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Sammanfattning    
Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att 
det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största döds-
orsaken i Sverige.  Att drabbas av sjukdom kan leda till en känsla av att inte längre känna 
sig hemma i den egna kroppen och vår syn på kroppen påverkar hur vi definierar hälsa 
och sjukdom. En kroppslig åkomma berör hela människan inte bara kroppen. Vårdveten-
skaplig forskning visar att människor med svår sjukdom kan uppleva hälsa då sjukdom 
inte är något absolut även om den hastigt kan förändra vårt vardagliga liv. Genom att utgå 
från en holistisk människosyn i vårdandet där kropp själ och ande ses som en enhet kan 
den existentiella kris som kan upplevas vid sjukdom lindras. Detta blir möjligt genom att 
använda livsvärldsteorin som ett centralt redskap i vården och i vårt förhållande till pati-
enten. 
Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av en hjärtinfarkt utifrån ett 
existentiellt perspektiv. Vi har genomfört en litteraturstudie enligt Axelssons modell och 
analyserat ett urval av tidigare utförda studier inom området. Litteraturstudien visar att 
många patienter upplevde att hjärtinfarkten medförde stora förändringar i livet.  Det var 
viktigt att finna en mening i det som hänt samt att förstå vad som orsakat infarkten. Pati-
enterna beskrev den första tiden som en tid då de var i behov av stöd från omgivningen 
eller en högre makt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor lyssnar till och vågar möta 
existentiella frågor och den oro som kan väckas hos patienter efter genomgången 
hjärtinfarkt.  
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INLEDNING 

Hjärtat har blivit en symbol för känslolivet i många kulturer. Livet slutar i det ögonblick 
som hjärtats pumpförmåga upphör och det är inget vi kan göra något åt. De gamla egyp-
tierna trodde att hjärtat var centrum för känslor, tankar och förnuft och lät därför hjärtat 
sitta kvar som enda organ vid balsameringen inför inträdet i Dödsriket. I stora delar av 
världen idag utgör hjärtat en symbol för känslorna medan förnuftet relateras till hjärnan. 
Men eftersom hjärtat berör människan både biologiskt och existentiellt blev vi nyfikna på 
patienters upplevelser av en hjärtinfarkt.  
 
Under vår utbildning till sjuksköterskor har vi mött patienter som har behandlats medi-
cinskt efter hjärtinfarkt. Fokus har då varit att övervaka patientens EKG kurvor, medi-
cinsk behandling och eventuellt behandla med PCI1. Ibland har det även planerats för by-
pass operation. Det har inte varit lika tydligt hur omvårdnaden gestaltar sig på ett mer 
existentiellt plan för de patienter som drabbats av sin första hjärtinfarkt. Vi har båda er-
farenheter av att möta en patients ångestfyllda och rädda blick efter en hjärtinfarkt. Tyvärr 
upplevde vi att de inte fick stöd i form av tid och omsorg från vårdpersonalen för att lindra 
denna uppenbara själsliga nöd. I sådana situationer har det vårdvetenskapliga förhåll-
ningssättet “att se till hela människan” i vården känts mycket avlägsen. 
 
 
BAKGRUND 

Vad är hjärtinfarkt? 
Den skada som uppstår i hjärtmuskeln efter att en propp orsakat akut syrebrist i något av 
hjärtats kranskärl kallas för hjärtinfarkt. Syrebristen leder till att smärta uppstår och ju 
längre tid det tar innan proppen lösts upp desto allvarligare blir skadan på hjärtat. Vid 
hjärtinfarkt är syrebristen så långvarig att hjärtmuskelcellerna dör i den del av hjärtat som 
försörjs av kranskärlet (Ericsson & Ericsson 2012 ss. 89 - 90 och ss. 99 - 100). 

Epidemiologi och patofysiologi 
Hjärt-kärlsjukdomar är orsaken till de flesta dödsfall i världens I-länder. Enligt WHO 
orsakas 80 procent av all kranskärlssjukdom och stroke av ohälsosamma levnadsvanor. I 
Sverige har antalet hjärtinfarkter sjunkit under de senaste 30 åren och dödligheten har 
under samma tid halverats. Trots att hjärt-kärlsjukdom kan förebyggas med hjälp av 
livsstilsförändringar så kvarstår hjärtinfarkt som den enskilt största dödsorsaken i Sverige 
(Ericsson & Ericsson 2012 ss. 97 - 98).  

Den viktigaste orsaken till hjärtinfarkt är att det bildas en inflammationsprocess i atero-
matöst lipidinlagrat plack som så småningom rupturerar. Detta uppfattas som en kärl-
skada av trombocyterna som aktiveras och aggregerar vilket stimulerar koagulationssy-
stemet. Därmed bildas en tromb som riskerar att ockludera hjärtats kranskärl. Bildandet 
av plack uppstår när kolesterolet LDL lagras in i kärlväggen och oxideras varefter in-
flammationsprocessen sätts igång. Detta påbörjas redan tidigt i livet men olika riskfak-
torer under livet kan påskynda processen. Hög LDL/HDL kvot, bukfetma, högt blodtryck, 

                                                 
1 PCI- Percutan Coronar Intervention, ballongvidgning av hjärtats kranskärl. 
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rökning, psykosocial stress och diabetes anses vara de riskfaktorer som är möjliga att 
påverka medan högt intag av frukt och grönsaker utgör skyddsfaktorer (Ericsson & Er-
icsson 2012 ss. 97 - 99). 

Symtom 
Typiska symtom vid hjärtinfarkt är smärtor mitt i bröstet. Smärtan kommer plötsligt och 
är ihållande. Smärtupplevelsen kan variera och kännas olika stark, svår, sprängande, djup 
och som ett band över bröstet. Den kan även stråla ut i vänster arm eller båda armarna, 
hals käkar, nacke mage eller rygg. Sannolikheten för att det är en hjärtinfarkt ökar om 
smärtan sitter i minst 15 minuter. Det är mycket vanligt att man samtidigt känner rädsla 
och ångest. Symtomen på hjärtinfarkt kan skilja sig mycket mellan olika individer och 
inte minst mellan kvinnor och män (Ericsson & Ericsson 2012 ss.102 - 103). 

Hälsa och välbefinnande 
Det finns olika sätt att definiera begreppet hälsa. Enligt WHO:s definition av hälsa från 
1946 är det ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Folk-
hälsomyndigheten 2018). Inom vårdvetenskap är begreppet hälsa och vårdande centrala 
fenomen och fokus, enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 47). Dessa författare skriver 
vidare att fenomenet hälsa syftar till kroppens intakta biologiska funktioner men kan inte 
särskiljas från den existentiella upplevelsen som den är sammanflätad med. Vårdveten-
skaplig forskning har visat att människor med svåra sjukdomar och dåligt fungerande 
biologiska system ändå kan uppleva sig ha hälsa. Hälsobegreppet rymmer därmed de båda 
dimensionerna biologi och existens och kan formuleras enligt följande: ”Hälsa innebär 
att ”må bra” och att vara i stånd att genomföra det man anser vara av värde i livet, både i 
stort och smått” (Dahlberg & Segesten 2010, s. 52).  
Dahlberg, Ranheim och Dahlberg (2016) beskriver med stöd av filosofen Merleau-Ponty 
hur existensens dualitet kan förstås genom rytmen, rörelsen och vilan, som uppstår mellan 
två begrepp, exempelvis sömn och vakenhet. Även sjukdom kan ses som en existentiell 
rytm som man går in- och ut ifrån. Sjukdom är inte något absolut, även om den avbryter 
vårt vardagliga liv som präglats av hälsa, och förflyttar oss till en annan värld där vi 
kanske inte känner igen oss eller känner oss hemma. Det vardagliga livet där hälsan var 
självklar kommer att utgöra en bakgrund till sjukdomen och därför också en ständigt när-
varande möjlighet (Dahlberg, Ranheim & Dahlberg 2016).  
 

Vår människobild har en avgörande betydelse för hur vi definierar hälsa och ohälsa. En 
kroppslig åkomma berör hela människan, inte bara kroppen. Upplevelsen av kroppen är 
central för hur vi uppfattar vår identitet och själsliga fenomen har en förankring i vår 
biologiska kropp, menar Wiklund (2003, s. 70). Att drabbas av en allvarlig sjukdom för-
ändrar individens upplevelse av sig själv och den egna kroppen och omvärlden runt om-
kring. Sjukdom kan därmed definieras som en känsla av hemlöshet i den egna kroppen 
och den i vanliga fall bekanta omvärlden (Rosberg, 2000; Svenaeus, 2000).  Dahlberg, 
Ranheim och Dahlberg (2016) menar att denna plötsliga känsla av hemlöshet skapar ett 
behov av en självmedvetenhet hos patienten som behöver finna svar på frågorna: Vem är 
jag i denna nya situation? Var befinner jag mig i förhållande till andra människor och 
omvärlden?, Vart ska jag ta vägen eller vad har jag för möjligheter eller sätt att konfron-
tera denna nya situation? 
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Existentialism och andlighet 
Inom vårdvetenskapen finns även andra teoretiska utgångspunkter som tangerar den exi-
stentiella dimensionen. Exempelvis utgår Arman, Alvenäng, El Madani, Hammarqvist 
och Ranheim (2013) från ett antroposofiskt, ekologiskt samt vårdvetenskapligt perspektiv 
på människan. Dessa författare anser att det finns en brist på förståelse för existentiell 
omvårdnad som en naturlig del av hälso- och sjukvård. De använder begreppen existen-
tiell och andlig som synonymer utan religiös innebörd och existentiella frågor beskrivs 
som frågor som rör livet, döden, mening, kärlek, sårbarhet, ansvar och beroende (Arman 
et al. 2013).  
 
Wiklund (2003, s. 56) har inspirerats av och vidareutvecklat den vårdvetenskapliga trad-
itionen från professor Katie Eriksson. Denna riktning utgår från en grundsyn där männi-
skan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Enligt Wiklunds redogörelse för teorin 
anses människan i grunden vara religiös men att alla inte har bejakat den dimensionen. 
Att vara religiös kan innebära att man är med i ett religiöst samfund men det kan också 
förstås som en livshållning där människan vågar undersöka den andliga sidan inom 
sig.  Denna andliga dimension handlar i grunden om vår förmåga att ställa existentiella 
frågor kring vår plats i tillvaron. Begäret efter det andliga blir påtagligt när en människa 
drabbas av någon form av lidande. Andliga frågor handlar om livet, existensen och till-
varons mening. Varför finns jag? Varför hände detta mig? Vad är meningen med mitt liv 
och livets yttersta mening? Vad är rätt och fel? Vad händer när man dör? Det är därför 
viktigt att som vårdare skapa utrymmer för patientens funderingar om livssyn, tro och 
religion, enligt Wiklund (2003, ss. 55 - 56). Andlighet är inte enbart ett uttryck för män-
niskans relation till abstrakta andra eller det religiösa utan handlar också om vår etiska 
och estetiska längtan. Att njuta av estetiska fenomen som en soluppgång eller musik är 
också ett uttryck för andlighet, menar Wiklund (2003, s 55). 
 
I Dahlberg och Segestens (2010, ss. 132 - 134) vårdvetenskapliga teori används det exi-
stentiella begreppet i samband med hälsa, välbefinnande och förmågan att fullfölja sina 
livsprojekt. En sjukdom drabbar inte bara ett organ utan hela människans existens vilket 
kan leda till en känsla av att vara avskild från sin vanliga bekanta och trygga tillvaro. 
Dessutom kan sjukdom leda till en känsla av främlingskap inför den egna förändrade 
kroppen vilket kan upplevas som hotfullt utifrån ett existentiellt perspektiv. Enligt förfat-
tarna innebär teorin samtidigt en öppenhet och möjlighet att vi kan förändras eftersom 
existensen är rörlig. Därmed formas och omformas vår existens ständigt. Enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, ss 131 - 133) är det dualistiska åtskiljandet av kropp och själ inom 
medicinen omöjligt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv eftersom människan är sin kropp 
med allt vad det innebär. Vår kropp består av levda erfarenheter och innefattar flera olika 
dimensioner av att vara människa. Kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig i en 
och samma stund och det är genom den vi får tillgång till livet. Varje förändring i våra 
kroppar leder därmed till en förändrad tillgång till världen och själva livet (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 131 - 133). 
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Livsvärlden och den subjektiva levda kroppen som navet i människans 
existens 
Livsvärldsteorin är central inom vårdvetenskap och kan sägas vara den hållning som vi 
utgår ifrån i närmandet till oss själva, alla andra och allt övrigt i världen. Livsvärlden är 
en värld som delas av andra men är samtidigt högst personlig och unik för varje människa. 
Den beskrivs och bör förstås som ”världen såsom den erfars” (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 128). Existensen och livsvärlden präglas av sammanhang och mening. Likaså är tillva-
rons tidsliga och rumsliga aspekter samt de små och stora livsprojekt som varje person 
skapar förbundna med sammanhang och mening, menar Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 130 - 131). Ett vårdande som utgår från vårdvetenskapligt kompetenta vårdare har 
fokus på patientens livsvärld. Det innefattar en vilja att förstå hur individen påverkas och 
erfar hälsa, sjukdom, lidande och vårdande i sitt unika livssammanhang. Syftet är alltid 
att stödja och stärka patientens egna hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, ss.126 - 
127). 

Med livsvärlden som grund ser man, inom vårdvetenskap, kroppen som ett subjekt som 
har levt och erfarit världen. Den levda kroppen fylls under livet med minnen, upplevelser, 
erfarenheter, känslor, tankar och visdom. På så sätt har kroppen en särställning. Vi kan 
inte lämna vår kropp och det är genom den vi förstår oss själva och kan nå ut till andra i 
världen. Att förstå det mänskliga innebär att kunna se till kroppens biologi samtidigt som 
det unikt subjektiva och levda får en plats, eftersom det är en nödvändig och naturlig del 
av människans liv och existens. Kroppslig sjukdom eller skada påverkar därför hela exi-
stensen. Den vårdvetenskapliga synen på den levda kroppen kan därmed utgöra ett kom-
plement till det medicinska perspektivet inom vården om intentionen är att vårda patien-
ten ur ett helhetsperspektiv för att lindra lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 131 - 
133).  

Existentiella spörsmål efter en hjärtinfarkt 
Att vara med om en hjärtinfarkt innebär inte bara en sjukdom som drabbar kroppen. För 
många innebär det en omskakande händelse som kan leda till en ny syn på livet och sättet 
man lever sitt liv. Flera patienter upplever nedstämdhet och oro första tiden efter en in-
farkt. Det är därför viktigt att de ges möjlighet att tala om det som har hänt och om känslor 
som kommer upp efter infarkten (Eikeland, Haugeland & Stubberud 2011 s. 217). Tidi-
gare forskning visar att många patienter kan uppleva ångest efter en hjärtinfarkt eftersom 
de helt plötsligt ställs inför en ny livssituation (Junehag, Asplund & Svedlund 2013). En-
ligt Johnson (1991) borde det vara naturligt att vården erbjuder patienten stöd att hantera 
denna ångest men det har visat sig att det saknas kunskap om hur vårdpersonal kan möta 
dessa patienter. I Dahlberg, Ranheim och Dahlbergs (2016) studie uttrycker patienter som 
vårdats för cancer inom sjukvården att det där saknas en medvetenhet om den omfattande 
existentiella sårbarhet som dröjer sig kvar även efter lyckade medicinska behandlingsin-
satser. Upplevelsen är att vården enbart fokuserar på själva sjukdomen och det medi-
cinska och inte bryr sig om individens hela hälsotillstånd. Detta trots att det finns ett stort 
behov hos dessa patienter av att få återerövra hälsa utifrån ett existentiellt perspektiv.  
 
Vi har inte funnit några studier som belyser hur patienter upplever det existentiella om-
händertagandet i vården efter en hjärtinfarkt. Däremot såg vi att de flesta artiklarna hand-
lar om patienters behov av information efter hjärtinfarkt. Oterhals, Hanestad, Eide och 
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Hanssen (2006) visar i sin studie att patienter upplever att de inte fått tillräcklig inform-
ation om framtida besvär som kan uppstå till följd av hjärtinfarkt innan de skrivs ut från 
sjukhus. Det framkommer att detta var något som flesta patienter var missnöjda med gäl-
lande omvårdnaden. De menar att patientens behov av information ofta är oförutsägbar 
och högst personlig och de poängterar vikten av att se de unika förutsättningar och per-
sonliga behov som varje patient har.  
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Idag överlever fler personer en hjärtinfarkt än tidigare. Överlevnaden kan dock många 
gånger leda till nedstämdhet, oro och ångest hos patienten. Allvarlig sjukdom kan väcka 
en själslig sårbarhet och många existentiella frågor kan uppstå hos patienten. Det är vik-
tigt att sjuksköterskan visar en förståelse och inlevelse i patientens nya livssituation. Pa-
tienter kan efter en hjärtinfarkt uppleva att de blir behandlade som enbart en sjuk kropp i 
mötet med vårdare. Den existentiella dimensionen av att plötsligt befinna sig i en kropp 
som känns främmande lämnas ofta till patienten själv att bearbeta och sörja över.  
 
Det kan möjligen finnas en avsaknad av kunskap i hur sjuksköterskan kan möta dessa 
patienter som en helhet, som en subjektiv och levd kropp. Denna studie avser att belysa 
hur hjärtinfarkt kan påverka människan som patient på ett existentiellt plan. Förhopp-
ningen är att en omvårdnad med en mer holistisk prägel kan utvecklas genom ökad kun-
skap om hur viktiga alla dimensioner av en människa är i vården efter en hjärtinfarkt. 
Frågan är dock om det är möjligt att definiera begreppet existentiellt eftersom det rent 
filosofiskt innefattar själva essensen av att vara människa. 
 
 

SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser efter hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv 
med hälsa och subjektiv levd kropp i fokus. 
 

 

METOD 

Data 
Metod för studien är en litteraturöversikt av kvalitetsgranskade artiklar. Litteraturöver-
sikten är baserad på Axelssons (2014) metod för litteraturstudie vilket innebär att på ett 
strukturerat sätt gå igenom tidigare publicerade kvalitetsgranskade forskningsartiklar. I 
arbetet har både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderats då detta, enligt Axelsson 
(2014) kan ge en djupare analys av en fråga utifrån olika perspektiv och på så vis ge en 
klarare bild av hur verkligheten ser ut. Enligt Axelsson kan en litteraturstudie vara till 
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hjälp för evidensbaserad vård. Då det produceras ett stort antal artiklar inom flera hälso-
områden kan en översikt över gjorda studier vara till god hjälp för att sammanfatta kun-
skapsläget (Axelsson 2014, ss. 204 - 205). 

Datainsamling 
Inklusionskriterierna för litteraturstudien var artiklar med män och kvinnor som drabbats 
av hjärtinfarkt.  De flesta studierna baseras på upplevelserna de första månaderna efter 
infarkten, dock beskriver två av artiklarna upplevelser av patienter som följts under en 
längre tid, upp till fem år. Eftersom vi saknar djupare kunskap om hur vården kan präglas 
av en annan kulturell och religiös kontext än den kristna valde vi att exkludera studier 
som utförts i kulturella sammanhang som kan tänkas skilja sig för mycket från västvärl-
dens. Detta för att resultaten i studierna, i möjligaste mån, skulle vara överförbara till den 
svenska sjukvården Sökning av artiklar började utifrån Mesh-termerna “myocardial in-
farction”, “heart attack”, “quality of life” och “experiences”. Då syftet i arbetet riktar sig 
mot att beskriva patienters tankar och upplevelser avgränsades sökningen ytterligare med 
termerna “existential”, “spirituality” och “meaning of life” se bilaga 1. Trots att vi använ-
der begreppet upplevelser i vårt syfte så använde vi inte oss av det som sökord i den 
slutliga sökningen då det inte gav artiklar som passade vårt urval.  
 
Sökning gjordes i databaserna Cinahl och Medline. För att ta del av så aktuell forskning 
som möjligt exkluderades artiklar som var publicerade före 2008. För att säkra kvaliteten 
och tillförlitligheten var utvalda artiklar peer reviewed. För att få en översikt och uppfatt-
ning om artikelns syfte och resultat i det första urvalet lästes abstrakten till ett 40-tal ar-
tiklar. Totalt lästes 20 artiklar i fulltext och av dessa valdes 17 ut för djupare läsning. 
Efter det gjordes ett andra urval utifrån artiklarnas överensstämmelse med arbetets syfte 
som resulterade i att 10 artiklar utvaldes till analys. 

Dataanalys 
Enligt Axelssons modell är nästa steg i databearbetningen att läsa artiklarna noggrant och 
skapa sig en uppfattning om artikelns helhet. Efter detta görs en sammanställning av ar-
tiklarnas resultat, metod och syfte. Axelsson poängterar att vid granskning av kvalitativa 
artiklar så är det helheten av studien som granskas det vill säga resultatdelen och inte 
enskilda citat från informanterna (Axelsson 2014 ss. 212 - 214). 
 
Efter översättningen av artiklarna från engelska till svenska gjordes en kort analys där 
likheter och skillnader jämfördes. Genom att redovisa dem i en tabell, enligt Axelssons 
(2014 ss.213) modell, ges en snabb och tydlig översikt som kan underlätta analysen. 
Därefter lästes artiklarna noggrant igenom flera gånger.  Efter läsningen gjordes egna 
anteckningar som sammanfattade artiklarnas resultat. För att skapa struktur utgick ana-
lysen från teman i resultaten, först analyserades dem av oss var för sig för att sedan uti-
från diskussion och reflektion skapades nya teman med vårt syfte i fokus. Varje tema 
fick en färg som vi markerade texten med för att lättare kunna urskilja dem. Därefter 
fördes data från artiklarnas resultat in under de olika temana för att på så vi bilda en ny 
helhet. Temana bearbetades och förändrades under analysens gång för att slutligen 
mynna ut i det presenterade resultatet. Tre huvudteman formades som beskriver patien-
ternas upplevelser av en främmande kropp och förändrad självbild, patienternas behov 
av stöd, och patienternas upplevelser av att se livet med andra ögon. I dessa tema ingår 
undertema Se tabell 1. 
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Tabell 1 Huvudtema och undertema 

En främmande kropp och förändrad självbild Rädsla 
Förändrad livssituation 
Förändrad identitet 

Behovet av stöd Existentiellt stöd 
Stöd från närstående 

Att se livet med andra ögon Från det materiella till det existentiella 
Förändrad upplevelse av hälsa 

 
 
 

RESULTAT 

En främmande kropp och förändrad självbild 

Resultatet visar att flera patienter upplevde rädsla och begränsningar i livet efter hjärtin-
farkten. Detta påverkade uppfattningen av den egna identiteten och deras livssituation. 

Rädsla 
En upplevelse av rädsla för att inte veta vad kroppen klarar av efter hjärtinfarkten besk-
revs av flertalet patienter i de granskade studierna. Även en rädsla av att drabbas av en 
ny hjärtinfarkt och dö ses som ett centralt tema (Groleau, Whitley, Lesperance & 
Kirmayer 2010; Mendes, Roux & Ridosh 2010; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; 
Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg 2017; Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad 
& Söderberg 2014). Upplevelser av rädslan beskrevs av patienterna ge effekter såsom 
begränsningar i livet och en tveksamhet till att delta i aktiviteter som gjorts tidigare. Räds-
lan resulterade också i att patienterna upplevde att de inte vågade resa längre sträckor om 
det innebar ett långt avstånd till sjukhus 
(Groleau et al. 2010, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). Patienternas upplevelse 
av rädsla för den egna kroppen manifesterades genom en ökad och överdriven vaksamhet 
inför fysiska reaktioner (Groleau, Whitley, Lesperance & Kirmayer 2010; Todd 2007). 
Upplevelsen av kroppsliga förändringar blev en påminnelse för patienterna om hjärtin-
farkten och ledde till tvivel och oro över att drabbas av ytterligare en (Tod 2008, Kristof-
ferzon, Löfmark & Carlsson 2008, Forslund, Jansson, Lundblad & Söderberg 2017). 
Mendes, Roux och Ridosh (2010) fann att kvinnliga patienter som genomgått PCI upplevt 
undersökningen som skrämmande. Dessa patienter beskrev på ett levande sätt en upple-
velse av att känna sig skild från sin kropp när bilden av det egna hjärtat syntes på 
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monitorn. Detta medförde en upplevelse av att inte känna igen sitt verkliga jag och en 
plötslig insikt om att vara hjärtsjuk. För att minska upplevelsen av rädslan beskrev pati-
enterna att förmedlande av trygghet var viktigt. Trygghet kunde upplevas när patienterna 
var på återbesök för provtagningar och tester samt genom att få information om sjukdo-
men av sjukvårdspersonal. Att få bekräftat av läkaren att allt såg bra ut ledde till en upp-
levelse av att de vågade utmana kroppen med mer ansträngande aktiviteter och återuppta 
det liv som levdes före infarkten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008, Forslund, 
Jansson, Lundblad & Söderberg 2017, Forslund, Zingmark, Jansson, Lundblad & Söder-
berg 2014).  

Förändrad livssituation 

Att få en hjärtinfarkt innebar att leva med livslång sjukdom och patienterna upplevde att 
det medförde stora förändringar i vardagen. Patienterna beskrev en förändring i att plöts-
ligt behöva ta mediciner. Det kändes främmande att behöva ta så mycket mediciner vilket 
också ledde till en upplevelse av en förändrad självbild genom att plötsligt tillhöra en 
grupp hjärtsjuka människor (Mendes, Roux & Ridosh 2010; Tod 2008; Forslund et al. 
2017; Forslund et al. 2014). Flera patienter uttryckte att många förändringar i vardagen 
bidrog till en upplevelse av att förlora sin personlighet och sin livsstil (Groleau et al. 2010; 
Tod 2008; Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014). Patienter beskrev också att de tänkte 
mycket på hur livet var före det förändrades i och med hjärtinfarkten. Patienterna önskade 
att återfå en känsla av det lugn och den trygghet de upplevt tidigare i livet (Tod 2008; 
Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Forslund et al. 2014). En del upplevde att det 
var viktigt att återvända till det vanliga livet i form av att till exempelt återgå till arbetet 
för att inte fastna i en upplevelse av en identitet som sjuk (Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson 2008; Forslund et al. 2017). Patienterna upplevde att hjärtinfarkten förändrade 
livet och trots att det innebar att leva med en livslång sjukdom kunde många tillskriva 
något positivt med händelsen. Trots en förändrad livssituation kunde patienterna även 
uttrycka tacksamhet över att ha fått en andra chans i livet. Att ha varit död och återvänt 
till livet medförde en ny vetskap om att det är lätt att plötsligt dö från allting, vilket med-
förde en upplevelse av tacksamhet över att få vara kvar i livet. Dessa patienter upplevde 
nu mindre behov av att planera framåt i tiden, istället upplevdes en ny förmåga att kunna 
ta dagen mer som den kom och njuta av livet i vardagen (Forslund et al. 2017; Forslund 
et al. 2014).  

Förändrad identitet 
Flera patienter uttryckte ett främlingskap inför sin nya identitet som hjärtsjuk. Ökad irri-
tabilitet, minskat tålamod och kortare temperament blev nya inslag i personligheten vilket 
närstående lade märke till (Tod 2008, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008, Forslund 
et al. 2014). Män och kvinnor upplevde på olika sätt att deras syn på den egna manligheten 
respektive kvinnligheten hotades av den nedsatta fysiska förmågan som hjärtinfarkten 
inneburit. Särskilt männen i studierna upplevde det som ett nederlag att inte kunna utföra 
fysiskt krävande arbete som tidigare. För en del av männen skapade det en upplevelse av 
att uppfattas som mindre manlig (Tod 2008, Forslund et al. 2017). Kvinnorna uttryckte 
en upplevelse av otillräcklighet eftersom de inte orkade visa omsorg och ta hand om barn-
barn eller utföra lika mycket i hushållet som tidigare (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 
2008). Hos de patienter som haft hjärtinfarkt som föregåtts av ett hjärtstopp fick en del 
funktionsnedsättningar till följd av syrebristen. De fysiska nedsättningar som var synliga 
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gav en upplevelse av att inte ha full kontroll och funktion i kroppen. Upplevelsen av osä-
kerhet inför kroppens förmåga påverkade det emotionella måendet och identiteten vilket 
bidrog till känslor av ilska och sorg. Några av patienterna fick minnesproblem vilket upp-
levdes som svårt och genant då dessa begränsningar inte syntes. Patienterna upplevde att 
omgivningen hade svårt att förstå att patienternas liv och identitet var förändrad vilket 
ledde till undvikande av vissa sociala sammanhang (Forslund et al. 2017). 
 

Behovet av stöd 
Efter hjärtinfarkten var flertalet patienter i behov av stöd för att möta sin nya livssituat-
ion. Detta stöd kunde erhållas från närstående eller genom tron på en högre makt. 

Existentiellt stöd 
En holländsk studie visar på att andlighet har en positiv inverkan på livskvalitet vid hjär-
tinfarkt. Forskarna fann, tvärtemot sin hypotes, ingen skillnad i andlighet mellan patienter 
som haft hjärtinfarkt med hjärtstopp och de som enbart haft hjärtinfarkt (Wachelder, 
Moulaert, Heugten, Gorgels & Wade 2016).  
 
Patienterna upplevde en hjälplöshet och förtvivlan över att ha berövats sin hälsa. De upp-
levde ett behov av stöd efter hjärtinfarkten för att kunna lindra sin skuld och återerövra 
en god hälsa. Detta stöd kunde erhållas från en gudomlig makt (Baldacchino 2010). Flera 
patienter upplevde existentiellt stöd av sin religiösa tro under den första tiden efter in-
farkten. Patienterna upplevde att deras religiösa tro gav dem styrka och möjlighet att 
vända rädslor till en inre kraft (Mendes, Roux & Ridosh 2010; Baldacchino 2010; 
Baldacchino 2011). I studien från Malta, där alla patienter var romerska katoliker fram-
kom att det fanns en upplevelse av att Guds kärlek skulle följa dem under fortsättningen 
av livet efter hjärtinfarkten. Vid en uppföljning tre år efter infarkten upplevde patienterna 
att den nära kontakten med Gud fortfarande fanns kvar på ett personligt plan men själva 
utövandet av religionen genom kyrkobesök hade avtagit betydligt (Baldacchino 2010). 
Behovet av andligt stöd var också ett tydligt genomgående tema hos de kvinnliga patien-
ter som genomgått PCI efter hjärtinfarkten. Dessa patienter upplevde en stark inre dialog 
med sin egen andlighet vilket var till hjälp för att kunna förflytta sig bortom sjukdomen. 
Att vända sig till gud och i rofyllda stunder meditera och bedja gav patienterna en upple-
velse av inre styrka (Mendes, Roux & Ridosh 2010). 
 
Park och Dornelas (2011) studie visar i motsats till de ovan beskrivna studierna att relig-
ion istället kunde ha en motsatt effekt för patienternas upplevelse av att finna existentiell 
styrka och stöd efter en hjärtinfarkt. För vissa patienter medförde den religiösa tron ett 
mindre aktivt deltagande och mindre följsamhet under rehabilitering efteråt och de pati-
enter som upplevde att de kunde förlita sig på Guds hjälp efter hjärtinfarkten hade mer 
depressiva symtom. Patienterna kunde uppleva det som att Gud hade straffat dem med en 
hjärtinfarkt och därefter övergett dem. I dessa fall hade inte religiositet någon skyddande 
salutogen effekt på depressionssymtom enligt studien. Det fanns inga beskrivningar av 
hur dessa patienter fann alternativa sätt att få stöd.  
Patienterna som blivit medvetslösa och fått hjärtstopp beskrev upplevelsen av ett tydligt 
möte med den egna dödligheten (Forslund et al. 2017; Forslund et al. 2014; Groleau, 
Whitley, Lesperance & Kirmayer 2010). I en studie från fransktalande Quebec i Kanada 
beskrev patienterna, som alla var romerska katoliker, upplevelser av att ha förts tillbaka 
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till livet genom ett gudomligt ingripande. Majoriteten av patienterna förklarade att den 
religiösa tron därefter fungerat som ett stöd i form av en helande kraft som varit till hjälp 
för anpassningen till en ny hälsosituation. Gudstron hade även bidragit till en upplevelse 
av inre styrka och att livet hade en mening.  
 
De flesta patienter som haft hjärtstopp upplevde ett mycket stort behov av att få hela 
händelseförloppet berättat för sig av personer som närvarat och av sjukvårdspersonal som 
vårdat dem. Hjärtstoppet upplevdes som ett svart hål vilket fick patienterna att fundera 
mycket över hur det varit för de som bevittnat händelsen. Patienterna kunde uppleva skuld 
för att de utsatt andra människor för en sådan dramatisk och ångestskapande situation. 
Några patienter upplevde inget behov av att se bakåt och prata om händelsen. Det fanns 
istället en önskan att få gå vidare (Forslund et al. 2014, Forslund et al. 2017). 

Stöd från närstående 
I stort sett samtliga patienter i studierna upplevde att hjärtinfarkten även påverkade män-
niskorna i deras närhet. Kärleken från familjerna upplevdes som ett stöd och gav en driv-
kraft att gå vidare och finna ny mening i livet (Groleau et al. 2010; Baldacchino 2010; 
Baldacchino 2011; Tod 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Forslund et al. 
2017). 
 
Många patienter upplevde att deras närstående visade stöd i form av omtanke och hänsyn. 
Detta kunde dock upplevas som både positivt och negativt. Vissa patienter upplevde svå-
righeter att acceptera skiftande roller inom familjen. Upplevelsen av att vara till last för 
närstående och inte kunna utföra vardagliga sysslor som tidigare var påtaglig (Tod 2008; 
Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Forslund et al. 2017). Närstående kunde utifrån 
omtanke lägga sig i och hindra patienterna från att utföra vissa aktiviteter vilket upplevdes 
som irriterande och kränkande. Detta gjorde det svårare att återgå till det liv som levts 
tidigare (Forslund et al. 2017). Andra patienter uttryckte att det var skönt att aktiviteter 
och umgänge anpassades efter den nya livssituationen och uppskattade att fokus lades på 
det som fortfarande fungerade. (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). 

 
Att se livet med andra ögon 
För en del patienter ledde hjärtinfarkten till att de omvärderade sina liv. Flera patienter 
lade ett nytt fokus på hälsosamma och positiva aspekter av livet. 

Från det materiella till det existentiella 
Gemensamt för de flesta patienter var att hjärtinfarkten upplevdes som en överraskande 
händelse som förändrade tillvaron fundamentalt. Det vardagliga livet sattes ur kurs och 
patienterna upplevde behov av att söka nya vägar mot hälsa. Händelsen ledde därmed till 
förmågan att kunna se livet med andra ögon och existentiella frågor väcktes om vad som 
är viktigt i livet. Det fanns ett genomgående mönster av att patienterna vände sig från 
materiella värden mot mer existentiella tankar om vad som fyllde livet med mening. Pa-
tienterna beskrev att hjärtinfarkten ledde till reflektion över livet och dess innehåll. Tan-
kar om att det tidigare livet inneburit en livsstil med mycket stress och fokus på materiella 
värden ledde till en önskan om förändring. Hjärtinfarkten beskrevs därmed medföra en 
upplevelse av att kunna se livet med andra ögon. Patienterna upplevde att det var lättare 
att sakta ner och njuta mer av livet här och nu (Groleau et al. 2010; Mendes, Roux & 
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Ridosh 2010; Baldacchino 2010; Baldacchino 2011; Tod 2008, Kristofferzon, Löfmark 
& Carlsson 2008; Forslund et al. 2017). 
 
Många patienter gav även uttryck för en förändring mot ett mer altruistiskt tänkande med 
ökat fokus på andras hälsa och välmående. Relationer upplevdes vara ännu mer värdefulla 
och berikande i livet efter insjuknandet. Genomgående ville patienterna spendera mer tid 
med barn och barnbarn. Hjärtinfarkten medförde en påminnelse om livets förgänglighet 
vilket medförde en upplevelse av att ha fått en andra chans i livet (Groleau et al. 2010; 
Baldacchino 2010; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008; Forslund et al. 2017; Fors-
lund et al. 2014). Ingen av patienterna som upplevt hjärtstopp kände rädsla eller ångest 
över döden eftersom de upplevt hur det känts. Det var ingen skrämmande upplevelse utan 
kändes lätt, som att plötsligt bara svimma eller somna. Erfarenheten ingav ett lugn. Pati-
enterna kunde inse vikten av att ta tag i förberedelser inför sin egen död (Forslund et al. 
2017; Forslund et al. 2014). 
 

Förändrat förhållningssätt till hälsa och livsstil 
Den livshotande händelsen som hjärtinfarkten innebar ledde till ett behov av att veta vad 
som orsakat den. Insikten om att den egna livsstilen kunde vara en bidragande riskfaktor 
medförde att flera patienter upplevde skuldkänslor och ett behov av en mer hälsosam 
livsstil. Därmed stärktes förmågan att genomföra livsstilsförändringar som till exemplet 
att sluta röka och stressa mindre (Mendes, Roux & Ridosh 2010; Baldacchino 2010; 
Baldacchino 2011; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). Detta var dock inte alltid 
lätt trots att hjärtinfarkten fanns som en påminnelse i bakhuvudet (Mendes, Roux & Ri-
dosh 2010).  
 
En del kvinnliga patienter beskrev en besvikelse över att själva inte prioriterat egna behov 
i många år och upplevde nu ilska och klandrade sig själva för detta. Erfarenheten av hjär-
tinfarkten bidrog nu till att det var lättare att stå emot krav från omgivningen och arbete. 
Att kunna sätta sig själv och egna behov i fokus upplevdes som positivt. Samtidigt ut-
tryckte andra kvinnliga patienter att det ökade fokus på den egna hälsan kunde resultera 
i en upplevelse av dåligt samvete och en känsla av att vara självisk och ta plats. En del 
manliga patienter beskrev att ett nytt hälsosammare liv började efter infarkten. Detta upp-
levdes som en tillvaro med mindre krav från arbetsgivaren samt ett mer socialt liv med 
ett återupptagande av kontakt med vänner. Dessa patienter upplevde också att det var 
lättare att tala om känslor istället för att trycka undan dem.  Det fanns heller ingen rädsla 
för döden längre. En del patienter såg det som om de fick hjälp av en yttre kraft att göra 
bättre val i livet för att må bra (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson 2008). 
 
 
DISKUSSION  
Resultatet av litteraturstudien visar att en hjärtinfarkt kan väcka många existentiella frå-
gor hos patienterna. Upplevelserna handlade också om att förhålla sig på ett nytt sätt till 
den egna kroppen som plötsligt känns annorlunda och främmande. Händelsen tycks leda 
till en omskakande upplevelse av den subjektiva “levda” kroppen som, enligt Dahlberg 
och Segesten (2010, ss 131-133), innefattar de fysiska, psykiska, existentiella och andliga 
dimensionerna hos en människa. Patienternas självbild förändrades också som en följd av 
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hjärtinfarktens påverkan på kroppens funktioner och en vardag som inte längre var sig 
lik.  
 
Hotet mot det egna livet och den egna identiteten tycktes leda till upplevelser av rädsla, 
identitetskris och omvärderingar av livets mening. Tacksamheten över att ha överlevt och 
stödet från närstående fanns med som viktiga inslag för att kunna återerövra en upplevelse 
av hälsa och välmående.  
 
En inre andlighet tycktes väckas till liv hos många av patienterna. Andligheten kunde 
beskrivas som den gränsöverskridande förmåga som Wiklund (2002, s. 7) talar om utifrån 
en vårdvetenskaplig kontext. Patienterna upplevde den som en inre dialog som gjorde det 
möjligt att förflytta sig bortom sjukdomen eller som en personlig kontakt med gud som 
gav dem inre styrka och kraft. Andlighet kunde både spela en positiv och negativ roll för 
patienternas upplevelse av hälsa och livskvalitet.  
 
 Diskussionen kommer att utreda följande teman från resultatet Att se livet med andra 
ögon och Behovet av stöd. Begreppen hälsa, subjektiv levd kropp och livsvärld har vävts 
in i diskussionen som helhet.   

 

Att se livet med andra ögon 

Hjärtinfarkten innebar en omskakande upplevelse även för de patienter som inte varit 
medvetslösa eller återupplivats. Detta stöds av Simony, Drejyer, Pederssen och Bir-
kelund’s (2017) studie som visar att de som haft en lättare infarkt med mindre symtom 
ändå upplevde händelsen som omvälvande och livsförändrande. I deras studie innebar 
mötet med livets förgänglighet något negativt. Insikten om att hjärtinfarkten inte enbart 
var en akut händelse utan innebar en kronisk livshotande sjukdom ledde till att flera pa-
tienter upplevde minskad glädje och mindre känsla av meningsfullhet. Simony, Drejyer, 
Pederssen och Birkelund (2017) betonar att innebörden av att ha drabbats av en lättare 
hjärtinfarkt inte är en obetydlig händelse. Detta talar för att det är minst lika viktigt att ge 
de här patienterna stöd i sin återhämtning efter infarkten.  

Andlighet och hälsa 
I delar av resultatet framkom en koppling mellan andlighet och religion. Vi menar, med 
stöd av Wiklund (2003, s.56) att andlighet kan ses som något som inte måste vara relaterat 
till gudstro utan kan snarare beskrivas som en sinnlighet som finns inom människan. Ge-
nom att se det existentiella och andliga som synonymer, likt Arman et al (2013), kan man 
inkludera flera dimensioner i synen på människan. Vi motsäger emellertid Arman et al. 
(2013) och menar att det andliga även kan inbegripa en religiös innebörd, då religion ofta 
har ett stort inflytande på människans andliga upplevelser och syn på livet och döden.  
Resultatet visar att religiös coping kan vara negativ om patienterna upplever att orsaken 
till hjärtinfarkten beror på att Gud övergivit eller straffat dem. Bland dessa patienter sågs 
en högre grad av depressiva symtom. Positiv religiös coping tycktes inte heller ha någon 
skyddande effekt mot sådana symtom, utan snarare tvärtom bidra till en sämre hälsa. 
Dessa fynd motsäger den tidigare beskrivna mer positiva bilden av hur andlighet kan 
hjälpa personer genom den kris som en hjärtinfarkt innebär. Det stämmer väl överens med 
tidigare studier som visat att andlighet kan ha både positiv och negativ inverkan på hälsan 
(Underwood & Powell 2005; Debnam et al. 2012 i Isaac, Hay & Lubetkin 2016). Det 
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komplexa förhållande som råder mellan andlighet och hälsa innebär att vårdgivare behö-
ver erhålla en djupare förståelse för andlighetens effekter på hälsa och hälsosamt beteende 
(Lesniak et al. 2006 i Isaac, Hay & Lubetkin 2016). Det andliga som också kan förstås 
med den existentiella upplevelsen efter en hjärtinfarkt tycks således innefatta många olika 
dimensioner. Kan det vara rädslan för att åstadkomma mer skada än nytta som andlighet 
inte ses som någon självklar del i dagens sjukvård, med undantag för sjukhuskyrkan? 
Connely och Light (2003) håller med om att andlig omvårdnad är nödvändig inom vår-
den. Eftersom det är uppenbart att sjukhuspräster inte kan förväntas göra allt ställer de 
frågan hur professioner inom medicin och omvårdnad skulle kunna medverka. Sjukskö-
terskor och läkare är väl förberedda att i sina yrkesroller hantera fysiska och emotionella 
aspekter av hälsa, enligt Connely och Light (2003). Däremot efterfrågar de en utveckling 
av den grundläggande utbildningen för dessa professioner för att man ska kunna säker-
hetsställa en viss lägstanivå i andlig intervention. Frågan uppkommer dock om man kan 
förvänta sig att sjuksköterskor och läkare ska kunna hantera religiösa aspekter i vården, 
även om de kan möta patientens existentiella dimension ur et brett perspektiv? 
 
Resultatet visar också att det kan vara en skillnad för patienter som haft en hjärtinfarkt 
med hjärtstopp och de som haft infarkt utan hjärtstopp. Kan det vara så att upplevelsen 
av att ha varit död och återfått livet leder till en större tacksamhet över livet och att detta 
väger upp en del av motgångarna och begränsningarna som hjärtinfarkten för med sig i 
efterförloppet? Frågan kan vara relevant eftersom resultatet visar att de som haft hjärt-
stopp upplevde mindre depressiva symtom och hade lättare att känna tacksamhet över att 
ha fått en andra chans till livet.  

Från det materiella till det existentiella 
I studien av Norekvål, Hanestad, Nodrehaug, Wentzel-Larsen och Fridlund (2008) utfors-
kades möjliga positiva effekter av sjukdom och hur detta kom till uttryck för patienterna. 
Det visade att 65 procent av deltagarna upplevde positiva effekter av sin hjärtinfarkt. Det 
som flertalet patienter upplevde som positivt var att de såg på livet ur ett annat perspektiv 
de kände uppskattning över att leva och kunde njuta av livet mer än tidigare. Norekvål et 
al (2008) menar att denna kunskap kan användas i mötet och i patientundervisning efter 
genomgången hjärtinfarkt. Genom att visa hur andra patienter har upplevt positiva effek-
ter kan man ingjuta hopp och empowerment och hjälpa patienter att finna sin inre kraft 
att hantera sin nya situation. 
 
 

Behovet av stöd 
Stöd från vården 
Sjuksköterskor ska enligt svensk sjuksköterskeförening ge omvårdnad efter patientens 
behov och utforma vården på ett sådant sätt att patienters psykosociala- och andliga behov 
tillgodoses. Det innebär att sjuksköterskan ska skapa en vårdrelation där detta är möjligt 
och där det ges tillfälle för ett vårdande samtal (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Då 
de flesta patienter upplever en förändrad livsvärld efter hjärtinfarkt kan man se betydelsen 
av att ge patienten existentiellt stöd i den nya livssituationen.  Enligt Junehag, Asplund 
och Svedlund (2013) behöver människor hjälp att hantera existentiella kriser under 
återhämtningen efter en hjärtinfarkt. Den standardiserade informationen som ges vid den 
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viktiga uppföljningen är otillräcklig för återhämtningen menar författarna Fålun, Frid-
lund, Schaufel Schei och Norekvål (2016). De fann i sin studie att patienterna upplevt 
utskrivningen från sjukhus efter genomgången hjärtinfarkt som utmanande och fylld med 
rädsla och oro. Brister i patientundervisningen försämrade möjligheterna till framtida 
livsstilsförändringar. Fålun et al (2016) menar att det är viktigt att anpassa informationen 
utifrån individen genom att ta reda på vad patienten har för förutsättningar och begräns-
ningar. Då dagens sjukvård ständigt strävar efter att korta ner vårdtiderna lämnas mindre 
tid till patientkontakt och patientundervisning, vilket kan medföra att patienter skrivs ut 
med otillräcklig information och kunskap om sin nya livssituation. Genom att arbeta med 
personcentrerad vård och med individbaserad information kan man skapa bättre 
förutsättningar för patienten att uppleva livskvalitet och göra hälsosamma livsstilsföränd-
ringar (Fålun et al 2016). Det är också vad den livsvärldsorienterade vårdvetenskapen 
förespråkar (Dahlberg & Segesten 2010). 
Detta stämmer även med fynden i Nicolai et al (2018) studie om patienters återhämtning 
efter hjärtinfarkt. Den visar att deltagarna hade behov av mer individbaserad information 
både angående riskfaktorer och vad som orsakat hjärtinfarkten samt om hur deltagarna 
skulle förhålla sig till sin nya livssituation efter att de skrivits ut från sjukhus. 

Ekologisk omvårdnad 
I Dahlberg, Ranheims och Dahlbergs (2016) studie om ekologisk omvårdnad på Vidarkli-
niken i Sverige betonas vikten av att möta patienters existentiella behov. Ekologisk om-
vårdnad genomsyras av den holistiska synen på patienten och vårdandet. Deltagarna i 
studien upplevde att de blev sedda i sin existentiella sårbarhet, att de blev omhändertagna 
av vårdarna vilket gjorde det lättare att få kraft till att hantera sin sjukdom. Eftersom vårt 
resultat visar att patienter upplever en förändrad livssituation och förändrad identitet så 
kan man tänka sig att den ekologiska omvårdnadsmodellen kan utgöra ett komplement 
till dagens befintliga vård, vid hjärtinfarkt. Dahlberg et al (2016) menar att patienter be-
höver omvårdnad som spänner över den medicinska aspekten, att patienter behöver bli 
bekräftade i sina känslor och tankar i sökandet efter mening i livet efter tillkommen sjuk-
dom. Genom att vårda utifrån ett ekologiskt livsvärldsperspektiv stärks patienten i att 
hitta sin plats i livet igen och finna resurser till att ta sig mot hälsa. Vidare menar Dahlberg 
et al (2016) att detta är ett sätt att närma sig själva idén med vårdvetenskapen där vårdan-
det sker med hela människans kropp, själ och ande i fokus.  

Existentiellt stöd 
Hjärtinfarkt är en stor händelse som kan medföra en existentiell kris jämförbar med den 
som drabbar många patienter som diagnostiserats med cancer. Under den initiala sök-
ningen efter tidigare forskning om patienter som drabbats av hjärtinfarkt fanns inte många 
artiklar som handlade om kopplingen till existentiella frågor. Kan man ha undervärderat 
vad hjärtinfarkt kan ha för innebörd för den enskilde individen på ett existentiellt plan? 
Även om flera patienter kunde uppleva positiva förändringar så innebar insjuknandet 
stora utmaningar. Denna händelse innebar ett möte för patienterna med egen dödlighet 
och livets förgänglighet. Det ingår i sjuksköterskans profession att fånga upp patienters 
fysiska och psykiska hälsa. Genom att ta sig tid att prata med patienter och försöka förstå 
deras tankar och existentiella frågor efter en hjärtinfarkt kan sjuksköterskan hjälpa dem 
att finna livskvalitet och mening i en turbulent och omskakande tid. Det handlar här om 
att kunna möta patientens livsvärld, vilket är grundläggande för en god vård. Samtalstill-
fällen i grupp med andra patienter som haft hjärtinfarkt kan också öppna möjligheten att 



 

15 

se på händelsen ur ett annat perspektiv. Det kan vara ett sätt att förhindra att fastna i 
negativa tankar som kan leda till psykisk ohälsa. Tidigare forskning har visat ett starkt 
samband mellan depression och hjärtinfarkt (Meier, Conradi, Bos, Thombs, van Melle & 
de Jonge 2011). Utifrån ett helhets och hållbarhetsperspektiv kan det därför  vara me-
ningsfull för både patienten och sjukvården att sjuksköterskor ta hjälp av andra profess-
ioner, exempelvis kurator sjukhuspräst eller diakon, för att erbjuda samtalsstöd. 
 
Dahlberg och Segestens (2010, ss. 131 - 133) fenomenologiska och existentiella perspek-
tiv, med livsvärlden och den levda kroppen som fokus har en tydlig koppling till resultatet 
av vår studie. Resultatet visar att hjärtinfarkten innebar en plötslig och påtaglig förändring 
för patienterna, både vad gäller deras livsvärld och tillgången till det liv de levde in-
nan.  Upplevelserna av kroppen som främmande gav både ångest och motivation att för-
ändra den egna livsstilen. Strang (2007) menar sjukvårdspersonal har ett situationsbundet 
ansvar för svårt sjuka patienter även om människan själv har det största ansvaret för sitt 
eget liv. De som arbetar med svårt sjuka människor inom vården bör kunna identifiera 
existentiella kriser och stärka patienters känsla av mening. I vissa fall ska personalen 
kunna hantera detta själva och även veta när det är dags att ta hjälp av annan experthjälp, 
till exempel sjukhuskyrkan. För att kunna öka välbefinnandet och upprätthålla en god 
livskvalitet är det viktigt att sjukvården inte medikaliserar de existentiella frågorna. Ge-
nom utbildning och ökad kunskap samt handledning kan vårdkulturen på sikt utvecklas 
till att kunna erbjuda vård där hela människan omfattas och där även existentiella behov 
tillgodoses.  
 

Trygghet och sammanhang 
I resultat beskrivs andligheten som en trösterik tillflyktsort i patientens inre tankar, bor-
tom sjukdomen. Den verkar därmed kunna bidra till en slags trygghet och ett samman-
hang mitt i det känslomässiga kaos som kan följa efter en hjärtinfarkt. Antonovsky (2005, 
s. 7) sökte svar på frågan hur det kom sig att vissa människor som hade utsatts för livets 
påfrestningar ändå förblev friska. Genom att utgå från ett salutogent perspektiv och un-
dersöka vad som orsakar hälsa formulerade han begreppet KASAM (känsla av samman-
hang) som också är en teori och själva svaret på frågan. KASAM utgörs av de tre delarna 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten tar fasta på att det går att 
förklara det som händer i livet medan hanterbarhet handlar om att människan inte ska 
betrakta sig som ett offer för omständigheterna eftersom hen kan påverka dem. Menings-
fullhet innebär att det är värt att engagera sig i vissa krav och problem och att det är 
möjligt att se olyckliga upplevelser som utmaningar. Det viktiga är då att söka mening i 
utmaningarna och göra det bästa av dem. KASAM fungerar på så sätt som en skyddande 
och trygghetsskapande salutogen faktor för att människan ska kunna ta till sig och gå 
vidare efter obehagliga och traumatiska upplevelser. En person med stark KASAM kan 
därför förbättra sin hälsosituation genom en god förmåga att hantera den spänning som 
olika slags stressorer i livet orsakar. Enligt Baigi et al (2008) har ett fungerande socialt 
nätverk och familj visat sig ha en positiv påverkan på KASAM. Det framstår som att vissa 
av patienterna i vår studie upplevde starkare KASAM än andra. Mycket talar för att de 
patienter som använde religionen som en positiv form av copingstrategi hade en stark 
KASAM. Likaså de patienter som hämtade mycket stöd och styrka från sina närstående. 
De patienter som upplevde att hjärtinfarkten även bidragit till en bättre förmåga att upp-
skatta och njuta mer av livet i nuet med sina nära och kära kan ha varit ett sätt att skapa 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i enlighet med KASAM. Patienters möjlig-
heter att finna balans mellan problem och resurser efter en hjärtinfarkt beror till stor del 
på hur väl de kan kommunicera sina behov till sina närstående och hur känsliga dessa är 
inför patientens outtalade behov menar Kristofferzon et al. (2007) och Baigi et al. (2008). 
Här tänker vi att sjuksköterskan har ett stort ansvar för att fånga upp och svara an på de 
frågor och funderingar som patienten uttalar, eller uttrycker med sitt kroppsspråk. Utifrån 
ett KASAM perspektiv är det också viktigt att som sjuksköterska uppmärksamma de pa-
tienter som lever ensamma och saknar stöd av närstående efter en hjärtinfarkt. 
 

Andlig/existentiell vård 
Sjukhuskyrkan är en resurs inom sjukvården och avser vara ett stöd för patienter, 
närstående och personal på sjukhus. Den andliga vården är genom sina företrädare tänkt 
att vara en omistlig resurs för individen när fokus i det existentiella samtalet domineras 
av frågor av andlig och religiös natur, enligt sjukhuskyrkans grunddokument. De existen-
tiella frågorna berör alla professioner inom vården som kommer i kontakt med patienter 
och närstående (Sjukhuskyrkan 2017). Frågan är hur sjuksköterskor inom vården ser på 
sin egen roll vad gäller att finnas till hands för patienters existentiella frågor och hur de 
själva definierar innebörden av ett existentiellt samtal? Ingår det en andlig och eller 
religiös dimension i begreppet? Detta är förmodligen något som nyutexaminerade sjuk-
sköterskor behöver fundera över och här ta hjälp av  vårdvetenskaplig teori samt filosofi  
inför mötet med patienter som upplever en existentiell kris.  
 
I en holländsk studie (Wachelder, Moulaert, van Heugten, Gorgels, Wade & Verbunt 
2016) fann forskarna, tvärtemot sin hypotes, ingen skillnad i andlighet mellan patienter 
som haft hjärtinfarkt med hjärtstopp och de som enbart haft hjärtinfarkt. Det kan, enligt 
författarna, tyda på att man tidigare underskattat den genomgripande inverkan som en 
hjärtinfarkt har på livet i stort. Vid en litteraturöversikt av studier om andlig omvårdnad 
i sökmotorn Cinahl fann Cocknell och Macsherry (2012) att majoriteten av artiklar inom 
forskningsfältet fokuserar på palliativ och onkologisk vård. Även WHO:s hänvisar till 
palliativ och onkologisk vård när begreppet andlighet förekommer (World Health 
Organisation 2002). Isaac, Hay och Lubetkin (2016) bekräftar att befintlig forskning och 
litteratur hittills fokuserat på att inkludera andlighet i kliniska sammanhang där allvarligt 
sjuka och palliativa patienter vårdas. De anser att den andliga dimensionen även skulle 
kunna spela en viktig roll inom primärvården eftersom den utgör en stor del av många 
patienters kulturella identitet och därför kan användas för att förbättra deras livskvalitet. 
Genom att se andlighet som en del av en patients kulturella identitet skulle en mer holist-
isk, patientcentrerad vård kunna erbjudas, menar författarna (Isaac, Hay & Lubetkin 
2016). Cocknell och Macsherry menar att om andlig omvårdnad är användbar inom dessa 
fält är högst troligt att det även skulle kunna appliceras på andra patientgrupper men att 
ytterst lite forskning har gjorts för att undersöka möjligheterna. Sheldrake (2010) föreslår 
att andlighet i huvudsak kan ses som ett svar på behovet att söka sig bortom en renodlat 
medicinsk modell av sjukdom och vård som i många sammanhang istället motverkar pa-
tientens upplevelse av värdighet.  
 
Enligt Cockell och Mcsherry (2012) är andlig omvårdnad ett ämne som fått ökat intresse 
inom hälso- och sjukvården under senare tid. The International Council of Nurses (2006) 
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‘Vision for the Future of Nursing’ beskriver sjuksköterskans omvårdnad som ‘compas-
sionate and ethical caring that includes meeting spiritual and emotional needs’. Ambit-
ionen med den personcentrerade vården i Sverige är att utgå från patientens upplevelse 
och tolkning av ohälsa och sjukdom för att främja hälsa som har betydelse för den en-
skilda individen. Vården beskrivs som en strävan att synliggöra hela personen och ska 
prioritera att andliga, existentiella, sociala och psykiska behov blir tillgodosedda i lika 
hög utsträckning som patientens fysiska behov (Svensk Sjuksköterskeförening 2016). 
Pike (2011) fann vid en systematisk litteraturstudie i Storbritannien att det existerar 
många olika definitioner av andlig vård. Vissa innefattar religiösa inslag och andra ute-
sluter dessa. Begreppet andlighet är fortfarande under utveckling inom omvårdnad och 
innan man funnit ett gemensamt språk för vad begreppet står för kommer det vara svårt 
för sjuksköterskor att tillämpa vetenskapliga modeller för andlig vård, menar Pike (2011). 
 
Cockell och Mcsherry (2012) konstaterar att ökningen av intresset för andlig vård kom-
mer i en tid då många fokuserar på patienters erfarenheter av vården som ett försök att 
motverka bristfällig vård. De som arbetar för att förbättra vården använder ofta citat från 
patienters upplevelser av mötet med vården. Andlig omvårdnad är nära kopplad till vär-
dighet och holistisk omvårdnad där patientens perspektiv är i fokus, vilket överensstäm-
mer med den livsvärldsorienterade vården är. Här kan också konstateras att forskare och 
författare inom vårdvetenskap har olika benämningar eller begrepp för de existentiella 
spörsmålen. Av litteraturstudien att döma används begreppet andlighet flitigt, inte minst 
ur ett internationellt perspektiv. Ämnet är därför en källa till debatt bland experter med 
olika slags bakgrund, enligt Cokell och Mcsherry (2012).  
 
 

Metoddiskussion 
I denna litteraturstudie har vi sammanfört innehåll från tidigare utförda kvalitets grans-
kade studier. Enligt Axelsson kan risken med en sådan metod vara att urvalet riskerar att 
bli selektivt och detta kan påverka trovärdigheten. Fördelen kan å andra sidan vara att det 
ges möjlighet att belysa ämnesområdet på ett mer djupgående plan (Axelsson 2014, ss. 
204 - 205).  Denna metod uppfyller inte kriterierna för att kallas systematisk litteraturstu-
die då det krävs en djupare analys av data men Axelsson (2014) menar att litteraturstudie 
av detta slag ändå kan bidra till fördjupad kunskap som kan vara användbar i kliniskt 
arbete.  Vi har valt att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier. Fördelen med 
kvalitativa studierna är de innehåller förstahandsinformation då de utgår från patienternas 
egna beskrivelser av sina upplevelser. De studier vi inkluderat har också utgått från pati-
entperspektivet och flertalet har haft en öppen frågeställning under intervjutillfällena. 
Nackdelen med intervjustudier är att det kan vara svårt att avgöra huruvida urvalet av 
deltagarna är representativt för patientgruppen och vilken tillförlitlighet artiklarna inne-
höll. För att underlätta för läsaren att själv skapa sig en uppfattning av artiklarnas kvalitet 
och tillförlitlighet ges en översikt över artiklarnas innehåll och metod i bilaga två. 
 
De två kvantitativa studierna som inkluderats undersökte samband mellan frågor vi hade 
angående hur religiositet och andlighet upplevdes som en styrka eller svaghet hos patien-
ter efter hjärtinfarkt. Genom att de kvantitativa artiklarna hade fler antal deltagare så re-
presenterar resultatet en större bredd. 
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Vi valde att inkludera studier som var utförda i olika länder och olika kulturer, ett av 
kriterierna var att de var skrivna på engelska. Att studierna var utförda i olika länder kan 
ses som en styrka då resultatet speglar en stor spridning av patienter. De var utförda i 
Kanada, Holland, England, Malta, Sverige och USA vi ansåg att även om samhälls och 
vårdkulturen skiljer sig åt i de här länderna så är de ändå jämförbara. Resultatet stärker 
denna teori då vi såg att patienterna hade liknande upplevelser. Det vi kunde se som 
skiljde dem åt var att studierna från Canada och Malta hade flera patienter som var kato-
liker och de uttalade sig mer om gudstro i resultatet än de övriga. Trots att studierna hade 
kulturell spridning så var vi samtidigt selektiva i valet av länder vi inkluderade.  I första 
artikel granskningen fann vi att studier från vissa länder hade så stora skillnader i livså-
skådning och hur vården var utformad att de inte var jämförbara med den västerländska 
sjukvården. Därför valdes de bort eftersom vi vill att vår litteraturstudie ska föra med sig 
kunskap som är användbar för oss sjuksköterskor i vården.  

Vid sökningen efter artiklar av patienters existentiella upplevelser efter hjärtinfarkt fann 
vi att antalet studier var begränsat. Detta kan tyda på att det saknas forskning eller att 
valet av sökord inte var optimalt.  

 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling utgår från tre dimensioner, den ekologiska den ekonomiska och den 
sociala dimensionen. Var och en av dimensionerna är nödvändiga för ett hållbart sam-
hälle.   St Pierre Schneider, Menzel, Clark, York, Candela och Xu (2009) menar att sjuk-
sköterskors arbete berör alla dimensioner och därmed har de i sin profession en viktig roll 
i att påverka arbetet med hållbarhet.   Svensk sjuksköterskeförening belyser att sjukskö-
terskan kan med sitt expertkunnande bidra med information om livsstilsråd i 
förebyggande syfte som en viktig del i det hållbara arbetet (svensk sjuksköterskeförening 
2008 ss.11 - 12). I mötet med patienter efter genomgången hjärtinfarkt blir detta synligt 
då flera av patienterna är i behov av att genomföra livsstilsförändringar för att uppnå 
bättre hälsa. Att patienterna upplever tillit och delaktighet kan öka förutsättningarna för 
att genomföra förändringar. 

Enligt Nicolai, Muller, Noest, (2018) kan man ingjuta positivitet och framtidstro genom 
att bekräfta patienter. De visar i sin studie att personcentrerad patientundervisning och 
information är en form som är lämplig och har bättre effekt än allmänna råd gällande 
riskfaktorer och livsstilsförändringar. De menar också att livsstilsförändringar är en 
pågående process som förändras över tid, även om patienter kan ha svårt att ta till sig all 
information på sjukhuset så kan man här lägga en grund som gynnar ett framtida förtro-
ende för vården och som kan leda till bättre följsamhet hos patienterna. 

Tidigare forskning visar att den psykiska stress som patienter kan uppleva efter hjärtin-
farkt kan leda till depression. Detta försämrar chanserna till återhämtning och överlevnad 
efter infarkt (Meier, Conradi, Bos, Thombs, van Melle & de Jonge 2011). Utifrån ett 
hållbart perspektiv är det därför viktigt att identifiera patienter som är i riskzonen för att 
drabbas av depression eller andra komplikationer. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Litteraturstudien pekar på att även patienter som genomgått en hjärtinfarkt upplever exi-
stentiella kriser som skapar ångest och hotar den egna identiteten. Upplevelsen av hem-
lösheten i den subjektivt levda kroppen blev väldigt tydlig genom patienternas beskriv-
ningar av sina upplevelser. Kroppen och självbilden upplevdes som främmande och för-
ändrad. Rädslan för att dö och lämna livet var påtaglig. Patienter som upplevt hjärtstopp 
upplevde det som trösterikt att själva dödsögonblicket inte var något att vara rädd för 
eftersom det kändes som att svimma men livet kändes mer värdefullt för samtliga patien-
ter efter hjärtinfarkten. Många patienter var upptagna med existentiella tankar och frågor 
efter hjärtinfarkten. Med en livsvärld i förändring visade patienterna ett sökande efter 
sammanhang och mening för att återerövra hälsa och välmående. Genom kroppens fy-
siska, psykiska, existentiella och andliga dimension får människan tillgång till livet. När 
kroppen förändras påverkas alla dessa delar och därmed tillgången till livet. Forskningen 
kring den existentiella vården och omvårdnaden har visat sig ha ett något ensidigt fokus 
på vissa patientgrupper vilket vi upplever som något missvisande. Att se till hela männi-
skans existens med sin kropp, själ och ande ska ju vara vårdvetenskapens ambition när 
det gäller att möta patienter med olika slags sjukdomar. Här efterlyser vi mer forskning 
inom området. Dahlberg, Ranheim och Dahlberg (2016) fann att den ekologiska omvård-
naden som var riktad till patienterna som individer gjorde det möjligt för dem att hitta sig 
själva och komma underfund med vad de ville göra i framtiden. Deltagandet i både hälso- 
och omvårdnadsprocesser under vårdtiden tycktes väcka patienternas egna kraft att ta an-
svar för den egna hälsan i framtiden 
 
Hjärtinfarkt bör, enligt vår mening, ha ett mycket tydligare existentiellt fokus inom vård-
utbildningar och inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis konstaterades hur svårt det är 
att slutgiltigt definiera vad som är existentiellt, andligt och religiöst när det gäller 
människors tankar, förnimmelser, upplevelser, känslor och erfarenheter. Kanske är det 
just för att människan är så komplex till sin inre natur att hon inte låter sig kategoriseras 
på ett sätt som vi önskar. Dessa flytande eller svävande gränslösa dimensioner av att vara 
en tänkande och kännande varelse kanske innebär att en holistisk, existentiellt präglad 
omvårdnad kan handla om att som sjuksköterska ha tid och mod att våga möta allt detta 
hos varje patient. Den ekologiska omvårdnaden kanske kan vara ett synsätt som gör detta 
möjligt på längre sikt.  
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patienter på univer-
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länderna.  
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