man kan få stød, såsom når man krydser et lyskryds. Disse 

tanker skaber en utryghed hos Viki og hun giver udtryk for at hun begrænser sig efter denne 

utryghed.  

Viki Kofoed er et eksempel på de utilsigtede effekter som er ved ICD-enheden. Et 

teknologisk artefakt der burde øge livskvaliteten har faktisk gået hen og forværret den. 

Aktivitetsniveauet er faldet og hun går i konstant frygt af det apparat som faktisk burde redde 

hendes liv i tilfælde af hjertefejl. For at mindske de utilsigtede effekter hos ICD-patienter gik 

forskeren Selina Kikkenborg Berg i samarbejde med sine forskningskollegaer i gang med at 

konstruere et rehabiliteringsprogram, hvor intentionen var at øge livskvaliteten hos ICD-

patienter psykisk og fysisk.  

Ud fra de to tabeller (1.1 & 1.2), ser vi tydelige forskelle omkring deres opfattelse af ICD’en. 

Povl ser ICD’en som et teknologisk artefakt der ikke forvolder nogen former for fysiske eller 

psykiske konsekvenser. Hans hverdag er ikke blevet påvirket af utryghed og egentlig ikke er 

et ofre for de utilsigtede effekter, men har fornøjelsen af de tilsigtede effekter, hvorimod Viki 

Kofoed har udvist hvordan de utilsigtede effekter præger hendes hverdag og hvilken frygt det 

kan medføre at have en ICD.  

5.2 David Nye 

Ifølge David Nye er mennesket og teknologien tæt forbundet sammen. På trods af 

teknologiens tætte sammenspil med mennesket, mener Nye at man ikke kan adskille 

teknologi og mennesket ad, dog er teknologi heller ikke deterministisk. Teknologien er såvel 

en del af menneskets udviklingen, og med til at øge menneskets livskvalitet, dermed er 

teknologien med til at udvikle menneskets fra andre arter.  

Projektrapporten ser på ICD-enheden som en teknologi der er med til at øge livskvalitet for 

ICD-patienter. ICD-enheden skal være understøtte hjertet i tilfælde af hjerte komplikationer, 

og dermed er der et eksempel på mennesket som udvikler et teknologisk artefakt for 

overlevelse. 



Ser man på Nyes teori omkring sammenspillet mellem mennesker og teknologi kan 

interviewet fra Povl, og udsagnene fra Viki Kofoed bruges til at se hvordan teknologien og 

mennesket hænger sammen. ”… altså jeg har faktisk kun opdaget dens tilstedeværelse et par 

gange. ” (Interview#1). På trods af at Povl har haft en ICD-enhed gennem 7 år, mener Povl at 

han ikke har kunne mærke dens tilstedeværelse udover et par gange. Povl ser ikke som en 

teknologi der går ind, og påvirker hans hverdag, men som et teknologisk artefakt der træder i 

kræft når det er nødvendigt. Her kan der argumenteres for at ICD-enheden har en passiv rolle 

i Povls liv, indtil der er behov for ICD-enheden aktiveres i tilfælde af hjerteanfald eller 

lignede. Selvom Povl ikke mener at ICD-enheden fylder en bemærkelsesværdig rolle i hans 

hverdag, er ICD-enheden stadig indopereret og dermed en del af Povl. Derfor kan Nyes teori 

omkring mennesket og teknologiens sammenspil ikke kan adskilles bekræftes. Selvom ICD-

enheden ikke går aktivt ind og integrer med Povls hverdag, er den stadig passiv indtil et 

tilfælde af hjerte komplikationer. Povls sammenspil med teknologien er et eksempel på 

hvordan ICD-enheden kan fungere, når ICD-patienter kun oplever de tilsigtede effekter.  

Ses der på den sekundær empiri, er det tydeligt at teknologiens sammenspil har en helt anden 

betydning for mennesket. Povl er tilfreds med hvordan hans ICD-enhed fungerer hvorimod 

Viki Kofoed har oplevet andre konsekvenser af teknologien. 

Nye argumenter for, at teknologi kan bruges og opfattes anderledes på baggrund af kontekst. 

Med andre ord, kan forskellige teknologier have forskellige betydninger afhængig af hvilken 

kontekst den bliver brugt i. Povls interview gav en fornemmelse af tryghed og tilfredsstilles 

med sin teknologi. Hvorimod Viki viser hvordan teknologi kan have et negativ sammenspil 

med mennesket, og dermed danne en utilsigtede effekt. ”Der var jeg meget utryg i den 

efterfølgende tid. Hvad hvis jeg får stød, når jeg går ud i lyskrydset her, begyndte jeg for 

eksempel at tænke.” (Barse, 2015) Her har vi et eksempel på hvordan teknologien og 

sammenspillet med mennesket går aktivt ind påvirker ICD-patienter, selvom ICD-enheden 

skulle øge livskvaliteten for Viki ender den med påvirke hendes hverdag og hendes psykiske 

helbred.  Ifølge Nye kunne teknologier have forskellige betydninger alt efter hvilken kontekst 

den er indlejret i. Povl og Viki har både den samme teknologi, men har to modstridende 

oplevelser af deres ICD-enheden.  

5.3 Langdon Winner 
Grundet den teknologiske udvikling kan det være svært at teknologien adskilt fra mennesket 

og omvendt. Mennesker har skabt og udviklet teknologi for at hæve deres levestandarder 

samt kant teknologi også forstås som artefakter der kan gå hen og være beskadige for de 



levestandarder vi meget vel prøver at forøge ifølge Winner. ” It may be, in fact, that the 

philosophy is best seen as a derivative of more fundamental questions. For despite the fact 

that nobody would deny its importance to an adequate understanding of the human condition, 

technology has never joined epistemology, metaphysics, esthetics, law, science, and politics 

as a fully respectable topic for philosophical inquiry.”. (Winner,1986) Winner påpeger at 

teknologi ikke bliver inddraget filosofiske overvejelser, da dem der udvikler teknologi, ikke 

har en interessen for hvordan teknologien kan ses fra et filosofisk aspekt. ” Engineers have 

shown little interest in filling this void.” (Winner, 1986).  

“… engineers appear unaware of any philosophical questions their work might entail.) 

(Winner, 1986). Det er ikke en prioritet at stille filosofiske spørgsmål omkring den teknologi 

som bliver udviklet, deres opgave er simpel – at udvikle teknologi. ICD-enheden blev 

udviklet for at kunne redde menneskeliv i tilfælde med en hjertefejl, men artiklen fra Marie 

Barse viser hvordan teknologi kan have utilsigtede effekter for ICD-patienter da den opfylder 

sin intention om at kunne behandle hjertepatienter i tilfælde af et anfald, derimod har 

forskningen vist hvordan utilsigtede effekter kan gå hen og skabe nye problematikker. ” 

Resultatet viste, at 25 procent af hjertepatienterne døjer med angst, og at de, som har angst, 

har fire gange større dødelighed end de ikke-angste.”. (Barse, 2015) At den samme teknologi 

som er ment at øge livskvaliteten kan gå hen og beskadige den, er en af de tanker Winner og 

Nye kommer ind på. ” Do they enrich us, or impoverish us?”. (Nye, 2006) Her påpeger Nye 

om teknologi egentlig forbedrer menneskets hverdag eller om den forværrer den. Ud fra Povl 

Sommers interview er det tydeligt at ICD-enheden har øget hans livskvalitet med ingen tegn 

på at denne teknologi skulle fremkalde nogen former for frygt. Derudover udviser Povl at 

hans ICD-enheden ikke er med til at begrænse ham og han ikke skulle foretage forandringer i 

sin hverdag på baggrund af sin ICD-enheden modsat Viki Kofoed. ”… Pludselig blev jeg 

også mere utryg for at gå alene ude om aftenen eller bange for at blive overfaldet.  Følte mig 

på mange måder mere utryg og sårbar. Sådan har jeg aldrig følt før”. (Barse, 2015) Viki 

fortæller, at hendes hverdag er blevet forandret da Viki psykisk bliver påvirket af hendes 

ICD-enhed, tanken om at den tilsigtede effekt om at få stød til hjertet i tilfælde af et 

hjerteanfald er skræmmende for Viki. Frygt er en af de utilsigtede effekter ved ICD-enheden 

da den skulle være med til at sikre sikkerhed hvis der skulle opstå hjertekomplikationer. Her 

er Winners og Nyes teori relevant i forhold til semesterprojektet da vi ser hvordan teknologi 

kan udvikles på baggrund af gode intentioner, men ikke har videretænkt konsekvenserne. 



6. Diskussion 
6.1 Hvordan virker en ICD-enhed? 

ICD-enheden kan have mange forskellige brugsformer, Povl Sommer mente at han kun havde 

fået behandling fra sin ICD-enhed en gang. Povls behandling var ikke gennem stød men at 

ICD-enheden gik ind og behandlede hjerterytmen da den var under et anfald. Povl er bevidst 

om chancen for at få stød og at det kan mærkes, men at han ikke frygter det. Det fremgår 

tydeligt at Povl lever med sin ICD-enheden og ikke sætter grænser for hvordan hans liv skal 

leves.  

ICD-enhedens intention er at sætte en stopper for tilfælde hvor ICD-patienter kan komme i 

livsfare. Den frygt ICD-patienter som Viki har udvist, er frygten for at ICD-enheden rent 

faktisk går hen og virker. Dette kan fremstå besynderligt, at man frygter ens livs bliver 

reddet. Det kan forstås som om frygten ikke ligger i at ICD-enheden giver stød, men at man 

selv om ICD-patienter sætter sig selv i en situation der ville gå hen og resulterer i 

hjertekomplikationer og dermed få ICD-enheden til at give stød. Tanken om at motion kan få 

ens puls forhøjet kan virke skræmmende da den man har et apparat der hele tiden overvåger 

målingerne og ud fra de målinger skal tage beslutninger om ICD-patienten har brug for 

behandling eller ej. ICD-enhedens funktion er velkendt, men hvordan virker den på ICD-

patienter er forskelligt fra patient til patient. Ud fra analysen er det tydeligt at alle patienter er 

indforstået med hvordan den kan og vil virke i tilfælde af et hjerteanfald, men hvordan det 

virker psykisk på ICD-patienter er en bredere undersøgelse. Semesterprojektet har kun udført 

et interview, og dermed kan ikke komme med en generel besvarelse for hvordan ICD-

enheden virker ret psykisk for ICD-patienter. Men ud fra interviewet gruppen selv har udført 

og Vikis udtalelser fra artiklen er det tydeligt at ICD-enhedens funktion om at behandle 

hjertet er den samme. Der hvor Viki Kofoed og Povl Sommer adskiller sig er de følgende 

psykiske konsekvenser der følger med. Derfor er det svært at modsige Nyes verdenssyn om, 

at teknologien har forskellige betydning alt efter hvilket menneske der ser eller anvender sig 

af den pågældende teknologi. 

6.2 Utilsigtede effekter og tilsigtede effekter  

Når der sættes fokus på de tilsigtede effekter, er det tydeligt for både Viki og Povl hvad ICD-

enheden er i stand til og dens formål. Selvom denne forståelse er enstydig, har Viki alligevel 

mistet lysten til at dyrke sport trods lægernes anbefalinger. Utilsigtede effekter kan opstå som 

resultat af de tilsigtede effekter, hvilket er det vi ser her. Med andre ord kan den tilsigtede 

effekt være grunden til at der opstår utilsigtede effekter, for eksempel har en bil som formål 



at transporter fra A til B. Selve konsekvensen af bilen tilsigtede effekt resulterer i at den kan 

medføre forurening og beskadige miljøet. For at sætte det i perspektiv til ICD-enheden er 

bilens tilsigtede effekt at kunne transporter og ICD’ens at behandle hjertet i tilfælde af 

hjertekomplikationer. Vikis frygt er en utilsigtede effekt men er opstået på grund af den 

tilsigtede effekt, ligesom bilen forurener på grund af dens brændstoffer den bruger. Ud fra 

undersøgelsen er der kun fundet utilsigtede effekter hos Viki men Povl blev direkte spurgt 

indtil om der var nogen negative oplevelser i forhold til sin ICD og kunne ikke erkende at han 

havde. Dermed stammer undersøgelsen godt overens med Nye teori om at teknologi ikke har 

en forudbestemt brugsform, og har forskellige betydninger alt efter hvilket samfund den er 

indlejret i og hvem der benytter sig af teknologien. 

7. Konklusion 
Til slut vil gruppen komme med en endelig konklusion på undersøgelsen. Efterfølgende 

undersøgelser har gruppen blandt andet brugt Winner og Nye til at analyser forholdet mellem 

mennesket og teknologien. Teorien om, mennesket og teknologi er tæt forbundet sammen og 

påvirker hinanden, ses gennem gruppens undersøgelser. Det er tydeligt at selvom Povl ikke 

mærker ICD-enhedens tilstedeværelse har han stadig gavn af dens tilsigtede effekter. 

Hvorimod Viki ikke blot har gavn af ICD-enhedens tilsigtede effekter, men også kan mærke 

de utilsigtede effekter i form af angst. Undersøgelsen viser også, hvordan teknologi kan 

forstås forskelligt alt afhængig af hvem der oplever teknologien. Dette ses også i 

teoriafsnittet, hvor Casper Bruun Jensen beskriver EPJ’er som en teknologi, der bruges hos 

forskellige aktører. 

I forhold til gruppens undersøgelse er informanterne i denne undersøgelse, ikke tilstrækkeligt 

virkelighedsbillede for alle ICD-patienter bekræfter det alligevel Nyes teori om at teknologi 

har forskellige meninger og udtryk som ikke er ens for alle. Dernæst har undersøgelsen også 

analyseret hvordan en ICD-enhed fungerer samt se på det teknologiske system den er 

indlejret i. Dens funktion er blandet at stabiliserer hjertet når der er behov for det og i nogen 

tilfælde give hjertet stød som Viki frygter. Med andre ord er ICD-enheden et teknologisk 

artefakt der har evnen til at overvåge hjerteaktivitet og behandle hjertet efterbehov. ICD-

enheden kan indsamle data så sundhedsfaglige kan følge med i ICD-patienters hjerteaktivitet, 

dette er muligt på grund af hjemmemonitoren som sender den lagret data fra ICD-enheden til 

hospitalet. Den tilsigtede effekt er at sørge for i tilfælde af hjertekomplikationer vil ICD’en 

træde i kræft, og behandle hjertet, som følge af den tilsigtede effekt kan ICD-patienter frygte, 

at få stød og forværre deres egen livskvalitet ved at leve et liv i frygt. 



8. Produktbeskrivelse 
Produktet i dette års semesterprojekt er en visuel præsentation af hvordan ICD-enheden 

fungerer, hvilket teknologisk system den er indlejret i og hvilke tilsigtede og utilsigtede 

effekter projektgruppen har fundet gennem deres interview og analyse. 

9. Perspektivering 
I og med at vores rapport kun tager udgangspunkt i et interview, og udsagn fra en ICD-

patient gennem en artikel kan vores rapport ikke fremstille et virkelighedsbillede af hvordan 

ICD-patienter oplever deres ICD-enheden. Gruppen stod overfor en uventede situation der 

begrænsende muligheder for fysisk interview og mistede en del kontakter. Hvis gruppen 

havde kunne have haft interview med Medtronic, sundhedspersonaler og flere ICD-patienter 

ville denne rapport kunne give et langt bedre billede på hvordan de fleste patienter har det. Et 

interview med sundhedspersonaler kunne være relevant i forhold til undersøgelsen, da man 

kunne komme ind på hvorfor de mener at nogen ICD-patienter lever i frygt, og andre som 

Povl ikke gør. Derudover kunne gruppen havde forhørt sig om hvad de gør, for at få ICD-

enheden til at fungerer bedst muligt for dem og ICD-patienter. Derfor kunne rapporten have 

haft en større helhed ved at have inkluderet flere aktører som rent faktisk har en relevant 

faktor for i denne undersøgelse. Den manglede mængde af empiri kan få undersøgelsen til at 

virke at kun at tage udgangspunkt i to menneskers udsagn.  

Dernæst kunne man forhøre sig af de forskere der undersøger ICD-patienter der lever i frygt, 

rehabiliteringsprogrammet som artiklen af Marie Barse nævner kunne netop være med til at 

belyse problemformulering omkring hvilke utilsigtede effekter man ser hos ICD-patienter. 
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11. Interview 
 Interview #1, Povl Sommer, 10. Maj 2020, Video Call, Længde: 20 minutter og 48 sekunder.  

12. Bilag 
Bilag 1:  

https://www.health.harvard.edu/drugs-and-medications/who-needs-an-implantable-cardioverter-

defibrillator 

Bilag 2: 

https://www.hendricks.org/Taxonomy/RelatedDocuments.aspx?id=0&sid=0&ContentTypeId=85&Co

ntentID=P00234 

Bilag 3:  

Uploadet: Utilsigtede effekter fra Medtronic. 

Bilag 4:  

Interviewguide 

En mulig interviewguide eller spørgsmål til en interviewperson, som kunne være ’’patient/bruger’’ 

kunne være: 

-          Hvad er en ICD- pacemaker? (En kort beskrivelse) 

-          Hvornår fik du den implementeret? 

-          Har du kunnet mærke forandringer efter at du fik implementeret en ICD-pacemaker? 

-          Hvilke forskelle/forandringer har der været? 

-         Hvordan påvirker ICD- enheden din hverdag? 

-          Hvis du havde muligheden for at ændre noget i forhold til ICD-pacemakeren, hvad skulle det 

være? 

-         Er du klar over, hvilke data der bliver sendt til sundhedspersonalet? Og hvad synes du om det? 

-          Synes du at der er noget, der bør rettes i forhold til udviklingen af ICD-pacemakeren? 

-          I forhold til hjemme monteringen, synes du det virker for dig? Og hvorfor? 

-          Hvornår indkalder de dig på sygehuset? 

-          Hvordan er kontakten mellem sygehuset og dig? 

-          Hvad er det bedste/fordelen ved at have ICD- pacemakeren implementeret? 

-          Hvad er ulempen ved at have ICD- pacemakeren implementeret? 

-          Overordnet set, hvordan har du oplevet at have en ICD-pacemaker? 

https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-9071/icd.pdf
https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-9080/pacemaker.pdf
https://www.health.harvard.edu/drugs-and-medications/who-needs-an-implantable-cardioverter-defibrillator
https://www.health.harvard.edu/drugs-and-medications/who-needs-an-implantable-cardioverter-defibrillator
https://www.hendricks.org/Taxonomy/RelatedDocuments.aspx?id=0&sid=0&ContentTypeId=85&ContentID=P00234
https://www.hendricks.org/Taxonomy/RelatedDocuments.aspx?id=0&sid=0&ContentTypeId=85&ContentID=P00234


Spørgsmål til eksperter eller producenter kunne være: 

-          Hvad er en ICD-pacemaker? En beskrivelse af den ’’almindelige/mest udbredte ICD-

pacemaker’’. 

-          Hvilket ICD-pacemaker er udbredt i Danmark? 

-          Hvilke mekanismer og processer er der i en ICD-pacemaker? 

-          Hvilke artefakter indeholder en ICD- pacemaker? 

-          Hvad bidrager disse artefakter med? 

-          Synes du, at der nogle utilsigtede effekter ved en ICD-pacemaker? 

-          Er der noget, du ville ændre eller gøre bedre ved denne ICD-pacemaker? 

-          En mulig videreudvikling af ICD-pacemakeren? 

 

Bilag 5: 

Interview med Povl Sommer 

Dato: 10/5/2020 

Længde: 20 minutter og 48 sekunder. 

Simon: Povl, kan du fortælle hvad du laver til hverdag? 

 

Povl: Jeg er primært pensionist, det vil sige jeg for 5 år siden jeg holdt op med at arbejde som 

skolelærer. Det havde jeg gjort i 36 år, med matematik fysik og idræt. Også sgu der er sådan lidt 

reform, med lockout, jeg ved ikke om du kan huske det fra din tidligere skolegang? 

 

Simon: Jo. 

 

Povl: Øhh og, det gjorde så jeg ikke havde lyst til at fortsætte i det system der, så jeg stoppede. 

 

Simon: Ja. 

 

Povl: Og lige nu bruger jeg en masse tid på brik, altså et ret avanceret kortspil som du måske har hørt 

om? 

 

Simon: Mhmm  

 



Povl: Og der arbejder jeg med elite briks i Danmark og sidder i et lille 4-mandsudvalg som styrer 

brikseliten i Danmark, også er jeg kaptajn for forskellige danske briks landshold, pt er jeg kaptajn for 

det danske mix landshold. Så jeg bruger en del tid, også spiller jeg selv briks på et rimeligt højt 

niveau. Så jeg bruger en hel del tid på briks, nok hvis man tager fra mandag morgen til fredag har jeg 

nok fyret en hel arbejdsuge af skal du se. Der kan godt gå 40 timer med det. 

 

Simon: Okay, du nævnte at du var skolelærer, hvad var det du underviste i? 

 

Povl: Matematik og fysik/kemi 

 

Simon: Ja, hvor henne? 

 

Povl: På Holkbæk privat realskole 

 

Simon: Okay, men i dagens anledning er det ICD-enheden vi skal snakke om, øh kan du fortælle lidt 

om begivenhederne før du fik opereret en ICD?  

 

Povl: Ja, øh det var i de sidste dage i januar 2013, det var frygteligt koldt en morgen og jeg havde 

cyklet i skole og havde måske ikke verdens bedste handsker på, så jeg frys om fingrene temmelig 

meget, og havde svært ved at få min hjelm af. Også gik en af mine gode kollegaer ud i skolegården 

som gårdvagt og vi snakkede om det var pisse koldt osv. Også blev jeg svimmel lige pludselig. Så 

bliver jeg hevet ind på lærerværelset og ligger lidt ned og får det fint igen. Men så havde de ringet 

efter en ambulance og den kommer jeg så ind i også de to en EKG. Og fra den EKG kunne de så se at 

et eller andet var rivende galt. Så bliver jeg kørt på hjerteafdeling på Holbæk. Og det viste sig så efter 

nogle dage at jeg havde den lidelse der hedder hjertesvigt. og hjertesvigt går ud på eller i mit tilfælde i 

hvert fald går det ud på at det blod der løber til hjertet, der popper hjertet almindeligvis 60% til 

kroppen igen, men mit hjerte kan kun klare at poppe 12% tilbage igen i kroppen, det er faktisk kun 

20% af hvad den skulle poppe tilbage til kroppen. Havde det været i slut 80’erne ville det have været 

meget mere alvorligt end det er i dag. Fordi på det tidspunkt havde der været stor risiko for at jeg 

havde været død efter 5 år. Men har så arbejdet med forskellige forskningsprojekter der siden slut 

80’erne hvor man har udviklet tre forskellige metoder som gør hjertet bliver støttet af medicinens vej 

og det vil så sige at den her medicin dels stimulerer hjertefunktionen og dels gør det lettere for mit 

hjerte at poppe blodet rundt selvom det egentlig ikke kan poppe særligt godt. Og i forbindelse med alt 

det her medicineringer var der en hjertelæge på Holbæk sygehus der spurgte om jeg interesseret i at 

komme ind og snakke med Lars køber inde i København. Han var en af hovedkræfterne i forbindelse 

med forskning af hjertesvigt. Og han foreslog en slags lodtrækning til et forskningsprojekt der 



handlede om at finde nogen mennesker som skulle bruge en ICD eller have indopereret en ICD. Men 

havde altså også nogen som ikke fik en indopereret, også ville man prøve at se forskellen. 

 

Simon: Ja. 

 

Povl: Jeg vandt om jeg så må sige, og fik den indopereret på Roskilde sygehus i den sidste uge i 

november 2013. Det foregik smertefrit og meget enkelt også har den siddet her i 7 år. 

Simon: Så har vi hørt lidt om din historie før og efter, kan vi komme ind på dit aktivitetsniveau, 

hvordan har det været førhen. Hvor aktivt har du været førhen og hvor sundhedsmæssig bevidst? 

 

Povl: Jamen, som ung var jeg meget aktiv sportsmand, så aktiv at jeg faktisk spillede fodbold og 

håndbold på temmelig højt niveau og fik ødelagt begge mine knæ, og det sker for håndbold- og 

fodboldspillere. Så jeg har ikke været i stand til at spille oldboys eller i den slags. 

 

Simon: Nej 

 

Povl: Og måtte stoppe med divisionshåndbold som 25-årige og opdagede så der var noget som hed 

briks og kastede mig så over det og dyrkede det som sport siden. Så har jeg også cyklet en hel del og 

går tur og nu sørger jeg for at cykle eller gå en tur hver eneste dag. Gerne cykle en tur på 10 kilometer 

om dagen ellers går jeg 4-5 kilometer om dagen. Jeg på prøver at veksle det lidt så det ikke bliver alt 

for kedeligt. 

 

Simon: Ja, Så det jeg hører dig sige, er at du har haft en ungdom hvor du har haft en atlet niveau i 

forhold til du havde nogle sportsgrene, du tog dig meget af, også på et tidspunkt stopper du men du er 

stadig bevidst om at du skal holde dig sund og rask i form af fysisk aktivitet. 

 

Povl: Den skal udfordres og ja det går fint, jeg synes faktisk det går forbløffende fint, jeg har 

motioneret hver eneste dag siden jeg fik hjertesvigt koncentreret.  

Og jeg gjorde det også forinden  

Simon: Yes, det er fordi en af de indgangsvinkler vi gerne vil ind på, er om patienter egentlig har 

mærket nogen forskel efter de har fået den (ICD) og i forhold til aktiviteter og sundhed er det jeg 

forstår fra dig er, at der faktisk ikke er nogen forskel og du faktisk ikke lader dig stoppe af at man 

dårligt hjerte og faktisk siger man skal ud og motionerer sig.    

 

Povl: Det rigtigt ja 

 



Simon: Er der andre ting du synes du har bidt mærke i, i forhold til at øøh efter du har fået sådan en 

ICD? 

 

Povl:Nææh, altså jeg har faktisk kun opdaget dens tilstedeværelse et par gange. For eksempel da jeg 

var til kontrol på Roskilde sygehus i Juni måned kan jeg huske, jeg var lige gået på pension godt og 

vel et halvt år forinden også sagde den her sygeplejerske, “jeg kan se at der har været et par problemer 

med dig den 4. januar.” Nå siger jeg, Januar? Hva fanden nååå, så kom, jeg i tanke om jeg på 

krydstogt alene i Sydamerika, så uden for Argentinas Kyst stod jeg i min kahyt og barberede mig, 

også lige pludselig blev jeg meget meget svimmel og jeg trådte ind i selve kahytten fra badeværelset 

og lagde mit hoveder ned på mine hænder på gulvtæppet og efter en 30-40 sekunders tid var jeg frisk 

igen og så rejste jeg mig op og barberede videre og tænkte hva fanden var det, nå ja det var hjertet der 

lige gjorde et eller andet. 

 

Simon: Ja. 

 

Povl: Og det kunne man via min hjemme monitor, jeg har en hjemme monitor som står neden under 

sengebordet, og den registrerer så hver eneste dag de data der bliver sendt fra min ret store indopereret 

computer der sidder ved siden af hjertet. Og den sender så data til Roskilde sygehus, og det betød så at 

de faktisk øøøh der jeg kom hjem fra krydstogtet og trådte ind i soveværelset dertil flød alle de data 

som der var lagret i min ICD til min monitor og til Roskilde sygehus, så hun kunne se på minuttet at 

det var sket 5 måneder forinden. Det var en ret sjov oplevelse kan man sige 

 

Simon: Det er jo super interessant at du har fået terapi fra din ICD uden du selv har lagt mærke til det! 

 

Povl: Ja, det er jo, jeg lagde jo mærke til at jeg blev svimmel ikke? 

 

Simon: Jo, men selve behandlingen var ikke noget der kunne fysisk mærkes? 

 

Povl: Nej den har kun kommet med et af de der små stød den kan komme med, det der hedder ATP 

tror jeg nok, sådan en hvad hedder det nu? Anti attack  patient tro jeg nok, jeg har ikke mig bevidst 

fået stød tror jeg nok og det burde man kunne mærke har jeg fået vide. Det føles som om man får et 

kæmpe dunk i brystkassen. 

 

Simon: Så du har kun været igennem en form for behandling af din ICD, og ikke prøvet andet? 

 

Povl: Næh 



 

Simon: Men den virker jo altid når den skal virke, men jeg er meget interesseret i det her med altså 

hvor meget skal du selv gøre for at få det her til at virke? Er det bare det med du fik den indopereret 

også kører den som den skal? Du skal bare til kontrol en gang om året også 

 

Povl: Ja, i begyndelsen var det to gange om året også efter de første par år gik de ned til 1 gang om 

året. og det er utroligt nemt at gå ud og lige bruge et kvarter på de tester den efter. På et andet 

tidspunkt for jeg taget EKG og blodprøver gennem min privat læge såå jeg mærker faktisk ikke noget 

 

Simon: Ja, det virker ikke til din hverdag har ændret sig ret meget udover du skal til kontrol en gang 

om året. 

 

Povl: Nej, det synes jeg ikke, jeg rejser utroligt meget og jeg er ikke bekymret. Jeg er ikke bange for 

at køre bil jeg er ikke bange for gå rundt på nogle klipper i Australien altså, jeg frygter ikke at hjertet 

lige pludselig skal stoppe. 

 

Simon: Nej, det også det vi fokuserer på lidt, det med at mange patienter måske har en anderledes 

psykisk tilstand til hvordan det er at finde ud af man har et apparat inden i sig. Men du virker til at 

have en meget positiv attitude øh for det og det virker som om du bare har fået et produkt og du bare 

kører med det.  

 

Povl: Ja det rigtigt 

 

Simon: Du siger du rejser meget, er der nogen forbehold du skal tage dig i forhold til medicin eller 

hjemme monitor? Den er bare det hjemme?  

 

Povl: Ja hjemme monitoren bliver bare stående hvor den står også de data der evt. der kommer til ICD 

i min krop, de vil så præcis på det tidspunkt når jeg kommer hjem, sendes der data til monitoren 

trådløst også ja, så der ikke mere i det. fordi så bliver den data linket til Roskilde sygehus.  

 

Simon: Okay 

 

Povl: Også på et eller andet niveau jeg ikke kender, er der også mulighed for at de kan reagere på 

nogle fejl i altså nogen sygdomsudsvig så de kan evt. kan foreslå at der bliver ændret lidt på 

medicinen på den ene eller anden måde. Så de kan altså reagere på de beskeder på den data de får. 

 



Simon: Så det du siger er, at de kan reagere på den data, det får og reagerer på den data i forhold til 

det behov du har. 

 

Povl: Det kan de, og jeg ved ikke hvis de gør det i det daglige og kigger hver dag 

 

Simon: Bekymrer det dig at der en slags overvågning? 

 

Povl: Overhovedet ikke, men jeg dog klar over hvis der sad en eller anden… Skal vi kalde ham 

russer? 

 

Simon: Lad os 

 

Povl: Han kunne i princippet hacke min ICD og gøre gale ting, men jeg ved ikke om det nogensinde 

var sket. Men jeg går ikke rundt og er bekymret, jeg tager hver dag som en ny oplevelse. 

 

Simon: Det kan jeg godt forstå, vi er ved at nå en afslutning, tak for snakken Povl 

 

Povl: Selv tak, skal besøge din onkel her om lidt. 

 

Bilag 5: 

Uploadet: manual til ICD-enhed 

Bilag 6: 

Uploadet: Emails fra Medtronic 

 


