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Sammanfattning    
 
Sveriges första hjärttransplantation ägde rum 1984 och idag görs ungefär 50 stycken 
varje år. Dessa patienter genomgår en lång process med blandade känslor och upplevel-
ser. Från att vara svårt hjärtsjuk, till att stå på väntelista för transplantation, för att till 
slut nå målet att få sitt nya hjärta. Syftet med litteraturstudien är att beskriva patienters 
upplevelser efter en hjärttransplantation. För att undersöka detta granskas och analyse-
ras både kvalitativa och kvantitativa artiklar inom ämnet för att få en sammanfattande 
bild av patienters upplevelser. Resultatet delas upp i två huvudteman, känslomässiga 
förändringar samt upplevelsen av det dagliga livet. I diskussionen tar författarna upp 
dessa upplevelser för diskussion som styrks med annan litteratur och nya artiklar. Slut-
satsen handlar om att patienter upplever en rad känslomässiga och vardagliga föränd-
ringar, och för att möta detta behövs en förståelse för att sjuksköterskan ska kunna ge en 
bra omvårdnad.  
 
Nyckelord: Hjärttransplantation, upplevelser, känslor, livskvalitet 
 
  



3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

	
INLEDNING .................................................................................................................... 5	
BAKGRUND .................................................................................................................... 5	

Indikationer och processen för att få ett nytt hjärta ...................................................... 6	
Tiden före och efter transplantation .............................................................................. 6	
Lagar och bestämmelser ............................................................................................... 7	
Vårdvetenskapliga aspekter .......................................................................................... 8	

Mening och sammanhang ......................................................................................... 8	
Hälsa och välbefinnande trots sjukdom .................................................................... 8	
Lidande ..................................................................................................................... 8	

Etiska dilemman ........................................................................................................... 8	
PROBLEMFORMULERING .......................................................................................... 9	
SYFTE .............................................................................................................................. 9	
METOD ............................................................................................................................ 9	

Datainsamling ............................................................................................................. 10	
Analys ......................................................................................................................... 10	

RESULTAT .................................................................................................................... 11	
Känslomässiga förändringar ....................................................................................... 11	

Att få en annan människas hjärta ............................................................................ 11	
Tacksamhet, uppskattning och hopp om framtiden ................................................ 12	
Oro och ångest ........................................................................................................ 12	
Rädsla för rejektion ................................................................................................ 13	

Upplevelsen av det dagliga livet ................................................................................. 13	
Att leva med daglig medicinering .......................................................................... 13	
Sexuell anpassning ................................................................................................. 14	
Betydelsen av information och stöd ....................................................................... 14	
Återgå till ett normalt liv ........................................................................................ 15	

DISKUSSION ................................................................................................................ 15	
Metoddiskussion ......................................................................................................... 15	
Resultatdiskussion ...................................................................................................... 16	

Oro och ångest ........................................................................................................ 16	
Att leva med daglig medicinering .......................................................................... 17	



4 
 

Sexuell anpassning ................................................................................................. 18	
Betydelsen av stöd och information ....................................................................... 18	
Återgå till ett normalt liv ........................................................................................ 19	

SLUTSATSER ............................................................................................................... 19	
Praktiska implikationer ............................................................................................... 20	

REFERENSER ............................................................................................................... 21	
BILAGA 1, ARTIKELGRANSKNING ......................................................................... 24	
 
  



5 
 

INLEDNING 
Att få en annan människas hjärta är en stor omställning, både för kropp och själ. För 
dessa patienter innebär det nya hjärtat många olika upplevelser, som till exempel ett 
lidande innan ett organ finns tillgängligt, påfrestningen som operationen innebär samt 
det förändrade livet efter operationen. Författarna har valt att fokusera på hur hjärttrans-
planterade patienter upplever livet efter den livsviktiga operationen. Som sjuksköterske-
studenter har vi träffat på patienter som har någon form av hjärtproblem, vilket väckt 
intresse hos oss. Patienter som genomgått transplantation är inte lika vanligt som de 
som generellt har hjärtsjukdom, och därför ville vi utforska just denna patientgrupp för 
att få en djupare kunskap och förståelse inför vårt yrke som sjuksköterskor. 
 

BAKGRUND 
Sydafrika var först i världen med att utföra en hjärttransplantation år 1967. Sveriges 
första transplantation av hjärta ägde rum i Göteborg 1984. Under åren som gått har 
verksamheten ökat och idag görs cirka 50 hjärttransplantationer varje år (Sigurdadóttir 
2012). Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo och Grov (2011, s. 500) skriver att organ-
donation från en avliden donator blev möjlig när det blev tillåtet enligt lag att utföra 
detta. Läkare måste först konstatera att all blodcirkulation till hjärnan är borta hos den 
aktuella organgivaren för att döden ska kunna bekräftas, donatorn skall vara hjärndöd. 
En transplantation från en levande donator gör att fler organ kan bli aktuella, och de här 
transplantationerna ger också ett bättre och mer hållbart resultat. Levande donator an-
vänds vid njurtransplantation. Socialstyrelsen (SOSFS 2005:10) anger kriterier för när 
en person ska räknas som död. Här beskrivs att dödförklaringen ska utföras av legitime-
rade läkare, vilka använder sig av specifika kriterier. Kriterierna innebär att hjärtat slutat 
slå och att patientens andning står stilla. För att göra denna bedömning använder sig 
läkare av en klinisk undersökning som skall utföras direkt. I undersökningen ingår att 
patienten ej har kännbar puls, spontanandning har upphört, inga hörbara hjärtljud samt 
vida, ljusstela pupiller. EKG kompletterar denna undersökning. En annan typ av krite-
rier som används då patienten är under respiratorbehandling och det föreligger miss-
tanke om total hjärninfarkt beskrivs. En neurologisk och en klinisk undersökning skall 
då utföras där läkare tittar på bland annat spontana reaktioner i ögon, käkar och ansikte, 
samt de fysiologiska tecken som nämnts ovan (SOSFS 2005:10).     

I Sverige finns ingen gemensam väntelista för att få ett nytt hjärta, utan patienten får en 
remiss till en riksenhet. Det finns två sjukhus som bedriver rikssjukvård för hjärttrans-
plantationer, Skånes universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg (Socialstyrelsen 2014). Med rikssjukvård menas att det bara är ett fåtal uni-
versitetssjukhus i Sverige som utför transplantationer (Andersson & Forsberg 2014, s. 
124). Arbetet runt bedömningen om vem som ska få ett hjärta ska vara jämlik och sjuk-
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husets interna värdegrund ska beaktas. Väntelistan tar ingen hänsyn till var du bor eller 
sociodemografiska faktorer (Socialstyrelsen 2014). Väntelistan vi har i Sverige går inte 
efter vem som är näst i kö utan är en lista som innehåller patienter som är i behov av ett 
nytt hjärta. Det avgörande för vem som får det tillgängliga hjärtat är vem hjärtat passar 
till bäst, samt vilken patient som har det största behovet (Kornhall, s. 21).  

Indikationer och processen för att få ett nytt hjärta 
För att bli aktuell för en hjärttransplantation ingår ett antal indikationer. En av patient-
grupperna som ingår är de med svår hjärtsvikt samt avancerad hjärtsjukdom efter att ha 
haft infarkt. Den andra stora gruppen är de som har en sjukdom i hjärtmuskeln. Patien-
ter med klaffel, medfödda hjärtfel eller komplicerade arytmier kan också få en hjärt-
transplantation som sista utväg. De som blir erbjudna ett hjärta har en terminal hjärt-
svikt med begränsad överlevnad på 6-12 månader (Bakkan et al. 2011 s. 509). 
 
Innan patienten sätts upp på väntelista görs omfattande medicinska kontroller. Syftet 
med detta är att undersöka att patienten inte lider av några andra allvarliga sjukdomar 
samt att upptäcka eventuella riskfaktorer som kan ge den kommande transplantationen 
sämre chans att lyckas (Bakkan et al. 2011 s. 503). Andersson och Forsberg (2014, s. 
102) tar upp två väsentliga frågeställningar som utreds. Är det aktuella organet av till-
räckligt dålig kvalitet för att behöva bytas ut? Samt, är kroppen i övrigt i tillräckligt 
god form för att klara av en transplantation? 
 
Bakkan et al. (2011 s. 503) beskriver hur utredningen kan utföras på ett flertal sjukhus i 
Sverige, men det är läkaren på aktuell transplantationsenhet som slutligen bestämmer 
om operation kommer genomföras. Att patienten visar att denne har en god följsamhet 
gentemot den kommande medicineringen är en viktig del i utredningen och kräver mo-
tivation. För att säkerställa att organtransplantationen blir så lyckad som möjligt, krävs 
att patienten inte har en missbruksproblematik då det försämrar möjligheten att det nya 
organet ska fungera optimalt. Andersson och Forsberg (2014, ss. 102-103) skriver att 
andra krav som ställs är att det inte skall finnas någon alternativ behandling, samt att 
patienten har ett gott stöd både socialt och psykologiskt. 

Tiden före och efter transplantation  
Att vänta på en transplantation kan för patienterna upplevas som en tid av oförutsägbar-
het och osäkerhet. Det här är något som patienterna måste försöka hantera eftersom ing-
en kan ge dem svaret på frågan när ett nytt hjärta dyker upp. Tiden för väntan kan vara 
lång, och upplevs förmodligen som ännu längre än den egentligen är. Under väntan kan 
patienter bli nedprioriterande på listan vilket ofta skapar en stor frustration. Täta sjuk-
husbesök är också en bidragande faktor till att känslan av frustration förstärks (Haugh & 
Salyer 2007, ss. 320-323). Efter operationen följer en tid på sjukhus. De första dagarna 
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handlar om intensivvård som sedan följs av vård på en hjärtavdelning. Tiden för sjuk-
husvistelsen beror naturligtvis på patientens tillstånd, men det handlar vanligtvis om 
mellan två och fyra veckor innan patienten kan återgå till hemmet och fortsätta rehabili-
teringen (Bakkan et al. 2011, s. 505). 
 
Överlevnaden efter en hjärttransplantation är idag cirka 90 % efter ett år och cirka 60 % 
efter 10 år. Det förutsätter att flera behandlingsprocedurer och restriktioner följs. Fram-
förallt handlar det om att ta läkemedel som hämmar immunförsvaret, immunsupprime-
rande läkemedel. Efter att ha fått ett nytt organ finns en risk att kroppen stöter bort or-
ganet, rejektion. Anledningen till att patienter behandlas med läkemedel som sänker 
immunförsvaret är för att minska risken för rejektion (Dellgren, Sigurdardóttir, Berg, 
Rundqvist, Haraldsson, Berggren, Lidén, Kjellman, Karason, Wiklund, Andersson, 
Nilsson & Berglin 2009, ss. 3332-3334). Andra delar i behandlingen handlar om att 
patienten bör vara sparsam med alkoholintag samt undvika sammanhang som innebär 
ökad infektionsrisk. Det är viktigt att komma igång med fysiskt aktivitet för att träna 
upp både kondition och muskelstyrka (Bakkan et al. 2011, s. 507).  
  
Psykosociala behov är något som också behöver beaktas hos en patient som genomgått 
transplantation. Dagar efter operationen är det inte ovanligt att patienter hamnar i ett 
tillstånd som upplevs som en känslomässig berg- och dalbana. Oron kring väntetiden 
och för operationen släpper och många patienter känner sig bättre än de gjort på lång 
tid. Samtidigt kan andra känslor framträda som handlar om tankar kring donatorn och 
hur framtiden ska bli. Undervisning och handledning är därför viktiga delar för att pati-
enterna ska känna sig trygga och kunna hantera vardagen framöver. Livsstilen behöver 
alltså anpassas till ett liv med ett transplanterat organ (Bakkan et al. s. 507).  

Lagar och bestämmelser  
I lagen om transplantation (SFS 1995:831) ingår bestämmelser för ingrepp när det gäller 
hantering av organ eller annat material som är biologiskt, antingen från en död eller 
levande person, för behandling av en annan människa genom transplantation eller för 
annat medicinskt syfte. Organ får tas från en person som avlidit om den avlidne givit sitt 
samtycke eller om det på annat sätt går att utreda att personen hade det önskemålet. Det 
är inte tillåtet att ta biologiskt material oavsett syfte, om en närstående till den avlidne 
bestrider det. Det får inte göras något ingrepp om det finns en närstående och denne inte 
blivit tillfrågad först. Rimlig tid ska ges för att ta beslut. När det gäller levande donato-
rer som vid njurtransplantation får inga organ användas i transplantationssyfte om det 
finns risk att ingreppet kan resultera i allvarlig fara för givarens liv eller hälsotillstånd. 
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Vårdvetenskapliga aspekter  

Mening och sammanhang 
För att vi ska kunna uppleva hälsa måste vi först känna att vi lever i ett sammanhang i 
ett meningsfullt liv. Och på samma sätt kan mening och sammanhang påverkas av sjuk-
dom och lidande. Vad som är meningsfullt för en person är högst personligt och varierar 
därför mellan olika personer. Att klara av stora påfrestningar är möjligt om det uppfattas 
som meningsfullt på något sätt. Om livet känns meningslöst kan det vara svårt att klara 
av sin vardag (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 77-78). 

Hälsa och välbefinnande trots sjukdom 
Wiklund (2003, ss. 78-80) menar att hälsan är mångdimensionell och att det inte är för-
rän vi blir sjuka som vi inser att hälsan inte kan tas för given. En viktig del i människans 
liv är just hälsan, och hur vi förhåller oss till omvärlden påverkas av denna. Välbefin-
nande är en del av hälsan och en personlig aspekt då det handlar om personens inre upp-
levelser (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). Att leva med en långvarig sjukdom innebär 
att leva med något som inte går att göra sig fri från, och som begränsar det dagliga livet 
avsevärt. Att kunna tänka på hälsa i detta tillstånd kan vara svårt, men med hjälp från 
vården kan det ändå bli möjligt att uppleva välbefinnande. 

Lidande 
Å ena sidan handlar lidande om symtom. Å andra sidan handlar det om en inre process, 
som kan innebära en känsla av att förlora sig själv. Lidande är oftast relaterat till en ne-
gativ upplevelse. Det kan upplevas som att tappa kontrollen och därmed bli ett hot mot 
människans existens. Det kan innebära att tvingas acceptera en tillvaro som ligger bor-
tom vår kontroll. Det blir då ett hot mot autonomin. Lidande skulle också kunna ses som 
något positivt då det är en viktig källa till erfarenhet. Då handlar det om att härda ut, 
som leder till att människan funderar över vad livet egentligen innebär (Younger 1995, 
s. 55). Lindande kan också vara förenat med att känna skuldkänslor (Justice 1992; 
Smith 1998 se Wiklund 2003, s. 97).  

Etiska dilemman 
Organtransplantation är ett ämne som innehåller flera etiska dilemman. Ågren Bolmsjö, 
Edberg och Sandman (se Wiklund 2003, ss. 116-118) har skapat en etisk modell som 
kan vara ett stöd för vårdare i etiska situationer. En punkt i modellen poängterar att en 
vårdare måste kunna upptäcka etiskt svårhanterliga situationer och samtidigt kunna hitta 
en lösning på problemet. Freeman och Bernat (2012, ss. 282-285) tar upp att läkare 
ställs i konflikt mellan deras egen moral och etiska skyldigheter gentemot patienten. Det 
handlar om att ta ställning till vad som är bäst för deras patient, ställt mot att ha i åtanke 
att organ kan behövas för att kunna hjälpa en annan patient. Inom transplantation kan en 
särskild transplantationskommitté underlätta för läkarens svåra arbete. I USA finns 
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många på väntelistan för att få ett nytt hjärta, och problemet är att det inte finns organ 
till alla. Rättvisa inom organfördelning är ett viktigt begrepp. Väntelistans system ska 
göra det möjligt för alla att ha en rättvis chans att bli transplanterad. Med rättvisa i detta 
sammanhang menas att patienter med liknande symtom och chanser till tillfrisknande 
skall få lika vård och behandling, i detta fall lika chans att få ett nytt hjärta. I USA har 
invånarna möjligheten att registrera sig på väntelista i samtliga regioner i landet vilket 
ökar chanserna att få ett hjärta då tillgången på hjärtan varierar stort. Det finns forskning 
som visar att män genomgår transplantation oftare än kvinnor. Det har även visat sig att 
när någon förklaras hjärndöd går det till på olika sätt beroende på region, vilket innebär 
att en person kan bli förklarad hjärndöd i en region men ses som levande i en annan. 
Detta är givetvis ett stort problem (Freeman & Bernat 2012, ss. 282-285). Att göra en 
litteraturstudie kräver inte att etiska problem måste diskuteras, eftersom den forskning 
som finns med redan fått etiskt godkännande. Att författarna ändå valt att ha med detta 
beror på att en transplantation inkluderar en viss etisk komplexitet.   

PROBLEMFORMULERING 
Att få ett nytt hjärta är en lång process för den enskilde patienten. Före en hjärttrans-
plantation kan livet bestå av både sjukdom och begränsad tillgång till livet. Att sedan få 
ett nytt hjärta kan innebära både fysiska och psykiska förändringar för patienten. Det 
finns studier som undersöker båda aspekterna, studier som tar upp både patientens livs-
kvalitet och vilka symtom de kan drabbas av. Efter en transplantation ska patienten 
återgå till det dagliga livet, och tillvaron kommer att vara förändrad. Olika frågor kan 
dyka upp hos patienterna. Hur kommer min vardag se ut nu? Hur kommer jag uppleva 
min situation? Kommer jag inte kunna leva ett normalt liv? För att öka kunskapen samt 
få en djupare förståelse om just denna förändring patienterna genomgår, med både det 
dagliga livet och känslor i beaktande, har vi valt att studera dessa upplevelser. Som 
sjuksköterskor kommer vi att träffa denna grupp patienter och vi vill därför lyfta ämnet 
för att kunna ge en så bra omvårdnad som möjligt.  
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelser efter att ha genomgått en hjärttransplantat-
ion. 
 

METOD 
Att göra en litteraturöversikt innebär att granska och sammanställa befintlig forskning 
inom ett vårdvetenskapligt område. Vid intresse kring ett visst område måste den forsk-
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ning som finns om området studeras till att börja med. Både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsansatser kan ingå i en litteraturöversikt (Friberg 2012, s. 115). 
 
De databaser som använts är Cinahl och Summon. Dessa databaser täcker in det vårdve-
tenskapliga fältet och där hittades artiklar som väl besvarar syftet med examensarbetet.  

Datainsamling 
I enlighet med Fribergs rekommendation (2012, s. 137) försökte vi ta fram ett helhets-
perspektiv på forskningsområdet. Ett första urval av vårdvetenskapliga artiklar gjordes 
för att få en översikt över det valda ämnet. Här låg fokus på att hitta relevanta titlar och 
att undersöka om artiklarna innehöll något som kunde vara av värde för vårt eget syfte. 
Det visade sig att flera artiklar som hade relevanta titlar ändå inte motsvarade vårt syfte, 
då de undersökte annat än just upplevelser. Det handlade främst om artiklar av kvantita-
tiv ansats.   
 
Det visade sig att flertalet av de valda artiklarna var av kvalitativ ansats. Dock ingår 
även ett fåtal kvantitativa artiklar som ansågs vara av värde även om syftet här var att 
undersöka upplevelser. För att granska studiernas kvalitet användes två olika mallar för 
kvalitativa respektive kvantitativa studier (Friberg 2012, ss. 137-138).  
 
Det andra steget i processen handlar om att det valda området måste avgränsas för att 
inte innehålla för många studier. Genom att kriterier för inklusioner och exklusioner 
bestäms blir detta möjligt (Friberg 2012, s. 137). Inklusionskriterier som användes var 
att deltagarna i studien skulle vara minst 13 år. Det visade sig att området var något be-
gränsat, vilket gjorde att artiklar som publicerats från och med år 2000 och framåt in-
kluderades. Dessutom skulle alla vara vetenskapligt granskade, peer-reviewed. De 
sökord som användes var heart transplant eller heart transplantation och organ trans-
plant eller organ transplantation som sedan kompletterades med ord som emotions, 
experience och quality of life. Under processens gång tillkom även ord som information 
och phenomenological. De artiklar som slutligen inkluderas i resultatet består av nio 
kvalitativa artiklar, samt tre med kvantitativ ansats.  

Analys 
Till att börja med lästes alla artiklar igenom för att skapa en övergripande bild. Artiklar-
na lästes sedan flera gånger om för att skapa en djupare förståelse kring likheter och 
skillnader. Samtliga fynd skrevs upp, och efter att ha analyserat fynden visade det sig att 
det fanns flera gemensamma nämnare. Utifrån dessa bildades våra två huvudteman. De 
mest förekommande upplevelserna placerades sedan under lämpligt huvudtema och 
underteman skapades. Utifrån undertemana granskades artiklarna igen för att samman-
ställa de likheter som fanns i studierna. Fyra av de inkluderade artiklarna som finns med 
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i litteraturstudien, undersöker inte bara upplevelsen efter hjärttransplantation, utan även 
andra organ. I dessa studier har författarna på ett tydligt sätt kunnat urskilja vilka upple-
velse som endast handlar om hjärttransplantation. 

 
RESULTAT 
Nedan presenteras en tabell med de teman och underteman som beskriver patienters 
upplevelser efter att ha genomgått en hjärttransplantation. 
 
Känslomässiga förändringar Att få en annan människas hjärta 

Tacksamhet, uppskattning och hopp om fram-
tiden 
Oro och ångest 
Rädsla för rejektion 

Upplevelsen av det dagliga livet Att leva med daglig medicinering 
Sexuell anpassning 
Betydelsen av information och stöd 
Återgå till ett normalt liv 

 
 

Känslomässiga förändringar 
Efter att ha genomgått en hjärttransplantation upplever många patienter att de genomgår 
en känslomässig förändring. Det kan handla om både positiva och negativa känslor. I de 
fyra undertemana som följer beskrivs en del av känslorna som patienter upplever. 

Att få en annan människas hjärta 
Sadala och Stolf (2008, s. 222) beskriver hjärtat som ett vitalt organ som traditionellt 
ses som kroppens själ. Att bära en annan människas hjärta i ens kropp är inte vanligt, 
och därför tar det en tid att acceptera hjärtat som sitt eget. Det är en tid full av ambiva-
lens där både glädjen av att vara vid liv finns med, samtidigt som en osäkerhet finns för 
att hjärtat plötsligt kan sluta slå. Några patienter ser det nya hjärtat som en gåva, medan 
andra inte kan se det på samma sätt. 
 
Livet efter en transplantation är en stor omställning. I samband med transplantationen 
och den första tiden efter beskriver patienter att de inte minns mycket då det handlar om 
en period av intensiv vård. Tankar om ålder och kön angående donatorn växte sedan 
fram (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012, s. 402). Både Green, Meaux, Huett och Ain-
ley (2011, s. 118) och Anand-Kuman, Kung, Painter och Broadbent (2014, s. 691) be-
skriver den genuina tacksamhet patienterna känner till sina donatorer. Däremot finns det 
även svårigheter med att få en annan människas organ. Att fundera på att någon annan 
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ska behöva dö för att ett organ ska bli tillgängligt, samt att sedan känna tacksamhets-
skuld gentemot donatorn och dennes familj (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014, s. 
237;  Sadala & Stolf 2008, s. 222).  

Tacksamhet, uppskattning och hopp om framtiden 
Flera studier visar att det finns en mängd positiva känslor efter att ha fått ett nytt hjärta. 
Det handlar både om tacksamhet, hopp om framtiden och att uppskatta det nya livet. Att 
få ett nytt hjärta beskrivs som den ultimata gåvan. Patienter pratar om känslan av tack-
samhet, både på gott och ont (O´Brien, Donaghue, Walker & Wood 2014, s. 1638).  
Green et al. (2011, s. 117) belyser hur unga vuxna upplever en känsla av förändring till 
livet. Flera positiva förändringar visar sig i form av bland annat ökat socialt umgänge. 
De unga beskriver att den minskade tröttheten ger upphov till ökad aktivitet i sociala 
sammanhang. Patienter berättar om hur deras sjukdom hela tiden var närvarande och att 
döden var runt hörnet. Efter transplantationen beskrivs istället en känsla av pånyttfö-
delse där en värld öppnar sig med nya möjligheter (Sadala & Stolf 2008, s. 221). Även i 
studien av Peyrovi, Raiesdana och Mehrdad (2014, s. 237) beskrivs känslan av att födas 
på nytt och att få sitt liv tillbaka. Patienter som genomgått en hjärttransplantation ut-
trycker att de nu kan ta till vara på livets stunder på ett nytt sätt. Lycka, bekvämlighet 
och lättnad är framträdande beskrivningar av de nya känslorna.  Anand-Kumar et al. 
(2014, ss. 690-693) tar upp hur prioriteringar i livet förändras.  Det handlar bland annat 
om att känna mer uppskattning och tacksamhet för familj och vänner. En ökad själv-
kännedom hos patienterna har bidragit till att livet har blivit mer värdefullt.  

Oro och ångest 
Patienter beskriver en känsla av oro eller ångest efter att ha fått ett nytt hjärta, speciellt i 
relation till andra som inte fick det hjärta de behövde. Deltagarna frågar sig varför just 
de fått ett hjärta och känner oro inför känslan att de måste bevisa för andra varför de 
gjort sig förtjänt av hjärtat (O´Brien et al. 2014, s. 1638). Peyrovi, Raiesdana och Mehr-
dad (2014, s. 237) beskriver orosmoment som nytillkomna känslor som uppstått posto-
perativt. Patienterna känner stor oro över att de kommer bli en belastning för sina famil-
jer, både ekonomiskt och emotionellt. Transplantationen i sig är kostnadsfri men inte 
transport till och från sjukhuset samt den förlorade arbetsinkomsten och sjukskrivningen 
relaterad till sjukdomen efter operationen. I studien av Jalowiec, Grady och White-
Williams (2007, s. 27) konstateras att problemen handlar om det vardagliga livet. Social 
och emotionell kontakt med andra, samt att utföra vardagssysslor på grund av tröttheten 
som tillkommit efter transplantationen, beskrevs av patienterna.  
 
Känslan och tankar runt att någon annan ska behöva dö för att du själv ska få leva är 
vanlig och påtaglig hos flera. Patienter har fått höra av sina läkare att de inte ska känna 
skuld i detta utan tänka att de själva skulle donerat om de kunnat, men trots detta käm-
par många med dessa tankar (Sadala & Stolf 2008, s. 222). O´Brien et al. (2014, s. 
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1641) beskriver hur deltagare i sin studie kämpade med dessa känslor samtidigt som de 
kände sig nästintill exalterade när de hörde om trafikolyckor, och därmed den eventuella 
möjligheten att det då skulle dyka upp ett hjärta. Dessa tankar beskrivs som overkliga 
och ångestframkallande. Oron över att inte veta hur framtiden kommer att se ut var 
framträdande hos patienterna i studien av Monemian, Abedi och Naji (2015, s. 5). Att 
inte veta om, eller hur länge, livet kommer att vara, utgjorde den största orsaken till att 
en oro skapats.  

Rädsla för rejektion 
Att känna rädsla för att ens kropp ska stöta bort det nya organet är en naturlig känsla hos 
de hjärttransplanterade patienterna, och detta benämns med ett annat ord för rejektion. 
Tiden efter operationen är förknippad med många måsten. Känslan att behöva göra 
livsstilsförändringar för att undvika rejektion samt att göra det som går för att förlänga 
det nya hjärtats livstid beskrivs. Patienterna upplever rädslan för rejektion som störst det 
första året efter operation (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014, s. 237). 
 
Nilsson, Persson och Forsberg (2008, s. 2410) skriver hur denna känsla konstant finns 
närvarande. Tankarna går från att vara hanterbara till ett tillstånd som innefattar både 
illamående och dödsångest. De efterföljande testerna postoperativt som visar om krop-
pen stöter bort hjärtat är laddad med ångest och emotionell stress. För att hantera käns-
lorna beskrivs hur patienterna strävar efter att få en tillit till den egna kroppen på olika 
sätt. Ett sätt de använde sig av var att motionera och äta "rätt" för att på så vis minska 
risken för rejektion. Ett motsatt tillvägagångssätt förklaras som att patienten förnekar 
allt som har med rejektion att göra och att risken för bortstötning av organet då skulle 
försvinna. Flertalet av patienterna beskriver vikten av att veta så mycket som möjligt 
om sin sjukdom och risk för rejektion, som ett hjälpmedel för att kunna hantera dessa 
tankar, för att sedan gå vidare i livet.  
 

Upplevelsen av det dagliga livet 
Att genomgå en hjärttransplantation kan som sagt vara förknippat med nya känslor.  
Efter att ha landat i känslorna runt sitt nya hjärta kommer det en dag, den dagen vi kallar 
vår vardag, där patienterna ska lära sig att leva med allt som tillkommit efter transplan-
tationen. Nedan symboliserar fyra underteman en del av vad den nya vardagen innebär. 

Att leva med daglig medicinering 
De patienter som fått ett nytt hjärta är medvetna om att medicinering är nödvändig för 
att de ska kunna överleva. Trots detta finns det orsaker till att det uppstår en tvekan om 
att ta sin medicin av olika anledningar (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014, s. 238). 
Patienter som ska genomgå en transplantation får gedigen information om den dagliga 
medicineringen och dess biverkningar redan innan operationen. Trots detta blir patien-
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terna överraskade av mängden läkemedel de måste ta, samt hur problematiskt det är 
med dosjusteringen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012, s. 403). 
 
Följsamhet gentemot medicinering beskrivs som ett krav från det medicinska teamet på 
sjukhuset och detta upplevs som besvärligt. Dock ses sjukhuset och dess personal främst 
som en stor tillgång i rehabiliteringen. Patienter uttrycker att sjuksköterskorna många 
gånger ger bättre hjälp än deras föräldrar, på grund av deras ovärderliga kunskap (Sa-
dala & Stolf 2008, s. 222). I studien om unga vuxna beskrivs biverkningar som en gene-
rande faktor då patienten upplever ökad behåring och "feta" kinder till följd av steroider 
de måste ta. Att vara följsam emot den dagliga medicineringen var onormalt för patien-
terna och påverkade därför livskvalitén. Patienterna berättar att de inte ville berätta om 
sina mediciner för vännerna, då de skämdes för att vara annorlunda (Green et al. 2011, 
ss. 117-118).   

Sexuell anpassning  
En del hjärttransplanterade patienter känner rädsla inför att skaffa familj och gifta sig 
med tanke på den dagliga medicineringen och dess biverkningar. De berättar att trans-
plantationen påverkar hela framtiden. En deltagare beskriver hur han blir alldeles varm 
av medicinen och att detta påverkar hans sexliv negativt (Peyrovi, Raiesdana & Mehr-
dad 2014, s. 237). Jalowiec, Grady och White-Williams (2007, s. 28) betonar specifika 
aktiviteter som blivit betydligt svårare i vardagen, där minskad sexuell aktivitet är en av 
dem. Knappt hälften av deltagarna i studien uppgav detta som problematiskt. Det finns 
även en rädsla hos transplanterade kvinnor att chansen att kunna bli gravid minskar på 
grund av de starka tabletterna, då läkare i vissa fall informerat om att detta kan vara 
bekymmersamt (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014, s. 233; Sadala & Stolf, 2008, s. 
223). 

Betydelsen av information och stöd  
För att patienter som genomgått en transplantation ska lära sig att hantera och förhålla 
sig till den förändring de genomgått behöver de stöd och information, både från vården 
och från sina närstående. För att rehabiliteringen ska bli så bra som möjligt för patienten 
behöver de få stöd tidigt.  
 
Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 402) beskriver att patienter uttrycker hur vär-
defullt det var att få information och stöd redan under tiden de vårdades på intensiv-
vårdsavdelningen. I studien poängterar patienterna vilken central roll deras ansvariga 
sjuksköterska hade i vårdkedjan. Vidare betonas att en mindre del av patienterna i stu-
dien var missnöjda med den information deras anhöriga fått.  
 
Olika typer av stöd har påverkan på hur livskvaliteten efter transplantation kommer att 
se ut. Framför allt handlar det om socialt stöd, som kan innebära både känslomässig 
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hjälp samt hjälp med ekonomi. Det har visat sig att ju nöjdare patienterna är med det 
stöd de får, desto högre blir livskvaliteten (White-Williams, Grady, Myers, Naftel, 
Wang, Bourge & Rybarczyk 2013, ss. 408-411). Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, 
s. 402) påvisar att patienter i deras studie hade velat ha mer information angående risk 
för komplikationer både mentalt och fysiskt. För att vara förberedd på att ett bakslag 
kan komma trots att hjärttransplantationen lyckats skulle information getts till patienter-
na preoperativt. 

Återgå till ett normalt liv 
Att återgå till ett normalt liv efter att ha genomgått en hjärttransplantation är en påfres-
tande del i rehabilitering. En viktig åtgärd är att sätta upp mål för framtiden för att ta sig 
igenom detta och kunna hantera sin situation. En patient uttrycker att det handlar om 
attityden och poängterar vikten av att ha egna mål och försöka uppnå dem. För en annan 
patient handlar detta om att sälja sitt hus och köpa en lägenhet för att starta upp på nytt 
(Kaba, Thompson & Burnard 2000, s. 932). I studien av O'Connor, Janell, Coutu, 
Rouleau, Lessard, Kirouac, Marchand, Dupuis, Turgeon och Bélanger (2009, s. 284) 
uttrycker patienterna hur de genom att aldrig ge upp kan hantera sin situation. Sadala 
och Stolf (2008, ss. 221-223) beskriver hur patienter, trots alla begränsningar, kan upp-
leva ett normalt liv. Att drabbas av sjukdomar som anses normala, exempelvis feber 
eller influensa, är ett tecken på att livet är normalt igen. Simpla saker som att kunna gå, 
andas och prata upplevs som tecken på att livet är återhämtat.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Att välja att göra en litteraturbaserad studie var motiverat i förhållande till den tid som 
gavs för examensarbetet. Att göra en empirisk studie hade eventuellt gett en djupare 
förståelse för upplevelsen som valts att studera. Eftersom studierna som inkluderades i 
examensarbetet kommer från olika delar av världen ger detta en bred bild av fenomenet 
i världen. Hade studierna begränsats till enbart Sverige hade resultatet eventuellt sett 
annorlunda ut, då det kan finnas kulturella skillnader världen över. De inkluderade artik-
larna i examensarbetet kommer från Sverige, Iran, Brasilien, Nya Zealand, Australien, 
Kanada, USA och Skottland. Deltagarna i studierna som inkluderades är 13 år och 
uppåt. Barn under 13 år exkluderades då syftet inte handlade om att undersöka de yngre 
barnens upplevelser efter en hjärttransplantation.  
 
De studier som slutligen inkluderades i resultatet undersöker alla upplevelser hos pati-
enter som genomgått transplantation, och anses av författarna vara av god kvalitet. Att 
ta med studier av både kvalitativ och kvantitativ ansats i resultatet ansågs vara relevant 
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då båda typerna besvarade syftet för examensarbetet. Deltagarna i studierna har genom-
gått transplantation av hjärtat och beskriver upplevelsen efter just den typen av organ-
transplantation. Att inkludera fler organ i begreppet transplantation var en idé, men att 
fokusera på just ett organ, hjärtat, ansågs ge en djupare inblick i fenomenet. Hade fler 
organ inkluderats hade resultatet förmodligen blivit något spretigt och brett.  
 
Datainsamlingen var en lång och tidkrävande process. Tolv studier finns med i resultatet 
som belyser både känslomässiga och vardagliga upplevelser, vilket innebär att exa-
mensarbetet ger en relativt liten inblick i vardera delen. Hade författarna valt att foku-
sera på en av delarna hade det gett en djupare inblick vad just detta innebär. Att välja 
båda delarna av upplevelser var ändå ett val som gjordes då livet förändras på flera plan 
vilket författarna ville belysa. Att formulera teman utifrån de valda studierna var en in-
tressant del. Genom att författarna såg flera likheter i studierna kunde teman formuleras 
på ett smidigt sätt. De delar som inte togs med i resultatet var de som skiljde sig studi-
erna emellan. Exempelvis exkluderades delar som handlade om tro, då det endast fanns 
med i mindre utsträckning. Då alla inte är troende eller delar samma tro, valde författar-
na bort detta för att examensarbete skulle tilltala fler läsare. Även delar om kost valdes 
bort då endast ett fåtal artiklar tog upp ämnet. 

Resultatdiskussion 
Författarna har valt ut följande underteman för diskussion; oro och ångest, att leva med 
daglig medicinering, sexuell anpassning, betydelsen av information och stöd samt 
återgå till ett normalt liv. Denna struktur valdes då de här undertemana var de som 
ingick i mer eller mindre utsträckning i de flesta inkluderade studier. I resultatet presen-
teras både positiva och negativa upplevelser hos patienterna. Det är viktigt att belysa 
båda delarna för att få en ökad förståelse, och för att kommande hjärttransplanterade 
patienter skall kunna identifiera sig med båda delarna. 

Oro och ångest 
I resultatet redovisas många olika känslor hos hjärttransplanterade patienter, där oro och 
ångest är två känslor som ofta upplevs. Oro för att inte få ett organ i tid beskrivs, samt 
ångest för att du själv ska få leva medan organdonatorn är död. Wiklund (2003, s. 111) 
skriver att när människan inte känner något hopp samt känner skuld och skam, är det 
svårt att uppleva sig själv som en helhet på grund av att värdet som person hotas. An-
dersson och Forsberg (2014, ss. 160-161) konstaterar att det inte är ovanligt att känna 
negativa känslor efter en transplantation. Exempelvis kan läkemedlet kortison ge bi-
verkning som gör att du känner dig nedstämd och ger ångest. Dock behöver det inte 
vara medicin som bidrar till dessa känslor, utan den stora omställningen som en trans-
plantation faktiskt innebär. Det som är direkt avgörande är att patienten måste kunna lita 
på det nya organet, att det fungerar, för att komma vidare. Det är lätt att dessa patienter 
drabbas av stress när de ska få ihop en vardag med allt vad det innebär. Patienten 
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kanske inte känner sig redo för livets alla måsten, och det är då stress blir en konsekvens 
som följden av press från omgivningen.  
 
Det är viktigt att få stöd och råd i hur patienten ska hantera sin nya vardag, både av fa-
milj och från sjukvårdspersonal. Att leva med stress kan bli farligt, och det är viktigt att 
ta en sak i sänder och inte påverkas av vad andra tycker och tänker. Evangelista, 
Doering och Dracup (2003, s. 253) har gjort en studie där de undersöker kvinnors upp-
levelser efter hjärttransplantation. Kvinnorna berättar att de lever med rädsla och förlo-
rad kontroll över livet. Några kvinnor beskriver att det är rädda för att dö i sömnen, vil-
ket orsakar ångest och stressymtom. Flertalet av kvinnorna upplever förlorad kontroll 
över sin hälsa och livet, vilket orsakar depression. 
 
Patienter måste få professionell hjälp för att kunna bearbeta känslor och tankar som i 
efterhand upplevs svåra att leva med. I resultatet belystes bland annat tankar om att 
längta och hoppas att någon skall dö för att ett hjärta ska bli ledigt. Det är inte konstigt 
att sådana tankar efter transplantationen kan skapa en oerhörd ångest. Att patienterna 
vågar erkänna dessa tankar är bra för att de sedan ska kunna få hjälp att förstå varför de 
kände på det viset och för att kunna bearbeta och gå vidare. Dew och DiMartini (2005, 
s. 557) konstaterar i sin studie att avsaknad av socialt stöd, få vänner och brist på sociala 
aktiviteter har en stark koppling till ökad oro, ångest och stress. 

Att leva med daglig medicinering  
Att ta mediciner varje dag har visat sig ha stor inverkan på livet. Patienterna i flera stu-
dier har berättat om känslor av krav, att vara onormal samt svårigheter med biverkning-
ar. Andersson och Forsberg (2014, ss. 139-140) belyser hur sjukvården behöver stödja 
dessa patienter för att främja deras hälsotillstånd och deras kvalitet i livet. De psykiska 
symtomen har visat sig vara vanligare än de fysiska, det är dock av stor vikt att sjukskö-
terskan uppmärksammar både och. Lerret och Stendahl (2011, s. 290) anger oro och 
depression som vanliga psykiska symtom. De tar även upp hur viktigt det är att vårdper-
sonal vågar diskutera psykosociala frågor. Andersson och Forsbergs (2014, ss. 139-140) 
studie visar att yngre transplanterade patienter är mest oroliga över symtom som påver-
kar deras utseende, medan de äldre bekymrar sig mer över de som påverkar deras fy-
siska förmåga. 
 
Det är viktigt att vi som sjuksköterskor kan identifiera dessa orosmoment och prata om 
dem för att patienten ska få känna hopp och tillit till vården. Vi tror att det kan vara till 
stor hjälp om patienten får ta del av berättelser och känslor från andra som genomgått 
samma sak. Andersson och Forsberg (2014, s. 149) tar upp att många av dem som fått 
ett nytt organ förhåller sig bra till medicineringen medan en del upplever det som pro-
blematiskt av olika skäl, vilket ger en bristande följsamhet. Tidigare studier har visat att 
patienter som drabbas av biverkningar väljer att inte ta sin medicin. Det är av den här 
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anledningen som vi sjuksköterskor behöver vara närvarande för patienterna och poäng-
tera vikten av att de tar sina mediciner. Lerret och Stendahl (2011, s. 290) tar upp pro-
blematiken med den bristande följsamheten gentemot medicinering. De skriver att pati-
enten behöver utbildning och stöd för att få en ökad följsamhet. Sjuksköterskan behöver 
arbeta nära och använda en öppen kommunikation för att motivera sina patienter. 

Sexuell anpassning 
I sjuksköterskeutbildningen har vi fått höra, både genom skolan och på praktikplatser, 
hur svårt det är att prata om sex och samlevnad med våra patienter. Det finns till och 
med en egen rubrik i sjukhusens journalsystem angående detta, men som nästan alltid 
står helt tom. Anledningen till detta är förmodligen okunskap samt att det är ett tabube-
lagt ämne. Efter att dessa frågor uppkommit i resultatet i studien anses ämnet viktigt att 
diskutera. 
 
Bakkan et al. (2011, s. 508) skriver att patienter som genomgått en transplantation kan 
börja ha sex igen så snart som de och deras partner känner sig redo och bekväma med 
detta. Andersson och Forsberg (2014, ss. 158-159) belyser tidigare studier som tar upp 
att den sexuella lusten minskar efter en transplantation hos både kvinnor och män. Pati-
enter beskriver att det är känns svårt med samliv efter operationen med tanke på operat-
ionssåret och kroppens allmänna återhämtning. De berättar även att de väntar med sam-
lag flera månader men de betonar vikten av att få känna närhet till sin partner. Själva 
medicineringen kan vara både positiv och negativ för sexlivet, vilket är högst individu-
ellt.  
 
Här är det viktigt att vi som sjuksköterskor vågar ställa dessa frågor. Det är högst ovan-
ligt att patienterna själva vågar ta upp problemet. Vi behöver tänka till när det gäller 
samtliga hälsotillstånd om det finns något som skulle kunna påverka patienternas sexu-
ella liv och ställa frågor därefter. Arikan, Meydanlioglu, Ozcan och Ozer (2014, s. 331) 
beskriver hur sjuksköterskor i Turkiet mycket väl vet att vissa sjukdomar kan påverka 
sexlivet men att de tycker att det är för privat att prata om. En stor majoritet anser också 
att de inte är deras skyldighet att ta upp denna typ av frågor med patienter. Den här ty-
pen av frågor behandlas antagligen olika i världen beroende på exempelvis kultur, dock 
finns det svenska studier som visar att även vi har detta problem. Det behövs utbildning 
för vårdpersonal för att öka kunskap och förmågan att ge ett bättre bemötande. 

Betydelsen av stöd och information 
Studier har visat att patienter är i behov av att få stöd och information i sin vårdprocess. 
Vårdprocess handlar inte bara om att vårda patienten, utan även deras närstående som 
har en betydande roll när det gäller att ta hand om den sjuke. Sadala, Stolf, Bocchi och 
Bicudo (2013, ss. 123-124) visar att närstående behöver stöd för att kunna vara en del i 
vårdandet kring sin sjuka anhöriga. Wiklund (2003, s. 154) menar att människan har en 
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vårdande relation till sina närstående. Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, 
ss. 118-119) att en patientfokuserad vård handlar om att inkludera både patient och dess 
närstående.  
 
Sjuksköterskan har en viktig och central roll när det handlar om att ge patienterna stöd i 
vårdprocessen. En del i att ge patienten stöd innebär att skapa delaktighet. Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 112-113) poängterar dock att delaktighet handlar om mycket mer än 
att ge patienten information och stöd. Dessutom kan patienten inte ta till sig information 
och stöd om delaktighet inte finns i den vårdande relationen. Patienten måste ges möj-
lighet att påverka sin hälsosituation, och det är vi som sjuksköterskor som kan göra 
detta möjligt.  

Återgå till ett normalt liv 
Det har visat sig att det inte är det lättaste att återgå till ett normalt liv efter att ha ge-
nomgått en hjärttransplantation. Eftersom patienter genomgår en del förändringar både 
känslomässigt och i vardagen, måste de lära sig att ta sig an sitt nya liv. Det här kan 
vara skrämmande för patienterna då det kan uppstå en otrygghet kring framtiden. Dahl-
berg och Segesten (2010, ss. 84-88) menar att en otrygghet kan uppstå när sjukdom ho-
tar vardagen. Om sjukdomen inte kan botas kan trygghet ändå uppnås om patienten kan 
lära sig hantera och få kontroll över situationen. Tankar om framtiden kan hjälpa patien-
ten att få ett sammanhang och därmed återskapa en grundtrygghet. Som sjuksköterska 
handlar det här om att vara lugn och trygg i sig själv för att kunna inge samma känsla 
till patienten för att denne ska lära sig att hantera situationen. Om möjlighet finns skulle 
patienter förmodligen finna en trygghet i att träffa andra som genomgått samma sak. Att 
se att livet kommer att gå vidare och ett en ny typ av vardag kommer infinna sig så 
småningom skulle kunna hjälpa patienten i sin rehabilitering både psykiskt och fysiskt. 
Kvinnor som deltog i en studie av Evangelista, Doering och Dracup (2003, s. 254) bely-
ser hur det är att återgå till livet efter en transplantation. De beskriver att det handlar om 
att vara optimistisk, att acceptera sin situation och att ha en distans till sig själv.  
 

 
SLUTSATSER 
Examensarbetet visar och belyser patienters upplevelser efter att genomgått en hjärt-
transplantation. En transplantation innebär förändringar på flera olika sätt för patienten, 
och det rör sig om både känslomässiga förändringar och ett nytt förhållningssätt till det 
vardagliga livet. Resultatet visar att en hjärttransplantation innebär både positiva och 
negativa förändringar för de flesta patienter. Det handlar om en vilja att ta sig an det nya 
livet samtidigt som många patienter känner en oro och tacksamhetsskuld till donatorn 
och dennes familj.  
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Praktiska implikationer 
 

- För att vårdpersonal ska kunna ge en god omvårdnad är det viktigt att området 
belyses och att en medvetenhet finns kring hur denna patientgrupp kan uppleva 
situationen. 

- Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att upplevelser är något högst sub-
jektivt. Två patienter som båda genomgått en transplantation kan uppleva tiden 
efter på helt skilda sätt.  

- För att ta reda på hur en enskild patient får den bästa möjliga omvårdnaden 
måste sjuksköterskan se till just denne och utgå från att alla människor är unika.      
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Painter, L., & 
Broadbent, E. 
2014 
 
“Impact of organ 
transplantation 
in heart, lung 
and liver recipi-
ents: Assesment 
of postitive life 
changes” 
 
Psychology & 
Health	

Syftet är att under-
söka positiva upp-
levelser hos patien-
ter som genomgått 
transplantation. 
	

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie.	

87 hjärttransplante-
rade, 46 lungtrans-
planterade samt 193 
levertransplanterade 
patienter ingår i 
studien. Genom att 
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studien.	

Resultatet 
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deltagarna 
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A., & Ainley, K. 
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quality of life 
after heart trans-
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Progress in 
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söka hjärttransplan-
terade ungdomars 
livskvalitet och vad 
som påverkar den. 	

Kvalitativ stu-
die med inspe-
lade intervjuer.	

14 ungdomar som 
fått ett nytt hjärta 
rekryterades till 
studien genom att 
använda sig av 
ändamålsenligt ur-
val. 
	

Resultatet 
visar hur 
tre stora 
teman ta-
gits fram. 
Det hand-
lar om hur 
ungdomar 
känner sig 
normala 
för att se-
dan upp-
leva sig 
själva som 
onormala, 
tacksamhet 
och hur de 
klarar av 
sin vardag.  
	

Ivarsson, B., Syftet är att belysa Kvalitativ 16 deltagare som Resultatet visar 
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“Patients’ ex-
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during the first 
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after heart or 
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European 
Journal Of 
Cardiovascular  
Nursing 

hur patienter som 
genomgått hjärt- 
eller lungtransplan-
tation upplever den 
information och det 
stöd de fått i sam-
band med transplan-
tationen.  
	

ansats med 
beskrivande 
design och 
semistruktu-
rella inter-
vjuer.	

valts ut strate-
giskt för att 
skapa en bred 
variation på 
bland annat ål-
der, kön, vänte-
tid och orsak till 
transplantation-
en.  
	

tre huvudteman 
som handlar om 
att deltagarna är 
tacksamma för 
transplantation-
en. Dock oroar 
de sig för att de 
fått för lite in-
formation och 
stöd i samband 
med transplan-
tationen.	

Jalowiec, A., 
Grady, K., & 
White-
Williams, C. 
2007 
 
“Functional 
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Year After 
Heart Trans-
plant” 
 
Journal of 
Cardiopulmo-
nary Rehabili-
tation and Pre-
vention	

Syftet är att jämföra 
patienters funktion-
ella förmåga före 
transplantation samt 
ett år efter. 
	

Kvantitativ 
studie med t-
test och be-
skrivande sta-
tistik. 
	

550 deltagare 
valdes ut. 44 % 
av dessa föll bort 
och slutligen 
deltog 237 per-
soner i studien. 	

Resultatet sam-
manställer olika 
områden som 
patienterna upp-
levt som ett pro-
blem. Exempel-
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social kontakt, 
matrestriktioner 
och att hjälpa till 
i hemmet för att 
nämna några. 
	

Kaba, E., 
Thompson, D., 
& Burnard, P. 
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“Coping after 
heart transplan-
tation: a de-
scriptive study 
of heart trans-
plant recipi-
ents' methods 
of coping” 
Journal Of 
Advanced 
Nursing 

Syftet är att under-
söka vilka strategier 
som finns hos pati-
enter som genomgått 
hjärttransplantation 
för att hantera sin 
situation. 
 

Kvalitativ 
studie med 
tolkande be-
skrivande de-
sign och dju-
pintervjuer 

Bekvämlighets-
urval med 42 
deltagare som 
ansågs represen-
tera en ända-
målsenlig grupp. 
 

Resultatet visar 
åtta huvudteman 
för hanterings-
strategier. Te-
mana handlar 
om negativa 
känslor, framti-
den och socialt 
stöd. 

Monemian, S., Syftet är att beskriva Kvalitativ Nio patienter Resultatet visar 
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Abedi, H., & 
Naji, S.A 
2015 
 
“Life experi-
ence in heart 
transplant re-
cipients” 
 
Journal of 
Education and 
Health Promo-
tion 

hjärttransplanterade 
patienters erfaren-
heter. 
 

studie med 
fenomenolo-
gisk inriktning. 
 

deltog i studien 
som hade olika 
bakgrund i form 
av ålder, kultur 
och utbildnings-
nivå.  
 

11 teman som 
författarna tagit 
fram. En del av 
dessa teman 
handlar om tack-
samhet, oro, 
tankar om döden 
och ekonomiska 
problem. 

Nilsson, M., 
Persson, L. O., 
& Forsberg, A.  
2008  
 
“Perception of 
experiences of 
graft rejection 
among organ 
transplant re-
cipients striv-
ing to control 
the uncontrol-
lable” 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet är att under-
söka uppfattningar 
om transplantations-
rejektion och olika 
metoder för att få 
kunskap om rejekt-
ion bland vuxna som 
genomgått trans-
plantation. 

Kvalitativ 
studie med 
fenomenolo-
gisk ansats och 
intervju som 
datainsamling.  
 

16 deltagare som 
valts ut strate-
giskt som fått en 
ny njure, lever, 
hjärta eller 
lunga.  
 

Resultatet pre-
sentera fem hu-
vudteman som 
visar att delta-
garna har olika 
syn på rejektion. 
Temana handlar 
som både käns-
lor och agerande 
men det domine-
rande handlar 
om att försöka 
kontrollera det 
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bara”. 

O´Brien, G. 
M., Donaghue, 
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& Wood, C. A.  
2014 
 
“Deservingness 
and Gratitude 
in the Context 
of Heart 
Transplanta-
tion” 
Qualitative 
Health Rese-
arch 

Syftet är att under-
söka den levda erfa-
renheten hos patien-
ter som genomgått 
hjärttransplantation.  
 

Kvalitativ 
studie med 
fenomenolo-
gisk ansats och 
semistrukture-
rade intervjuer. 

13 deltagare som 
genomgått hjärt-
transplantation. 
Oklart hur de 
valts ut. 

Resultatet pre-
senterar tre hu-
vudteman som 
visar att se orga-
net som “en 
gåva” skiljer sig 
från att se orga-
net som “en 
donation”. Olika 
känslor represen-
terar de olika 
synerna på 
transplantation.  
 

O'Connor, K., 
Janelle, C., 
Coutu, M., 
Rouleau, A., 
Lessard, M., 
Kirouac, C., 

Syftet är att förbättra 
kunskap om hur det 
är att vara sjuk kring 
tre olika problem; 
fysiska, psykiska 
och psykofysiska. 

Kvalitativ 
studie feno-
menologiska 
ansats och 
djupintervjuer. 

13 deltagare som 
valts ut av be-
kvämlighetsur-
val. Deltagarna 
bestod av patien-
ter som genom-

Resultatet visar 
teman för de 
olika grupperna. 
De patienter som 
genomgått hjärt-
transplantation 
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2009 
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but....': percep-
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following 
treatment” 
 
Journal Of 
HealthPsycho-
logy 

gått hjärttrans-
plantation, pati-
enter som fått 
kognitiv beteen-
deterapi för pa-
nikångest och 
patienter som 
fått psykosocial 
beteendeterapi 
för ticks. 

delar uppfatt-
ningen om att 
attityd påverkar 
hantering av 
situationen. Det 
handlar om att 
inte ge upp och 
att fortsätta 
framåt i kampen.  
 

Peyrovi, H., 
Raiesdana, N., 
& Mehrdad, N. 
2014 
 
“Living with a 
heart trans-
plant: a phe-
nomenological 
study”  
 
Progress in 
Transplantat-
ion 

Syftet är att försöka 
förstå och gå djupare 
in i den levda erfa-
renheten hos patien-
ter som genomgått 
hjärttransplantation i 
Iran. 

Kvalitativ 
studie med 
hermeneutisk 
fenomenolo-
gisk metod och 
öppna inter-
vjufrågor. 

11 deltagare 
valdes ut som 
representerar 
ändamålet. 

Resultatet visar 
sex huvudteman 
som handlar om 
att anpassa sig 
till det nya livet, 
känslor kring 
transplantationen 
och bekymmer 
och begräns-
ningar. 

Sadala, 
M.L.A., & 
Stolf, N.A.G. 
2008 
 
“Heart trans-
plantation ex-
perience: a 
phenomenolog-
ical approach” 
 
Journal of 
nursing and 
healthcare of 
chronic illness 
in association 
with Journal of 
clinical nurs-
ing. 

Syftet är att förstå 
upplevelsen av hjärt-
transplantation base-
rat på patienters 
beskrivelse. 

Kvalitativ 
studie med 
fenomenolo-
gisk inriktning 
och öppna 
frågor. 
 

26 patienter som 
hade fått ett nytt 
hjärta mellan år 
1990-2004 del-
tog i studien. 
Deltagarna var 
från Brasilien. 
 

I resultatet pre-
senteras tre te-
man där patien-
ters liv beskrivs, 
deras förhållande 
till donatorn och 
familjen, samt 
reflektioner över 
hela deras upp-
levelser. 

White-
Williams, C., 
Grady, K.L., 

Syftet är att under-
söka relationen mel-
lan tillfredställelsen 

Kvantitativ 
longitudinell 
studie. 

555 hjärttrans-
planterade pati-
enter deltog i 

Resultatet visar 
att patienterna 
var övervägande 



28 
 

 
 

Myers, S., 
Naftel, D.C., 
Wang, E., 
Bourge, R.C., 
& Rybarczyk, 
B. 
2013 
 
“The Relation-
ships Among 
Satisfaction 
With Social 
Support, Quali-
ty of Life, and 
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10 Years After 
Heart Trans-
plantion” 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

av socialt stöd och 
hjärttransplanterade 
patienters livskvali-
tet 

 studien under 
fem års tid. Pati-
enterna fick sitt 
hjärta mellan år 
1990-1999. 

nöjda med det 
stöd de fått ge-
nom åren. Stu-
dien visar även 
att bristande 
socialt stöd hade 
negativ inverkan 
på deltagarnas 
livskvalitet. 


