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Introduktion: Hjärtimplantat är en avancerad livslång behandling som utgör en 
stor livsomställning för patienten. Det är en sjuksköterskas professionella ansvar 
att främja god hälsa och vid god hälsa ska både de biologiska funktionerna och 
den existentiella upplevelsen tillgodoses. Syfte: Syftet med litteraturstudien var 
att belysa patientens existentiella upplevelse av att leva med ett hjärtimplantat. 
Metod: En litteraturstudie med induktivt förhållningssätt som följt Polit och Beck 
(2012) nio steg där sökningar genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. 
Detta gav 10 vetenskapliga artiklar av kvalitativ metod som kvalitetsgranskades 
enligt Polit och Beck (2012) ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative 
Research Report”. Artiklarna bearbetades ingående och fyra kategorier 
identifierades. Resultat: Bearbetningen resulterade i en kategorisering av fyra 
kategorier: att tappa fotfästet, relationen till döden, relationen till hjärtimplantatet 
och att gå vidare. Slutsats: Den existentiella upplevelsen har beskrivits av 
patienterna som en ständig process av att tappa fotfästet, konfronteras med sin 
egen dödlighet, försöka skapa en relation till sitt hjärtimplantat och sedan försöka 
återta kontrollen för att kunna gå vidare. Ett individanpassat stöd från 
sjuksköterskan och stöd av närstående verkar ha en positiv inverkan på patientens 
existentiella upplevelse. 
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Introduktion 
Den ledande sjukdomsrelaterade dödsorsaken i västvärlden är hjärt-kärlsjukdomar (Bayog & 
Waters 2017). Hjärtats primära funktion är att upprätthålla kroppens cirkulation och bibehålla 
homeostas. För att bibehålla homeostas krävs det att hjärtats mekaniska, elektriska och 
metaboliska system alla koordineras och fungerar optimalt. Hjärtat beskrivs ofta som en 
muskel men det är att förenklat uttryck. Hjärtat är ett komplext organ med bindvävsskelett, 
hjärtklaffar och muskelfibrer. Dessa komponenter är strukturerade för att öka cirkulationen. 
Hjärtat består av fyra kamrar som varierar i form samt storlek relaterat till blodvolymen och 
den kraft som måste genereras för att upprätthålla kroppens cirkulation (Flanigan & Gaskell 
2004). Människans livsstil har en avgörande roll för hjärtats hälsa och sex av tio gånger kan 
dödsfall undvikas genom hälsofrämjande livsstilsförändringar (Bayog & Waters 2017). 
Hwang et al. (2018) har utfört forskning på patienter i ”The Framingham heart study” vilket 
är ett projekt för studier av hjärt-kärlsjukdomar som startade år 1948. Det startade med 5209 
personer och följer idag inte bara deras hjärt-kärl hälsa utan även deras barn och barnbarns. 
De har kunnat bevisa att hälsofrämjande åtgärder sänker risken att insjukna i hjärt-
kärlsjukdomar. Nayor et al. (2016) förklarar att de största riskfaktorerna är hypertoni, diabetes 
mellitus, obesitas och rökning. Förebyggande åtgärder är att hålla en hälsosam kost, fysisk 
aktivitet och måttligt alkoholintag. För de patienter som har hjärtproblematik finns idag 
flertalet olika behandlingar till exempel med hjärtimplantat. 

 

Hjärtimplantat 

Hjärtimplantat är en teknologisk avancerad livslång behandling som kräver regelbundna 
sjukhusbesök, upprepade operationer och att patienten tar hänsyn till implantatet i sin vardag. 
Detta kan upplevas som en stor psykisk påfrestning ovanpå den fysiska påfrestning det redan 
innebär att genomgå en operation (Chakravarthy et al. 2017; Morken et al. 2013). Det finns 
många olika sorters ohälsotillstånd relaterat till hjärtat som motiverar ett hjärtimplantat 
(Lorraine et al. 2016). Det är svårt att avgöra hur många individer som lever med ett 
hjärtimplantat på grund av att det inte förs statistik i alla länder. Antalet 
hjärtimplantatsoperationer är dock över 1.5 miljoner per år globalt sett (Harding 2015).  

 

Swedish ICD and Pacemaker registry (2015) för statistik över hjärtimplantat i Sverige. I slutet 
av år 2015 levde 52 593 patienter med en pacemaker och siffran har stadigt ökat varje år 
sedan 70-talet när registreringen startade. Persson och Stagmo (2017) redogör att en 
pacemaker består av en dosa med en eller flera elektroder som opereras in under huden på 
bröstkorgen. Ledningar med elektroder dras sedan till hjärtat och vidarebefordrar 
pacemakerns elektriska signaler. Valzania et al. (2016) förklarar att en pacemaker används vid 
arytmier som uppträder när de elektriska impulserna i hjärtat inte bildas eller sänds ut på ett 
korrekt sätt. Arytmier kan leda till att hjärtat slår för snabbt, långsamt eller oregelbundet. 
Pacemakern stimulerar hjärtat att slå regelbundet genom att elektroderna känner av den egna 
hjärtrytmen och avger impuls vid utebliven eller inkorrekt aktivitet.  

 

I slutet av år 2015 fanns det 9 483 patienter som levde med en implantable cardioverter 
defibrillator (ICD) i Sverige vilket även det ökat varje år sedan registreringen startade år 2004 
(Swedish ICD and Pacemaker registry 2015). En ICD är en dosa under huden som har en eller 
flera elektroder kopplade till hjärtat och vid allvarlig störning av hjärtats rytm defibrillerar den 
patienten (SBU 2006). ICD är den bästa behandlingsmetoden för patienter som redan har haft 
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eller som löper stor risk att drabbas av ett hjärtstillestånd på grund av kammartakykardi eller 
kammarflimmer. Anledningar till elektrisk instabilitet kan till exempel vara kardiomyopati, 
åderförkalkning i kranskärlen eller att en hjärtinfarkt skapat ärrbildning i hjärtmuskeln 
(Morken et al. 2013).  

 

Swedish ICD and Pacemaker registry (2015) nämner också att ventricular assist device 
(VAD) är en stor grupp inom hjärtimplantat. Dock finns det ingen statistik över antalet 
patienter i Sverige. Troligen beror det på att VAD endast förlänger livet på kortare sikt. Girish 
et al. (2017) beskriver att VAD är en mekanisk inopererad cirkulationspump som hjälper 
patienter med svår hjärtsvikt att nå cirkulatorisk stabilitet. Kriterierna för att få en VAD är 
antingen att patienten väntar på en hjärttransplantation, att patienten inte kan genomföra en 
transplantation alternativt som en temporär behandling tills det att hjärtat läker efter en akut 
hjärtskada.  

 

Existentiell upplevelse 
Upplevelsen av hälsa inkluderar både de biologiska funktionerna och den existentiella 
upplevelsen av livet. Människan föds genetiskt som en färdigskriven bok men existentiellt 
som en tom sida (Dahlberg & Segersten 2010). Enligt Arlebrink (2012) är den existentiella 
upplevelsen svår att definiera, men det handlar om människans livsgrund och allt det som på 
ett djupare plan bär upp vårt liv. Dahlberg och Segersten (2010) förklarar vidare att det 
inkluderar hur det är att vara människa i relation till sina medmänniskor, hur människan 
upplever sin frihet, sin ensamhet och sin hela existens. Enligt Udo (2014) är existentiella 
dimensioner alltid närvarande men blir starkare vid konfrontation med döden. Människan är 
existentiellt ensam, hon föds och dör ensam, även om anhöriga finns som stöd så är det 
ultimat den enskilda individen som måste konfrontera sitt liv och leverne. Adelbratt och 
Strang (2000) förklarar att en sjuksköterska bör ta hänsyn till och uppmuntra den livslånga 
psykiska utvecklingen av en människa, likväl som de tar hänsyn till de fysiska besvär de 
möter i vårdsammanhang. De fann att både patienter och anhöriga uppslukades av 
existentiella frågor och var i stort behov av sjuksköterskans stöttning i omvårdnaden. 

 

Sjuksköterskans profession 
Omvårdnad är det vetenskapliga kunskapsområdet för sjuksköterskans profession och ska 
baseras på en humanistisk människosyn. Sjuksköterskans ansvar är att ge människor 
möjlighet att bibehålla och förbättra sin hälsa eller hantera sin sjukdom och 
funktionsnedsättning på bästa sätt genom att stötta patienten till god livskvalitet (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan har sex kärnkompetenser: personcentrad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik 
(Leksell & Lepp 2015). 

 

Personcentrerad vård 
Kitson et al. (2012) redogör att personcentrerad vård innebär att patienten får behålla sin 
autonomi och att en helhetssyn används. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan är en 
viktig del i personcentrerad vård där sjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt, 
öppen kommunikation och stödja en obruten vårdkedja. Enligt patientlagen (SFS 2014:821) 
har patienten rätt till att vara delaktig i sin vård och få en individuellt anpassad vårdplan. Lang 
et al. (2014) beskriver att hjärtimplantat innebär en stor livsomställning som ger ökad risk för 
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depression och ångesttillstånd. Kitson och Athlin (2013) förklarar att personcentrerad vård 
ska tillämpas i omvårdnaden av patienter som genomgår stora förändringar då det minskar 
den känslomässiga instabiliteten. 

 

Samverkan i team 
Inom hälso- och sjukvården förekommer flera definitioner för samverkan i team. Det som 
förenar de olika definitionerna av ett team kan beskrivas som ”teamtanken”: att teamets 
medlemmar har olika kompetens, att ett öppet klimat tillämpas där alla yrkesgrupper ses som 
lika mycket värda och att målformulering sker i samråd med patienten (Carlström et al. 2013). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska sjuksköterskan främja samverkan mellan 
olika professioner så att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet tillgodoses. 
Teamet kring en patient med hjärtimplantat består av flera professioner (Chakravarthy et al. 
2017; Morken et al. 2013) och Berry et al. (2016) visar att samverkan i team sänker risken för 
patientskador i denna patientgrupp. 

 

Evidensbaserad vård 
Sjuksköterskans kärnkompetens evidensbaserad vård kan definieras på olika sätt. Det 
gemensamma i de olika definitionerna är att eftersträva tillämpning av bästa tillgängliga 
vetenskapliga bevis som underlag i vårdbeslut. Evidens sammanställs genom att kritiskt 
kvalitetsgranska, värdera och tolka befintliga forskningsresultat (Willman & Stoltz 2002). 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU 2018) är en statlig myndighet 
som har i uppgift att utvärdera sjukvårdens olika metoder i Sverige. Lorraine et al. (2016) 
redogör vikten av att sjuksköterskan håller sig uppdaterad i den evidensbaserade vården som 
krävs för att hjälpa patienten på bästa sätt med omvårdnaden kring hjärtimplantatet. 

 

Förbättringskunskap 
Ett framgångsrikt förbättringsarbete inom vården kräver att evidensbaserad kunskap används 
och att olika typer av insatser utvärderas kontinuerligt. Behovet i vården förändras ständigt i 
takt med att ny kunskap och nya förutsättningar i samhället utvecklas (Svensk 
sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan möter allt oftare patienter som är i behov av 
vård och stöd gällande sitt hjärtimplantat. För att vårda denna växande patientgrupp så måste 
sjuksköterskan använda sin kärnkompetens förbättringskunskap och vara uppmärksam på 
förbättringar som kan tillämpas i mötet med patienten för att kunna utföra en så bra 
omvårdnad som möjligt (Chmielinski & Koons 2017). 

 

Säker vård 
Säker vård förutsätter att ett ständigt utvecklingsarbete fortgår inom vårdens alla områden. 
Patientsäkerhet är något som behöver tas hänsyn till i varje moment, det kan räcka med en 
bristande överrapportering för att en vårdskada ska uppstå (Svensk sjuksköterskeförening 
2016). Sjuksköterskan är ansvarig att arbeta enligt patientsäkerhetslagen och ge patienten en 
säker vård (SFS 2010:659). Vaismoradi et al. (2014) beskriver att det är viktigt att involvera 
patienten i arbetet för säker vård. När en patient upplever sig involverad i vården så ökar 
compliance vilket enligt Wildevuur och Simonse (2015) minskar risken för vårdskador hos 
patienter med hjärtimplantat.  
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Informatik 
Informatik innebär att sjuksköterskan har ansvar för att ge information till patienten och 
försäkra sig om att informationen har gått fram (Leksell & Lepp 2015). Vid bristfällig 
information riskerar patienten att förlita sig på sin egen förkunskap eller myter kring vad det 
innebär att ha ett hjärtimplantat. Vissa patienter är övertygade om att en 
pacemakerimplantation innebär ett botat hjärta och att de hjärtrelaterade problemen också 
försvinner. Vissa patienter befarar att all typ av ansträngning är livsfarlig (Rassin et al. 2008). 
Därför är det enligt Strömberg (2005) viktigt med rätt information och utbildning från 
sjuksköterskan för att motivera patienten till en bättre egenvård och ökad compliance i 
behandlingen.  

 

Problemformulering 
Sjuksköterskans professionella ansvar är att arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna så att 
hänsyn tas till omvårdnadens alla delar. För att patienten ska kunna uppleva god hälsa ska 
både de biologiska funktionerna och den existentiella upplevelsen tillgodoses. Hjärtimplantat 
är en avancerad livslång behandling som utgör en stor psykisk påfrestning för patienten. I takt 
med att patientgruppen med hjärtimplantat växer blir det allt viktigare att patientens 
existentiella upplevelse identifieras så att sjuksköterskan kan arbeta för att främja patientens 
hälsa och stötta dem genom deras livsomställning. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens existentiella upplevelse av att leva med 
ett hjärtimplantat. 
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Metod 
En litteraturstudie är en kritisk granskning och sammanställning av ett ämnes aktuella 
forskning utifrån ett specifikt syfte (Forsberg & Wengstöm 2013). Polit och Beck (2012) 
redovisar nio steg (se figur 1), vilka har följts i denna litteraturstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2012) nio steg, fritt tolkade och översatta. 

 

Litteratursökning 
Enligt Polit och Beck (2012) Steg 1 formulerades ett syfte för litteraturstudien utifrån 
problemformuleringen. Efter att syftet fastställts bestämdes i Steg 2 en sökstrategi med val av 
databaser, sökord och inklusions respektive exklusionskriterier. CINAHL och PubMed valdes 
som databaser att söka vetenskapliga artiklar ur. Enligt Polit och Beck (2012) är de lämpliga 
databaser att använda sig av som sjuksköterskor eftersom de redovisar artiklar som berör 
omvårdnad ur olika perspektiv. Därefter identifierades sökord genom att studera olika 
nyckelord och ämnesord utifrån syftet.  

 

De större ämnesorden bestäms på olika sätt i de två databaserna. I CINAHL bestäms de 
genom Major Headings (MH) och i PubMed bestäms de genom Medical Subject Headings 
(MeSH). Därefter användes sökorden först enskilt och sedan i kombination med varandra 
enligt Steg 3 (Polit & Beck 2012). De sökord som identifierades i CINAHL rörande 
hjärtimplantat var ”heart assist devices”, ”pacemaker artificial” och ”defibrillators 

implantable”. De var alla MH, dessa kombinerades sedan med ”OR” för att få ett maximalt 
utfall. Gällande patientens existentiella upplevelse prövades först att frisöka på ”existe*” där 

1. Formulering av ett 
syfte för litteraturstudien

2. Utforma en sökstrategi 
(val av sökord och 

databas)

3. Genomför och 
dokumentera 

databassökning

4. Översikt av materialets 
relevans 

5. Granskning av 
materialet i sin helhet

6. Sammanställning av 
relevanta artiklar

7. Kritisk utvärdering och 
granskning av materialet

8. Analysera materialet, 
integrera information och 

sök efter teman eller 
kategorier

9. Sammanställ resultatet
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“*” står för trunkering. När ett ord trunkeras visas alla ändelser som kan finnas i databasen, så 
”existe*” blir alltså alla böjningar av ”existential”. Sökningen utvidgades med MH termerna 
”coping” och ”adaptation psychological” samt fritextsökning ”patient experience” för att få 
fler relevanta sökresultat. Se tabell 1 för alla sökresultat i CINAHL. 

 

I tabell 2 finns sökningen som är gjord i PubMed. Identifierade sökord relaterat till 
hjärtimplantat var ”heart assist devices”, ”pacemaker artificial” och ”defibrillators” där alla 
var MeSH termer. Dessa tre kombinerades sedan med ”OR” vilket kan jämföras med 
CINAHL-sökningen. I relation till den existentiella upplevelsen söktes i fritext på 
”existential” ihop med den ovanstående kombinationen, detta gav få resultat så sökningen 
utvidgades till fritext ”patient” ”AND” ”experience” samt MeSH termen ”adaptation 

psychological” vilket i PubMed även inkluderade coping. Det har eftersträvats att 
sökningarna i de två databaserna varit så jämförbara som möjligt för att få representativt 
resultat i båda. 

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara skrivna årtalen 2007 till 
och med 2018, vara publicerade på engelska, svenska eller norska och enbart handla om 
vuxna (18+). Artiklarna skulle dessutom vara Peer reviewd eller Indexed for Medline 
beroende på vilken databas som användes. Inklusionskriterierna lades till i början av varje 
sökning. 

 

Exklusionkriterier 
Exklusionskriterierna för litteraturstudien var studier som är inriktade på 
specialistsjuksköterskor, medicinska perspektiv, medicinteknologi, utbildning för vårdaren 
eller patienten, vårdarens eller anhörigas perspektiv. Även pilotstudier och reviewed artiklar 
exkluderades. 
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Tabell 1. Sökning i CINAHL (2018-01-25) 
 

Sökning Sökord Träffar Urval  
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

S1 MH Heart assist devices 471    

S2 MH Pacemaker, artificial 905    

S3 MH Defibrillators, Implantable 1 670    

S4 S1 OR S2 OR S3 2 827    

S5 Existe* 3 390    

S6 S4 AND S5 5 1   

S7 MH Coping 5 004    

S8 S4 AND S7 15 10 4 4 

S9 MH Adaptation, Psychological 4 755    

S10 S4 AND S9 21 11 
(6**) 

3 3 

S11 “patient experience” 370    

S12 S4 AND S11 3 1 (1**)   

Totalt   23 7 7 
 

MH = Major Heading, ** = Interna dubbletter.  
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Tabell 2. Sökning i PubMed (2018-01-25) 
 
Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 

2 
Urval 
3 

S1 Heart assist devices [MeSH] 3 228    

S2 Pacemaker, artificial [MeSH] 3 779    

S3 Defibrillators [MeSH] 5 167    

S4 S1 OR S2 OR S3 11 264    

S5 Existential [All Fields] 798    

S6 S4 AND S5 2    

S7  Adaptation, psychological 
[MeSH] 

28 680    

S8 S4 AND S7 77 10(6***) 3 3 

S9 Patients [MeSH]  14 339    

S10 Experience [All Fields] 113 886    

S11 S9 AND S10 1 249    

S12 S4 AND S11 9 2   

Totalt   12 3 3 

 
MeSH= Medical Subject Headings, *** = Externa dubbletter med CINAHL. 

 

Urval 1  
Enligt Polit och Beck (2012) Steg 4 lästes totalt 117 artiklar utifrån artiklarnas titel samt 
abstrakt och valdes därefter ut efter litteraturstudiens syfte och inklusion- och 
exklusionskriterier. Totalt valdes 35 artiklar ut som svarade till litteraturstudiens syfte. 

 

Urval 2 
De 35 utvalda artiklarna från urval 1 lästes i sin helhet först separat och sedan tillsammans 
enligt Polit och Beck (2012) Steg 5. Av de 35 granskade artiklarna så var sammanlagt 10 
artiklar relevanta gentemot syftet. De sammanställdes i enlighet med Polit och Beck (2012) 
Steg 6. 
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Urval 3  
Polit och Beck (2012) Steg 7 är att kritiskt granska och utvärdera materialet. De utvalda 10 
artiklarna granskades enligt Polit och Becks (2012) granskningsmall ”Guide to an Overall 
Critique of a Qualitative Research Report” då alla var skrivna efter kvalitativ metod. De 
utvalda 10 artiklarna lästes gemensamt men ingen behövde exkluderas då alla artiklar höll 
vetenskaplig kvalitet. Ur CINAHL valdes sju stycken och ur PubMed valdes tre stycken. Alla 
10 artiklar återfinns i artikelmatrisen (se bilaga 1). 

 

Databearbetning 
I Steg 8 (Polit & Beck 2012) lästes de 10 artiklarna noggrant upprepade gånger för att få en 
helhetsbild. Innehållet som var relevant för litteraturstudiens syfte klipptes ut ur artiklarna och 
klistrades in i ett gemensamt dokument. För att kunna sammanställa resultatet till olika 
kategorier så grupperades liknande innehåll med varandra. De olika grupperna jämfördes och 
analyserades utefter likheter och olikheter. I Steg 9 enligt Polit och Beck (2012) 
sammanställdes sedan de olika kategorierna och redovisades vidare i resultatdelen. Ett 
induktivt förhållningssätt har tillämpats där det arbetats för att frångå all förförståelse och utan 
att använda förutbestämda kategorier. 

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
När vetenskapliga artiklar används i en litteraturstudie ska de redovisas på ett rättvist, 
moraliskt och etiskt försvarbart sätt genom att etiska riktlinjer följs i databearbetningen (Polit 
& Beck 2012). Genom att följa detta så har de 10 artikelförfattarna givits lika stora chanser att 
visa sin forskning i litteraturstudien gentemot varandra. Forsberg och Wengström (2013) 
förklarar att artiklar som används till litteraturstudier ska uppfylla krav i form av tillstånd från 
en etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts så att nästkommande 
forskning får hög validitet. Det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer 
forskarens egna åsikter, därför har allt relevant resultat presenterats i litteraturstudien. Det är 
lagstadgat (SFS 2003:460) att forskare ska beakta den personliga integriteten samt söka 
deltagarnas informerade samtycke vid forskning. I litteraturstudiens 10 artiklar har etiska 
ställningstaganden beaktats. 

 

I litteraturstudien har alla referenser tydligt redovisats i både text och i referenslista och 
studien har dessutom genomgått rutiner vid Karlstads universitet för fusk och plagiatkontroll 
(Åhs 2018). Alla valda artiklar var skrivna på engelska och vid behov har ett lexikon använts i 
översättningen. Hänsyn har tagits till nyanser i språket för att minska risken för feltolkning av 
artiklarnas resultat. Citat som använts har valts att bibehållas på engelska eftersom Polit och 
Beck (2012) menar att risken för feltolkning då minskar ytterligare. All bearbetning har därför 
gjorts i gemensam diskussion.   
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Resultat 
Resultatet av litteraturstudien sammanställdes utifrån 10 artiklar. Artiklarna finns beskrivna i 
en artikelmatris (se bilaga 1), de var alla skrivna utefter kvalitativ metod. Litteraturstudiens 
syfte var att belysa patientens existentiella upplevelse av att leva med ett hjärtimplantat. 
Granskningen resulterade i en kategorisering av fyra kategorier; att tappa fotfästet, relationen 

till döden, relationen till hjärtimplantatet och att gå vidare (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fyra kategorier. 

 
Att tappa fotfästet 

De flesta patienter beskrev hur hela deras existens rubbades när de fått sitt hjärtimplantat. En 
del beskrev sig som ett missfoster eller en utomjording, andra att de kastats in i ett parallellt 
universum och bara ville tillbaka till sina normala liv (Hallas et al. 2009a; Hallas et al. 2009b; 
Morken et al. 2009). “I’ve lost me job, me livelihood, um, degraded in society in a sense” 
(Hallas et al. 2009b, s. 262). Omställningen av att få ett hjärtimplantat får många av studiernas 
respondenter att distansera sig emotionellt på grund av rädslan över att behöva konfrontera sin 
existentiella ensamhet (Dehghanzadeh et al 2017; Hallas et al. 2009b; Palacios-Cen et al. 
2010). Magnusson et al. (2017) skriver om hur respondenter förnekade sin ohälsa, hur de 
beskrev att de ignorerade sina läkare i upplevelsen av att de då inte behövde ta tag i sina liv 
och inse att allt blivit annorlunda nu. Morken et al. (2009) redovisar att vissa respondenter i 
deras studie kände en stark motvilja till att acceptera sin nya tillvaro. 

 

Relationen till döden 
Patienter upplevde ofta rädsla för döden och beskrev oron över att få besök av “döden”. De 
var också rädda för hur döden kommer att kännas, om det kommer bli en smärtsam död och 
vad som händer ifall hjärtimplantatet fortsätter utlösa stötar efter att hjärtat stannat. Kommer 

Att tappa 
fotfästet

Relationen till 
döden

Relationen till  
hjärtimplantatet
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någon märka om de dör och inte dyker upp till jobbet eller andra platser som de brukar vara 
på varje dag (Dehghanzadeh et al. 2017; Flanagan et al. 2010). 

“what if I was to get in a car accident and I was really dead, but now because of this (the 

ICD), I would just keep getting shocked. And no one would want to turn it off because I’m 

young, but I’m dead so why wouldn’t they? [...].” (Flanagan et al. 2010, s. 118) 

Skillnaden mellan liv och död upplevdes som en skör tråd av patienterna vilket gav 
dödsångest och oroskänslor (Hallas et al. 2009b; Humphreys et al. 2016; Palacios-Cen et al. 
2010). Patienter med ICD hade levt ett relativt normalt liv efter hjärtimplantat fram till deras 
första upplevelse av en stöt och hade därefter svårt att släppa oron över att dö (Morken et al. 
2009). Enligt William et al. (2007) fick respondenterna i deras studie svårigheter med att 
planera sina liv, det blev svårt att se framåt när rädslan över att allt kunde förändras på en 
minut tog över. Flanagan et al. (2010) redovisar att patienter upplevde sig inte kunna prata 
med sjuksköterskorna om döden. Palacios-Cen et al. (2010) upplyser om att några få patienter 
som slutat känna rädsla för döden och upplevde snarare tanken på döden som en befrielse. De 
patienterna funderade kring om de skulle vara redo för döden när det skulle bli deras tur.  

 

Relationen till hjärtimplantatet 
När patienter talade om relationen till hjärtimplantatet beskrev de det som att teknologin tagit 
kontrollen över deras liv (Dehghanzadeh et al. 2017; Hallas et al. 2009a). Respondenter i 
studierna beskrev oron över om teknologin kommer att fungera eller inte och att det har tagit 
lång tid att våga lita på sitt hjärtimplantat för att kunna känna sig trygga. Många uttryckte 
tacksamhet för att teknologin räddat deras liv (Dehghanzadeh et al. 2017; Flanagan et al. 
2010; Morken et al. 2009). Enligt Humphreys et al. (2016), Magnusson et al. (2017) och 
Palacios-Cen et al. (2010) jämförde patienter ofta att ha ett hjärtimplantat med att ha en 
kompis, en skyddsängel eller som att ha fått en livförsäkring. Humphreys et al. (2016) och 
Larimer et al. (2016) beskrev respondenter som inte kände lika stor tacksamhet eller som inte 
hade kommit till en positiv vändpunkt. Dessa upplevde besvikelse över att ha ett 
hjärtimplantat som de själva inte hade valt att leva med. Anpassningar som att exempelvis inte 
kunna träna i olika sporter visade sig svåra att hantera för patienterna. Rädsla för att förlora 
kontrollen på grund av en stöt och riskera att skada andra, till exempel under bilkörning, 
nämns som en stor anledning till att inte uppskatta sitt hjärtimplantat. 

 

Att gå vidare 
Patienterna beskrev hur de transformerats från sina gamla jag till sina nya jag (Humphreys et 
al. 2016). De talade om hur de vägrade vara invalider (Williams et al. 2007), de tyckte att det 
fanns ett före och ett efter hjärtimplantatet. Livet fick en ny dimension, de upplevde att de fick 
nytt hopp som om de äntligen kunde se vilka de egentligen var och vilka de ville vara 
(Palacios-Cen et al. 2010). Williams et al. (2007) skriver att patienter upplevde att det krävdes 
mod att börja leva sitt liv på riktigt igen. Palacios-Cen et al. (2010) och Dehghanzadeh et al. 
(2017) beskriver hur vissa sökte stöd i sin religiösa tro för att finna det modet. Dehghanzadeh 
et al. (2017) och Flanagan et al. (2010) beskriver hur andra respondenter i deras studier sökte 
det stödet hos vården. Morken et al. (2009) har beskrivit en speciell situation som gav stor 
trygghet och stöttade en patient i sin existentiella upplevelse. “My situation was special 

because I could call my cardiologist anytime I experienced problems. Without that 

opportunity I don’t know where I would be today” (Morken et al. 2009, s. 542). Respondenter 
ändrade sina prioriteringar och de försökte ta tillvara på det viktiga i livet (Humphreys et al. 
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2016; Palacios-Cen et al. 2010; Williams et al. 2007). När patienter sökte meningen med livet 
fann många att deras familjer var det viktigaste av allt (Hallas et al. 2009a; Hallas et al. 
2009b, Humphreys et al. 2016; Palacios-Cen et al. 2010), andra att kunna vara närvarande i 
stunden och att kunna se varje dag som en bonus (Hallas et al. 2009a; Humphreys et al. 2016; 
Morken et al. 2009). 
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Diskussion 
I resultatet har 10 vetenskapliga artiklar legat till grund för att belysa patientens existentiella 
upplevelse av att leva med ett hjärtimplantat. Resultat har redovisats i fyra kategorier: att 

tappa fotfästet, relationen till döden, relationen till hjärtimplantatet och att gå vidare. 

 

Resultatdiskussion 
I kategorin att tappa fotfästet beskrevs hur livsomvälvande patienterna upplevde det att få ett 
hjärtimplantat. Leng Ooi et al. (2016) bekräftar litteraturstudiens resultat i sin metaanalys av 
sammanlagt 39 studier att patienter kämpade med att omdefiniera vilka de var och att de 
kunde ha stora svårigheter med att acceptera sin nya tillvaro. Att det i det närmaste blev en 
krisreaktion. Lorraine et al. (2016) redogör för att beroende på hur händelseförloppet sker som 
leder fram till att en patient får ett hjärtimplantat så är upplevelsen av förändringen 
individuell. Till exempel kan en oplanerad akut hjärtimplantation innebära större existentiell 
påfrestning än en planerad operation eftersom patienten inte hinner förbereda sig på 
livsomställningen mentalt. Därför har det reflekterats under litteraturstudiens gång att 
kärnkompetensen informatik blir essentiell. Då tydlig information från sjuksköterskan på 
patientens kunskapsnivå kan minska känslan av att tappa fotfästet och främja en positiv 
existentiell upplevelse. 

 

Kategorin relationen till döden visade att patienter ofta upplevde rädsla över att mista livet. 
Detta bekräftas av Flemme et al. (2012) som gjort en studie med fokus på hur olika 
copingstrategier används av patienter med hjärtimplantat. De förklarar att trots att syftet med 
ett hjärtimplantat är ökad chans för överlevnad samt symtomlindring så ger det också en stor 
psykologisk påfrestning. Det ger ökad ångest, risk för depression och påverkad livskvalitet. 
Precis som svensk sjuksköterskeförening (2017) påtalar så måste sjuksköterskan arbeta för att 
göra patienten delaktig i sin vård och hjälpa dem återta kontrollen över livet för att minska 
risken för psykisk ohälsa. Samverkan i team mellan sjuksköterska, läkare och kurator blir då 
en viktig del för att stödja den existentiella upplevelsen så att säker vård kan upprätthållas.  

 

Litteraturstudiens kategori relationen till hjärtimplantatet beskrev patienternas rädsla för att 
tekniken ska svika dem samtidigt som de beskrev en tacksamhet där de reflekterade kring 
hjärtimplantatet som en livförsäkring. Holly et al. (2017) har gjort en studie på patienter med 
hjärtimplantat som fokuserar på att dessa ska genomgå en hjärttransplantation där det visade 
sig att det fanns respondenter som undvek att planera sina veckor på grund av att de inte litade 
på sitt hjärtimplantat. Men det fanns också de som kände tacksamhet och såg det som att 
tekniken räddade dem innan de kunde få ett nytt hjärta. Det kan reflekteras över att relationen 
till hjärtimplantatet är komplex med både positiva och negativa aspekter och att relationen 
påverkas av hur den övriga existentiella upplevelsen har varit. Jämförelser kan dras till Sahlen 
et al. (2015) som förklarar att personcentrerad vård har gett både en mer positiv existentiell 
upplevelse samt varit kostnadseffektiv hos patienter med hjärtsvikt. Det visade sig att de 
patienter som fått personcentrerad vård haft kortare inläggningar på sjukhus och mindre 
existentiell ångest. Skillnaden kan ses mot studier av Tagney et al. (2003) och Kamphuis et al. 
(2004) där patienter upplevde en negativ relation till hjärtimplantatet. I dessa studier 
poängteras att sjuksköterskan fäste för stor vikt vid den tekniska utrustningen och inte längre 
såg patienten som en individ vilket ledde till existentiell ångest för patienten.  
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I litteraturstudiens resultat framkom att det fanns en generell önskan om stöttning från 
sjuksköterskan under processen gång. Paralleller kan dras till Swanson och Koch (2010) som 
visat fördelar med att ha en kontaktsjuksköterska inom cancervården då det minskat 
existentiell ångest och gett en tryggare upplevelse av vården. En reflektion som gjorts under 
litteraturstudiens gång är om ett förbättringsarbete kan behöva utföras inom vården av 
patienter med hjärtimplantat där det undersöks om det finns tillräcklig evidens för att införa 
kontaktsjuksköterskor för patientgruppen. Om den existentiella upplevelsen förbättras kan 
patienterna i längden uppleva en högre livskvalitet. Overgaard et al. (2012) har skrivit en 
studie om nära relationers betydelse för patienter med hjärtimplantat. De förklarar hur viktig 
familj och nära vänner blev i att hjälpa respondenter att komma vidare och blicka framåt. 
Enligt Dunbars (2008) studie om patienter med hjärtsvikt så löper de patienter som saknar 
stöd från vården och sina närstående större risk att utveckla sämre egenvård i sin behandling. 
Litteraturstudien visade i kategorin att gå vidare att patienterna hade behov av anpassad vård 
eller stöd från sina närstående för att få en positiv existentiell upplevelse. 

 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes Polit och Becks (2012) nio steg till en metodisk bearbetning av 
valda artiklar. De databaser som användes var CINAHL och PubMed. Styrkan med att 
använda mer än en databas var att få ett större utbud av vetenskapliga artiklar med fokus på 
omvårdnad. Det går också att se det som en svaghet att endast använda två stycken då utökade 
databaser hade kunnat ge ett bredare perspektiv med fler relevanta träffar. De sökord som 
användes i litteraturstudien gav relevanta träffar. Vid reflektion efter litteraturstudiens 
genomförande kunde sökorden “perspective” eller “view” med fördel lagts till för ytterligare 
resultat i relation till patientens upplevelse. 

 

I litteraturstudien valdes att inkludera studier från år 2007 till och med år 2018 då den initiala 
sökningen på fem års räckvidd resulterade i för få artiklar som belyste syftet med studien. Det 
kan ses som en svaghet då vården som gavs för 12 år sedan inte kan förväntas hålla samma 
kvalité med tanke på forskningsutvecklingen. Det kan i sin tur göra att patientens upplevelse 
skiljer sig åt, litteraturstudien har dock inte kunnat påvisa några skillnader. 

 

Av de artiklarna som användes i resultatet är studierna genomförda i Iran, Spanien, 
Australien, Storbritannien, Norge, USA och Sverige. Detta kan ha påverkat litteraturstudiens 
resultat eftersom både sjukvård och leverne ser olika ut. Det går att resonera kring detta som 
en styrka då resultatet visar att alla människor brottas med de existentiella frågorna. Det blev 
en förvånansvärd stor konsensus mellan länder som Iran och Norge vilket i sin tur gav en 
stark bild av att behovet av personcentrerad vård är internationellt.  

 

Artiklarna som användes i litteraturstudien var enbart byggda på kvalitativa data vilket kan 
ses som en styrka då det var existentiella upplevelser av att leva med ett hjärtimplantat som 
efterfrågas i syftet. Det är enligt Polit och Beck (2012) en styrka att använda kvalitativa data 
vid utforskning av holistisk natur, vilket innebär att en helhetssyn används. Det kan även ses 
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som en svaghet då kvantitativa data skulle kunna ge en större population och därmed större 
trovärdighet vid generalisering.  

 

I två av artiklarna förekom samma huvudforskare men artiklarna berörde olika hjärtimplantat. 
Nackdelen med att använda artiklar där samma forskare förekommer två gånger kan vara att 
resultatet blir något snedvridet på grund av förförståelse. Fördelen kan dock vara att forskaren 
är mer insatt i ämnet och på så vis gör en mer kompetent studie. En svaghet i studien kan vara 
att enbart ICD, VAD och pacemaker fick representera alla hjärtimplantat då det inte framkom 
någon relevant forskning angående andra sorters hjärtimplantat. 

 

För att välja kategorier samlades de 10 artiklarna i ett gemensamt dokument där sorteringen 
av de olika resultaten bearbetades. Ett aktivt val gjordes att inte skriva ut alla artiklar i 
pappersformat utan arbeta utifrån ett samlat dokument på datorn. En svaghet med det kan vara 
att det leder till en sämre överblick över alla artiklar men en styrka är också att det går att göra 
sorteringar på ett smidigt sätt direkt i dokumentet. Högläsning användes som ett hjälpmedel 
för att stärka processens noggrannhet och se till att ingen resultatdel lyfts ur sitt sammanhang.  
Ett etiskt resonemang har förts genom hela litteraturstudien för att undvika någon form av 
snedvridning av resultatet. 

 

Klinisk betydelse 
Genom att se till resultatet i litteraturstudien kan sjuksköterskans medvetenhet och förståelse 
för patienten som lever med ett hjärtimplantat öka. Att arbeta utifrån de sex 
kärnkompetenserna lägger en bra grund för att underlätta processen patienten genomgår då de 
ska anpassa sig till sitt liv med ett hjärtimplantat. På så vis kan sjuksköterskan stödja patienten 
så att deras existentiella upplevelse görs positiv vilket främjar hälsan. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
En ide till framtida studier är att fokusera på hur sjuksköterskan kan påverka den existentiella 
upplevelsen positivt. Hur skulle det upplevas om patienterna till exempel fick en 
kontaktsjuksköterska, skulle den existentiella upplevelsen då erfaras mer positiv genom att 
patienter får utrymme för att tala om sina existentiella frågor. Ett förslag är att utföra en 
interventionsstudie och se hur patienter med hjärtimplantat kan dra fördel av en 
kontaktsjuksköterska. 

 

Slutsats 
Den existentiella upplevelsen har beskrivits av patienterna som en ständig process av att tappa 
fotfästet, konfronteras med sin egen dödlighet, försöka skapa en relation till sitt hjärtimplantat 
och sedan försöka återta kontrollen för att kunna gå vidare. Ett individanpassat stöd från 
sjuksköterskan och stöd av närstående verkar ha en positiv inverkan på patientens existentiella 
upplevelse. 
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