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Kunnskap
Åpenhet
Trygghet



Når sykdom rammer

• Sorgreaksjoner

• Informasjon 

• Erfaringer 

• Omstilling

• Nye muligheter

(Kristoffersen & Breievne, 2016)



Psykiske reaksjoner
på ICD



Thylen I. EuroHeartCare 2014
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Frykt for 
fremtidige 

støt

Når jeg merker at 
hjertet mitt banker 
raskt bekymrer jeg meg 
over at ICD’en skal gi 
støt

Jeg er redd for å trene 
fordi det kan øke 
pulsen min og føre til 
at ICD’en gir støt

Jeg er redd for å 
være alene når 
ICD’en gir meg 
støt og jeg 
trenger hjelp



Risikofaktorer for utvikling av 
psykiske reaksjoner 

• Alder < 50 år

• Kvinner opplever høyere grad av psykiske 
reaksjoner

• Alvorlighetsgrad av hjertesykdommen  

• Andre forhold 

(Dunbar et al., 2012; Guo et al., 2021)



Mestring av en ny hverdag med 
ICD



Viktigheten av 
informasjon og 
kunnskap



Å mestre stress og ny 
hverdag

• Hvordan du vurderer stressfulle 
hendelser betyr mye for hvilke 
følelsesmessige reaksjoner du 
opplever.

Tenk på deg selv som en    

overlever

(Ford et al.,  2013)



Å mestre stress 
og en ny hverdag

Kjenn igjen stress

 Rask hjertefrekvens,

 Økt pustefrekvens, 

 Uttalt svetting,

 Muskelanspenthet

 Irritabilitet



Pusteteknikk

Diafragma  pusting

Pust inn luft gjennom nesen, fyll lungene 
og beholde luften i 2 sekunder

Deretter puster du ut sakte gjennom 
munnen, over 6 sekunder.

Gjenta øvelsen inntil du er mer avslappet.



Å mestre stress og 
en ny hverdag 

Om du får et støt?

• Lag en handlingsplan

• Søk hjelp når du 
trenger det

• Bruk pusteteknikk



Å mestre stress og en ny 
hverdag

Senk stressnivået

Engasjer deg i positive aktiviteter som 
trening, gå turer, lese en god bok, ta 
varme bad, yoga, meditering



Å mestre stress og 
en ny hverdag

Involver ditt sosiale 
nettverk

• Informer og snakk 
med familie og 
venner.

• Vær åpen rundt 
følelser

• Spør om hjelp når 
du trenger det. 



Pårørende – og 
rolleforandringer

Partnere kan:

• oppleve at balansen i 
forholdet blir skjev

• oppleve mer ansvar 

• oppleve mindre 
oppmerksomhet fra andre 

• oppleve det vanskelig å 
diskutere sine egne 
bekymringer

Forslag til Strategi : 

Diskuter hverandres roller 

Din opplevelse av omsorgsansvar 
kan være forskjellig fra det ICD 

bæreren tror



Barn av en ICD 
bærer
• Barn (og andre familiemedlemmer ) 

kan oppleve vansker knyttet til mor 
eller fars sykdom

Forslag til Strategi: 

Informer barna om støt og hvordan 
ICD virker

• Barn er ofte tilpasningsdyktige 

• Presenter informasjon på en ikke-
skremmende måte

• Søk hjelp ved behov



Gode tilbud for 
ICD-bærere og 
pårørende



Hva med seksuallivet?
ICD bærere kan ha glede av seksuallivet på lik 
linje med andre.
Seksuelt samliv kan gjenopptas tidlig etter 
implantasjon så lenge strekk over ICD unngås

• Seksuelt samvær anstrenger ikke hjertet mer 
enn moderat fysisk aktivitet

• Positiv effekt av regelmessig fysisk aktivitet
• Potensmidler som Viagra kan være nyttige
• Seksuallivet kan påvirkes negativ av

o Psykologisk årsaker knyttet til selve 
hjertesykdommen

o Hjertemedisin



Aktivitet og kosthold

• Fordeler av regelmessig fysisk aktivitet
• Reduserer stress, smerter

• Mindre risikoen for hjerte-kar sykdom

• Vektreduksjon/ holde vekten

• Tilstreb et variert kosthold
• Grønnsaker, frukt og belgfrukter (5 om dagen «regelen»)

• Magre meieriprodukter

• Fullkornsprodukter

• Unngå for mye salt, sukker og alkohol


