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Sammanfattning    

Hjärttransplantationer har utförts i Sverige sedan 1984 och genom utveckling har 

överlevnadschanserna ökat. Den främsta anledningen till en hjärttransplantation är svår 

hjärtsvikt. Processen från att vara i behov av ett nytt hjärta till att komma tillbaka till livet 

kan vara lång för patienterna. Sjuksköterskan har en ledande roll att förmedla stöd och 

information under hela vårdtiden. Syftet med denna studie är att undersöka patienters 

upplevelser efter en hjärttransplantation. Metoden som valdes till studien är en 

litteraturöversikt med nio kvalitativa artiklar. Resultatet delades in två huvudkategorier, 

känslomässiga förändringar och att återgå till vardagen. Nio underkategorier framkom 

från huvudkategorierna, rädslor och osäkerhet efter en hjärttransplantation, tankar om 

donatorn, identitet, tankar om framtiden, vikten av stöd, upplevelsen av medicinering och 

efterkontroller, förväntningar från omgivningen, strategier mot återhämtning samt 

arbete och ekonomiska aspekter. Resultatet visar att patienter upplever rädslor och oro 

för komplikationer som kan orsaka ett lidande. Patienter är i behov av information och 

ökat stöd genom hela vårdprocessen, samt att anhöriga inkluderas mer. Återhämtningen 

kan hämmas av för höga förväntningar och krav som kan bidra till stress för patienten. 

Sjuksköterskans ansvar är att informationen som tilldelas patienten är förståelig. Genom 

att hjälpa patienten att skapa balans mellan vila och aktivitet kan patientens stress 

reduceras. När sjuksköterskan arbetar personcentrerat kan hen se hela människan bakom 

sjukdomen och ge det stöd som patienten är i behov av.  

 

Nyckelord: hjärttransplantation, upplevelser, återhämtning, tankar, stöd 
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INLEDNING 

Som sjuksköterskestudenter har vi kommit i kontakt med patienter med diverse 

hjärtproblematik. Funderingar om hjärtat och transplantationer har därför blivit ett 

växande intresse. Som hjärtsjuk uppstår ett sjukdomslidande såväl som ett livslidande, då 

både kropp och själ berörs under sjukdomsförloppet. Att få ett nytt hjärta behöver inte 

enbart innebära glädje för mottagaren, utan kan även medföra känslor som skam och sorg. 

Livsstilsomställningen som råder efter en hjärttransplantation kan medföra svårigheter 

för patienten. Inför vårt kommande yrke som sjuksköterskor, anser vi att det är av vikt att 

kunna ge dessa patienter de bästa förutsättningar för ett bra liv. Författarna har därför valt 

att fokusera på hur upplevelsen efter en hjärttransplantation är för dessa patienter. 

 

BAKGRUND 

Hjärttransplantationens historia och utveckling 

Den första hjärttransplantationen som genomfördes på en människa var 1967 i Sydafrika 

av doktor Christiaan Barnads. Patienten fick efter operationen läkemedel med syftet att 

motverka avstötning av hjärtat. Läkemedlen försvagade patientens immunförsvar, som 

ledde till en dubbelsidig lunginflammation och hen avled en vecka senare. 

Utvecklingsmetoderna för hjärttransplantationer förfinades de kommande tio åren, som 

resulterade i att fler patienter överlevde en ettårsperiod. Den första hjärttransplantationen 

i Sverige genomfördes i Göteborg 1984 med ett hjärta från ett annat land (Hjärt 

lungfonden u.åa). Hjärtdonation i Sverige möjliggjordes 1988 då lagen om kriterier för 

bestämmande av människans död trädde i kraft, även kallad lagen om hjärndöd (Kornhall, 

2019). Idag sker det runt 60 transplantationer varje år i Sverige. Överlevnadschanserna 

efter ett år är ca 96 procent och efter tio år cirka 80 procent (Hjärt-lungfonden u.åb). 

Västra Götalandsregionen och Region Skåne är de två regioner som enligt SoS är 

klassificerade som rikssjukvård, även kallad nationell högspecialiserad vård och har 

erhållit tillstånd från Socialstyrelsen att utföra hjärttransplantationer (Socialstyrelsen, 

u.å.).   

 

Indikationer för hjärttransplantation 

Indikationen för en hjärttransplantation är främst svår hjärtsvikt där ingen annan 

medicinsk utväg finns (Kornhall 2019). Orsaken till svikten kan vara hjärtinfarkt, högt 

blodtryck eller sjukdomar i hjärtmuskeln (Dahlström 2010, ss. 235-236). För att kunna få 

hamna på en väntelista till en hjärttransplantation, så måste den psykosociala miljön vara 

stabil, patienterna får inte vara beroende av varken droger eller alkohol, samt vara 

psykiskt friska. Patienter som är över 55 år och i behov av en hjärttransplantation, måste 

förutom sin hjärtsjukdom uppnå en god hälsa (Dahlström 2010, ss. 254-255).   

 

Tiden innan en hjärttransplantation 

I väntan på ett nytt hjärta kan somliga patienter, om det inte är för hög belastning på 

hjärtat, utöva sitt yrke. En del patienter är i behov av intensivvård med tillhörande 

cirkulationsstöd och läkemedel (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov 2011, s. 

510). En hjärtpump kan bli aktuell för patienter när pumpförmågan har försämrats 
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avsevärt. Pumpens funktion är att leda blodet direkt in i kroppspulsådern förbi 

hjärtkammaren, som sedan tillgodoser resten av kroppen (Hjärt-lungfonden u.åc). 

Patienter som står på en väntelista har en regelbunden kontakt med en sjuksköterska. 

Sjuksköterskan fungerar som en stöttepelare och kan ge väsentlig information till 

patienten, samt uppmärksamma förändringar i patientens hälsotillstånd (Bakkan et al. 

2011, s. 510). Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012a) förstod patienterna riskerna, 

biverkningarna och att det inte fanns några andra behandlingsalternativ. All given 

information underlättade deras beslut att antingen säga ja eller nej till en transplantation. 

  

Tiden efter en hjärttransplantation 

Att återgå till hemmet efter en hjärttransplantation är en process som pågår under flera 

månader. Patientens första tid efter operationen är en intensivvårdsfas som tillbringas på 

en thoraxkirurgisk avdelning. Innan patienten får återvända till hemmet så tillbringas upp 

till åtta veckor på ett patienthotell. Med hjälp av en transplantationsenhet de första 

månaderna underlättas övergången till den nya livsstilen som patienten måste anta. 

Patienten får undervisning av transplantationsenheten med bland annat egenkontroller 

samt rehabilitering. Denna rehabilitering tar olika lång tid då det helt beror på patientens 

psykiska och fysiska tillstånd preoperativt. Informationen som delges av 

transplantationsenheten är till exempel att den fysiska aktiviteten ska börja och avslutas 

långsamt, så pulsen hinner med att stabiliseras. Även att patienten ska vara uppmärksam 

på vätskeretention då detta kan vara en signal på avstötning av hjärtat (Bakkan et al. 2011, 

s. 511). 

 

Komplikationer i samband med hjärttransplantation 

Efter en hjärttransplantation kan kroppen stöta bort det nya hjärtat. För att minimera 

denna risk så måste patienten inta immunsuppressiva läkemedel livet ut (Persson och 

Stagmo 2014, s. 236). Risken för att drabbas av avstötning är som störst efter operationen 

och avtar med tiden, dock så upphör aldrig risken för avstötning. Patienten blir på grund 

av de läkemedel som intas infektionskänslig (Dahlström 2010, ss. 254-255). Förutom 

infektionskänslighet så kan dessa läkemedel enligt Alfonso, Allred och Eapen (2016, s. 

603) även ha en negativ påverkan på njurarna och resultera i högt blodtryck. Vidare 

rapporterar Alfonso, Allred och Eapen (2016, s. 608) att infektioner, inflammation mellan 

lungsäckarna, lunginflammation, urinvägsinfektion och sepsis är de vanligaste 

dödsorsakerna efter transplantationen. 

 

Sjuksköterskans roll innan och efter hjärttransplantation 

Sjuksköterskan har regelbundet kontakt och stöttar de patienter som står på väntelistan 

för en hjärttransplantation, som även inkluderar det psykosociala. Hen ger information 

och uppmärksammar patientens välmående (Bakkan et al. 2011, s. 510). Stödet som 

sjuksköterskan gav preoperativt uppskattades av patienter, fast det var önskvärt att det 

psykosociala stödet även inkluderade deras anhöriga (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 

2012a). Det är inte enbart under väntetiden på ett nytt hjärta som patienten är i behov av 

stöd, utan även under själva insjuknandet och eftervården som följer. Hjärttransplantation 

är för dessa patienter den enda möjliga behandlingen för ett fortsatt liv, så det är viktigt 

att sjuksköterskan håller patienten väl informerad om processen. Alla patienter som 
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hjärttransplanterats har en transplantationssjuksköterska till sitt förfogande resten av livet. 

Dessa sjuksköterskor har den kompetens som krävs för att möta patienten och dess 

närstående. Hens uppgifter är bland annat att tillgodose information gällande livet efter 

transplantationen, såsom restriktioner gällande nutrition och fysisk aktivitet (Bakkan et 

al. 2011, s. 511).    

 

Personcentrerad vård 

Att vara patient förmedlar inte vem man är utan vad man är; det är sjukdomen som gör 

personen till patient. Patienten i sig ger ingen information om vem hen är som person. 

Det är först när sjuksköterskan tar del av patientens berättelse som personens vem träder 

fram (Kristensson Uggla, 2014, ss.35-36). Sjuksköterskan ska inte lägga all fokus på 

sjukdomen, utan ska tillämpa en personcentrerad vård, där alla dimensioner av människan 

ska ses (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Genom att se hela patienten, kan patienten 

uppleva det stöd som hen såväl är i behov av, oavsett i vilket skede av processen som 

patienten befinner sig i (Snellman 2001 se Sjöberg 2012, s. 236).  Sjuksköterskan kan 

genom tre steg etablera en personcentrerad vård där det första steget är att lyssna till vad 

patienten förmedlar. Patientens sjukdom kommer då inte i fokus utan en person med en 

livssituation framträder. När sjuksköterskan lyssnar till patienten så uppstår ett 

partnerskap, som är steg två. Partnerskapet resulterar i att de tillsammans planerar för 

vård och behandling. Patienten blir med detta delaktig i sin egen vård då hen känner sig 

hörd. Dokumentationen som är det tredje steget innebär att patientens berättelse, syn på 

livet och behandlingen, villkor och tro dokumenteras. Dessa tre steg generar en 

ömsesidighet mellan sjuksköterska och patient (Kristensson Uggla, 2014, ss.42-43).  

 

Vårdvetenskapliga aspekter 

Lidande  

 
Lidande och lusten är sammanflätade och för människan är det kamp mellan dessa två 

genom livet. Lusten innefattar livsglädje och när människan lider kan man använda sig 

av lusten för att övervinna lidandet. Beroende på var i livet en människa befinner sig och 

vilken livssyn hen har, så har alla människor ett unikt lidande (Eriksson 1994, ss. 26-27, 

2018 ss. 339-340). Inom vården lyfter Eriksson (1994, ss. 77-79, 2018, ss. 384-385) tre 

olika lidande såsom sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Ett sjukdomslidande 

kan innebära att lida av sjukdom men även ett lidande av den smärta sjukdomen orsakar. 

Vid smärta i en kroppsdel läggs all energi på denna smärta vilket gör att det blir svårt att 

själv att övervinna lidandet. Vidare anser Eriksson (1994, ss. 81-82 , 2018 ss. 387-389) 

att vårdlidande kan vara att bortse från patientens behov och möjligheter, då kränks 

patientens värdighet, och de egna hälsoresurserna förloras. Patienterna har ett egenvärde 

som måste respekteras då egenvärdet är själva grunden i patientens hälsoprocess. Att 

drabbas av sjukdom kan enligt Eriksson (1994, s. 88, 2018 s. 394) bli ett livslidande för 

den enskilde patienten. Men det är inte enbart sjukdom som utgör ett livslidande, utan 

kan också uppstå när människan upplever ett hot. Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg 

(2012a) upplever patienter som väntar på en hjärttransplantation stress och frustration 

över att vara begränsande i sin tillvaro Eriksson (1994, s. 91, 2018 s. 396) förklarar att 

vårdaren ska finnas där för patienten, ha empati, stötta, ha viljan att lindra och skapa en 

relation med patienten. Genom detta förhållningssätt kan patientens lidande lindras. 
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Enligt Wiklund Gustin (2014, s. 283) ska sjuksköterskan respektera patientens unika 

uttryck för lidandet och hjälpa patienten att skapa en balans i hur mycket patienter orkar. 

En del patienter kan behöva att lämna över ansvaret på sjuksköterskan, och själva få vila, 

det är då viktigt att inte pressa patienten till aktiviteter. Att finna nya tillvägagångssätt för 

att hantera lidandet är också något sjuksköterskan kan göra.  

 

Hälsa 

 
Utifrån Erikssons hälsomodell (1989, s. 46, 2018 s. 163) som inkluderar sundhet, friskhet 

och välbefinnande kan människan vara fysiskt sjuk men ändå uppleva välbefinnande och 

hälsa. Tvärtom kan människan vara fysiskt frisk men ändå uppleva ohälsa och inget 

välbefinnande. Dahlberg (2014, ss. 28-29) lyfter hur människan trots sjukdom eller 

lidande kan uppleva hälsa om hen har viljan att sträva mot hälsa. Vila och aktivitet är två 

aspekter som hälsa bygger på, en kärna. Behoven av vila och aktivitet är individuell, till 

exempel att en människa kan må dåligt av för mycket aktivitet och vice versa. Wiklund 

(2003, s. 88) menar att människan kan handskas med sitt lidande och ohälsa med hjälp av 

sina egna förmågor. Förmågorna kan vara av både inre och av yttre karaktär, där den inre 

inkluderar till exempel egen reflektion om situationen som hen befinner sig i, eller att 

kunna sätta ord på det som åstadkommer ett lidande. Den yttre karaktären ter sig genom 

att ta hjälp av omgivningen, som familj och vänner. Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg 

(2012a) lyfter att patienter i väntan på transplantation uppnår hälsa och får energi när de 

använder sig av omgivningen som stöd. Wiklund (2003, ss. 156-157) förklarar att 

sjuksköterskan kan genom respekt och ömsesidighet få patienten att känna sig 

uppmärksammad. Om sjuksköterskan intar en caritativ hållning så erfar patienten tillit 

gentemot sjuksköterskan. Genom att få patienten att utvecklas och se till sina möjligheter 

kan patienten uppleva hälsa trots sjukdom.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Från att den första hjärttransplantationen gjordes så har antalet transplantationer och 

överlevnad ökat. Svår hjärtsvikt är den främsta indikatorn till behovet av en 

hjärttransplantation. Alla patienter som väntar på en hjärttransplantation är inte 

sängliggande, utan en del kan trots sjukdom utöva sitt yrke. Om patientens tillstånd 

försämras under väntan på en transplantation, så kan patienten även vara i behov av en 

hjärtpump. Tidigare studier visar att livet efter en hjärttransplantation kräver ett livslångt 

användande av immunsänkande läkemedel samt uppföljningar inom vården. De 

immunsänkande läkemedel kan dock orsaka diverse olika sjukdomar och nedsatt 

immunförsvar som följd. Tiden efter hjärttransplantationen innebär även lång 

rehabilitering samt livsstilsförändringar för att återgå till livet och undvika 

komplikationer. Sjuksköterskans roll är att hjälpa patienter att uppnå hälsa och studier 

visar att patienter uppskattat stödet från vårdpersonalen. Transplantationssjuksköterskor 

finns där för patienten och ser till hela patienten, dess unika behov och informerar om 

livet efter en hjärttransplantation. Patienter kan även uppleva psykiska förändringar, som 

rädslan för diverse komplikationer. Patienterna har genom transplantationen fått en ny 

möjlighet till livet, men vilket liv kommer de tillbaka till? Kan de återgå till vardagen 

eller finns rädslan för komplikationer där konstant? Upplever de skuldkänslor över att 

glädjas till nytt hjärta, då en annan individ har avlidit? Hur ser synen ut gällande deras 

framtid? Hur är upplevelsen över att behöva medicineras livet ut? Det behövs en djupare 
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förståelse samt en ökad kunskap inom området hjärttransplantation, så vi har valt att 

studera dessa patienters upplevelser för att kunna hjälpa dem att våga börja leva igen. 

Som sjuksköterskor och omvårdnadsexperter med en ökad kunskap inom ämnet, har vi 

då verktygen att ge personcentrerad vård genom hela vårdförloppet. 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters upplevelser efter en 

hjärttransplantation. 

 

METOD 

För att få förståelse för hjärttransplanterade patienters upplevelser och öka kunskapen 

inom området så valdes en litteraturöversikt som baseras på kvalitativa, vetenskapliga 

artiklar. För att få en ny helhet till studien, så användes tidigare forskning som sedan 

granskades och sammanställdes. Segesten (2012, s. 99) beskriver hur man med hjälp av 

kvalitativ forskning, kommer djupare i patienternas olika upplevelser, erfarenheter, 

förhoppningar och behov förenat till en viss vårdsituation eller patientgrupp. Det uppstår 

en djupare förståelse gentemot fenomenet som vill undersökas. 

 

Datainsamling  

Databaser med inriktning mot hälso- och sjukvård valdes att användas till studien. Cinahl, 

Medline och Pubmed inkluderades då dessa uppfyllde sökområdena till syftet. Peer 

reviewed och årtalen 2009-2019 valdes som avgränsningar. De sökord som användes i 

dessa databaser var: heart transplant, greif, worry, stress, anxiety, experience, life, 

emotions, emotion, patient perspective, transplant recipients, transplant patients, 

transplanted patiens, heart, cardiac, psyhosocial, attitude, well beeing, qualitative, 

coping, satisfaction, quality of life, identity, organ transplant och social. Då de första 

sökningarna med färre antal sökord inte speglade syftet, så inkluderades fler sökord samt 

olika trunkeringar som, OR, AND, (*) och (“). Se bilaga 1. Enligt Östlundh (2012, ss. 65) 

hjälper trunkeringar till att även böjelser till ett valt sökord inkluderas, som resulterar i 

fler antal artiklar. 

 

Artiklarna granskades utifrån Fribergs (2012, ss. 138-139) granskningsmall av kvalitativa 

studier. Se bilaga 2. De titlar som svarade an mot studiens syfte lästes, utifrån titlarnas 

relevans lästes abstrakten för att få en större helhetsbild av artikeln. Om abstrakten 

passade syftet lästes även resultatet igenom. 14 artiklar valdes ut efter denna process som 

sedan granskades ingående. Inklusionskriterier till studien var att artiklarna skulle vara 

av kvalitativ ansats, spegla syftet och uppfylla kriterierna utifrån granskningsmallen. 

Exklusionskriterier var artiklar som lyfte barns eller närståendes upplevelse efter en 

hjärttransplantation. Fem artiklar exkluderades på grund av att det ej uppfyllde 

kvalitetskrav, var av kvantitativ ansats, inriktade sig mot barn samt närståendes 

upplevelse av att vårda en hjärttransplanterad familjemedlem. Sammanlagt valdes nio 

artiklar ut till studien. Se bilaga 3. 
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Dataanalys 

De nio utvalda vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Fribergs analysmetod 

gällande litteraturöversikt (Friberg 2012, ss. 140-142). För att få en helhet kring varje 

artikel, lästes de utvalda artiklarna flera gånger var för sig. Likheter och skillnader som 

fanns i artiklarna skrevs sedan ner i ett dokument. Författarna reflekterade tillsammans 

över de likheter och skillnader som passade studiens syfte. Iakttagelserna jämfördes sedan 

tillsammans och gulmarkerades. De ämnen som svarade på studiens syfte sattes ihop i 

olika huvudkategorier och underkategorier. 

 

RESULTAT 

Två huvudkategorier och nio underkategorier skapades som besvarade 

litteraturöversiktens syfte. Se tabell 1. 

Tabell 1. 
 

Huvudkategori Underkategorier 

 Känslomässiga förändringar  Rädslor och osäkerhet efter en 

hjärttransplantation 

 Tankar på donatorn 

 Identitet 

 Tankar om framtiden 

 Att återgå till vardagen  Vikten av stöd  

 Upplevelsen av medicinering och 

efterkontroller  

 Förväntningar från omgivningen 

 Strategier mot återhämtning 

 Arbete och ekonomiska aspekter 

 

Känslomässiga förändringar 

Majoriteten av de patienter som genomgått en hjärttransplantation, upplever en eller flera 

olika känslomässiga förändringar under processen. Dessa känslor kan skapa hoppfullhet 

men också tvivel samt rädsla hos individen. Nedanstående underkategorier belyser 

upplevelsen för dessa patienter. 

Rädslor och osäkerhet efter en hjärttransplantation 

Att vara hjärttransplanterad kan skapa rädslor och osäkerhet inför livet och framtiden 

(Almgren, Lennerling, Lundmark & Forsberg 2016a; Almgren, Lennerling, Lundmark & 

Forsberg 2016b; Nilsson, Persson & Forsberg 2008; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 

2012b; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014). Rädsla för att kroppen ska stöta bort det 

nya hjärtat fanns hos patienter samt att symtomen på en eventuell avstötning var svåra att 

tolka (Almgren et al. 2016b; Nilsson, Persson & Forsberg 2008; Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg 2012b). Dessa svårigheter kunde orsaka stress hos patienter som då kontaktade 

sjukvården för att få stöd. Även de som upplevt en avstötning av hjärtat hade svårt att 

märka av symtomen innan (Nilsson, Persson & Forsberg 2008; Ivarsson, Ekmehag & 
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Sjöberg 2012b). När risken för avstötning fanns kunde detta skapa en rädsla av att livet 

kan ta slut när som helst (Nilsson, Persson & Forsberg 2008). De första månaderna efter 

en hjärttransplantation upplevdes som en stressig period och en patient uttryckte att 

försiktighet måste vidtas i livet tills tillståndet blir mer stabilt (Peyrovi, Raiesdana & 

Mehrdad 2014). Användning av läkemedel upplevdes som en påminnelse om att det fanns 

en risk för att kroppen faktiskt kan stöta bort hjärtat (Almgren et. al 2016a; Almgren et 

al. 2016b). När patienter litade på att sjukvårdspersonal hade medicinsk kunskap för att 

kunna hantera en eventuell avstötning så minskades rädslorna. Risken för avstötning 

kunde även omvandlas till något positivt, då de såg det som en lärdom på vad man kan 

göra annorlunda (Nilsson, Persson & Forsberg 2008).  

Förutom rädslan för avstötning upplevde patienter även rädsla för de komplikationer 

läkemedlen kan frambringa, eventuellt behöva genomgå en njurtransplantation i 

framtiden, att utveckla diabetes eller cancer (Almgren et. al 2016a; Almgren et al. 2016b). 

Hjärttransplanterade kände stress, rädslor och oro inför efterkontroller, biopsi och i 

väntan på provsvar. I samband med biopsin kunde de känna sig utmattade, rädda och 

stressade för en eventuell avstötning. Trots att provsvar visade att allt såg bra ut, så 

tvivlade patienter på om det verkligen stämde då de samtidigt kände sig sjuka. Det 

uppstod då en osäkerhet gentemot sjukvårdspersonal och deras bedömningar. 

Självsäkerheten stärktes när de upplevde sig ha hälsa samtidigt som de fick positiva 

provsvar (Almgren et al. 2016a; Nilsson, Persson & Forsberg 2008). När patienter 

upplevde att sjukvårdspersonal fastställde hur det nya livet skulle åstadkommas, upplevde 

patienterna stress som resulterade i att de fick svårt att finna ny mening och sammanhang 

i livet. Stressen de då kände byggdes på och de kunde utveckla symtom som liknar 

posttraumatiskt stressyndrom, detta gjorde att det nya livet tog längre tid att uppnå 

(Almgren et al. 2016a).   

Tankar på donatorn 

Känslan av tacksamhet uttrycks frekvent av patienter som blivit hjärttransplanterade 

(Almgren et al. 2016b; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b; Mauthner et al. 2015; 

Palmar-Santos, Pedraz-Marcos, Zarco-Colon, Ramasco-Gutierrez, Garcia-Perea & 

Pulido-Fuentes 2018; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014; Poole et al. 2016). Att vara 

hjärttransplanterad kunde skapa upplevelsen av att donatorn levde vidare i deras egna 

kroppar (Mauthner et al. 2015; Palmar-Santos et al. 2018). Funderingar på hur donatorn 

var som människa, vilka intressen hen hade och vad hen ogillade uppkom. En deltagare 

ansåg sig själv som en bättre människa efter transplantationen, eftersom hens donator 

måste ha varit en bra människa i livet. Hjärtat kunde också ses som enbart ett utbytbart 

organ, en reservdel som behövde bytas ut (Mauthner et al. 2015). Några tänkte endast på 

donatorn kort tid efter operationen och då var det tankar som donatorns kön och ålder 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). En del patienter hade istället inga tankar alls på 

vem donatorn var (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b; Mauthner et al. 2015; Poole et 

al. 2016). En deltagare beskrev att tänka på donatorn skulle i så fall skapa en känsla av 

att vara hemsökt (Mauthner et al. 2015). Transplantationen upplevdes som en gåva och 

skapade en vilja att värna om hjärtat, genom att strikt följa de riktlinjer som fåtts från 

sjukvården. Det orsakade också känslor av skam och att gåvan måste gengäldas till 

donatorns familj. En gengäld kunde då vara genom att patienten själv ville bli 

organdonator (Palmar-Santos et al. 2018; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014). Tankar 

på donatorns familj eller skriva brev till familjen kunde få patienter att må bättre. Försök 
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till att eftersöka donatorns familj utfördes även av några deltagare (Almgren et al. 2016b; 

Poole et al. 2016). 

Identitet 

Att vara hjärttransplanterad kunde skapa en känsla av att vara främmande inför sig själv 

då hjärtat, som är från en annan människa, hade blivit en del av de själva. Det nya hjärtat 

upplevdes då som något främmande och skapade tankar på den egna identiteten. En 

deltagare berättade hur hon hade svårt att känna lust inför sin man efter att ha fått ett hjärta 

från en manlig donator (Mauthner et al. 2015). Fördomar fanns om att förlora sin 

manlighet vid mottagande av ett kvinnohjärta, eller att personligheten förändras av att ha 

en annans hjärta (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014). Patienter upplevde att de inte 

vill ses som sjuka av sin omgivning även om de själva upplevde sig som både friska och 

sjuka. De kunde även uppleva att de identifierade sig med det som provsvar påvisade 

(Nilsson, Persson & Forsberg, 2008). 

Tankar om framtiden 

Tankar kring framtiden skapade känslan av hopp eller oro hos deltagare (Almgren et al. 

2016a; Almgren et al. 2016b; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b; Palmar-Santo et al. 

2018; Peyrovi, Raiesdana, Mehrdad 2014). Transplantationen kunde ses som en chans att 

få ett nytt liv och en chans att få uppleva nya saker i livet (Palmar-Santo et al. 2018; 

Peyrovi, Raiesdana, Mehrdad 2014). Trots vetskapen om att eventuella komplikationer 

kan ske längre fram i livet valde en del patienter att leva här och nu. En del kände en 

trygghet angående framtiden genom sin religiösa tro (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 

2012b; Peyrovi, Raiesdana, Mehrdad 2014). Patienter tänkte på sin överlevnad efter 

transplantationen och de kämpade med acceptans kring hållbarheten på det nya hjärtat. 

De tänkte även på, hur sjuka de en gång varit, att komma tillbaka till arbetslivet, kunna 

resa och se barnen nå vuxen ålder. Att få träffa andra hjärttransplanterade patienter 

medförde blandade känslor. Det stärkte tron på en god framtid men samtidigt ökade oron 

över de eventuella komplikationer som kan ske i framtiden (Almgren et al. 2016a; 

Almgren et al. 2016b). Kontrasten mellan att ha haft ett sjukt hjärta som smärtade och 

slog fort till att få ett nytt hjärta, som inte orsakade dessa besvär, upplevde en deltagare 

som om att inte ha något hjärta alls (Palmar-Santos et al 2018). Transplantationen kunde 

först ses som ett misstag, då patienter upplevde ett lidande efteråt och ville hellre dö. När 

dessa tankar dök upp kände de en ilska gentemot sig själva över att ha dessa tankar. 

Transplantationen skapade även tvivel gällande framtida giftermål, sitt nuvarande 

äktenskap eller att kunna bilda familj (Peyrovi, Raiesdana, Mehrdad 2014).  

Återgå till vardagen 

Patienter som genomgått en hjärttransplantation har tillbringat en hel del tid på sjukhus. 

De har varit omgivna av olika professioner dygnet runt, men för varje dag kommer de ett 

steg närmare då de ska återgå till vardagen. Nedanstående underkategorier belyser 

upplevelsen för dessa patienter. 

Vikten av stöd  



 9 

Patienter önskade få en ökad stöttning och mer information av sjukvården angående livet 

som hjärttransplanterad (Almgren et al. 2016b; Almgren et al. 2016a; Ivarsson, Ekmehag 

& Sjöberg 2012b). Deltagare önskade även att sjukvårdspersonal inkluderade familjen 

mer då de upplevde att deras familj och släkt inte erbjöds tillräckligt stöd eller delaktighet 

under vårdtiden (Almgren et al. 2016a; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). För att 

kunna hantera sina barns känslor, rädslor och frågor gällande transplantationen, önskade 

de att få bättre stöd från sjukvården kring detta. Information gavs till de 

hjärttransplanterade av olika professioner efter transplantationen, dock så kom inte alla 

ihåg så mycket av informationen de erhöll under deras tid på intensivvården (Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg 2012b). Patienter upplevde information och innebörden i 

restriktioner och instruktioner som otydlig. De önskade istället tydligare information 

kring vad de behövde tänka på gällande kost, läkemedel, komplikationer och fysisk 

aktivitet (Almgren et al. 2016a; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Svårigheterna att 

förstå fysiska träningsprogram gjorde att de istället tappade motivationen att följa dessa 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Otillräcklig information skapade en oro över att 

prestationerna inte var bra nog. En del kände sig ensamma när deras oro ignorerades och 

önskade psykologiskt stöd för att hantera oron och sin vardag (Almgren et al. 2016a). 

Sjuksköterskan upplevdes ha en viktig roll gällande kontakten med resurser inom 

sjukvården och även med socialtjänsten, men samarbetet upplevdes inte alltid som 

optimalt av patienter (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Att få dela sina tankar med 

andra hjärttransplanterade upplevdes som positivt då de förstår vad de själva går igenom 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b; Nilsson, Persson & Forsberg 2008). Deltagare 

belyste vikten av tacksamhet av stödet de erhållit från deras respektive under 

sjukdomstiden, samt vägen tillbaka mot sin återhämtning (Forsberg, Cavallini, Fridh & 

Lennerling 2015).   

Upplevelse av medicinering livet ut.  

Deltagare förstod innebörden av den livsavgörande medicinen, samt att ansvaret låg hos 

dem själva. Men en del valde trots riskerna att ta medicinen när det var mer passande för 

de själva (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b; Peyrovi, Raiesdena & Mehrdad 2014). 

Osäkerhet uppkom om deras mediciner skulle hjälpa när läkare justerade doserna. De 

hade inte heller räknat med hur mycket mediciner det verkligen behövde äta livet ut 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Det var svårt för en del deltagare under det första 

året att anpassa sig till efterkontroller och medicinering. De ansåg att alla riktlinjer 

inkräktade på deras vardagliga liv, samt att de tyckte det var ansträngande med alla 

medicinintag (Peyrovi, Raiesdena & Mehrdad 2014). Medicineringen sågs av andra 

deltagare som något positivt. De tog tillvara på råd de fick från vårdpersonalen gällande 

medicinering, som de sedan såg som en del av sin återhämtningsprocess (Almgren et al, 

2016a). 

 

Förväntningar från omgivningen 

Efter sin hjärttransplantation kände patienter att de fick hålla sina känslor inom sig och 

kunde inte dela dessa med sin omgivning. De upplevde att de inte fick sörja och ville inte 

visa sin sorg utåt, med risk för att verka otacksamma (Poole et al. 2016). Förväntningarna 

från omgivningen var att de nu skulle vara friska då de fått ett nytt hjärta. Det var svårt 

att leva upp till dessa förväntningar och deltagare kände att de då fick spela en roll för 

omgivningen (Almgren et al. 2016a). De kände sig pressade av omgivningen att prata om 
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sin återhämtning vilket gjorde att deltagare undvek att föra diskussion om detta. 

Sjukvårdens förväntningar satte press på en del och även om råden uppskattades, så kunde 

de tvivla på sig själva om de inte levde upp till förväntningarna (Almgren et al. 2016b). 

Hjärttransplanterade upplevde fördomar och okunskap från sin omgivning. Det kunde 

handla om att omgivningen såg den transplanterade som sjuk, gav konstanta råd eller att 

den transplanterade skulle bli lämnad av sin partner (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 

2014).  

Strategier mot återhämtning 

I vägen mot återhämtning efter en hjärttransplantation kan patienter använda sig av olika 

strategier (Almgren et al. 2016a; Almgren et al. 2016b; Forsberg et al. 2015; Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg 2012b; Nilsson, Persson & Forsberg 2008). För att återgå till livet 

tog deltagare ett steg i taget och utefter återhämtningen så ökades deras umgängeskrets 

successivt. (Forsberg et al. 2015; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Om de orkade så 

började de även att arbeta på deltid. De fick dock vara aktsamma i möten med andra, att 

ingen de umgicks med var sjuk (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). Deltagare beskrev 

att de kände ett egenansvar gällande sin återhämtning (Almgren et al. 2016b; Nilsson, 

Persson & Forsberg 2008). Att varva ner för att kunna ta in och hantera ny information 

(Almgren et al. 2016b), att jämföra sitt nuvarande tillstånd med det tidigare sjuka 

tillståndet och att se framåt kunde öka deras välbefinnande (Almgren et al. 2016a; 

Almgren et al. 2016b). Strategier såsom att förlita sig på ödet, följa de råd och 

rekommendationer, samt att inte försöka tänka på olika komplikationer användes av en 

del (Almgren et al. 2016b; Nilsson, Persson & Forsberg 2008). Eller att ha lagom med 

förväntningar jämfört med de prestationer de lyckades utföra (Almgren et al. 2016b; 

Forsberg et al. 2015). Att ha positivt tänkande och en känsla av kontroll över situationen, 

stärkte informanterna även om de inte var helt återställda. När de lyckades med fysiska 

prestationer ökade deras tro på sig själva. De blev medvetna att den fysiska aktiviteten 

även hade en positiv inverkan på deras psykiska välmående (Almgren et al. 2016b). För 

höga krav på återhämtningstiden och sina prestationer kunde göra de besvikna och 

stressade om de inte kunde leva upp till dessa (Almgren et al. 2016a; Almgren et al. 

2016b). Detta kunde orsaka depression och faktorer såsom brist på sömn, svårt för 

koncentration och rädslor att deras hjärta skulle sluta slå påverkade också dessa känslor 

negativt (Almgren et al. 2016b; Forsberg et al. 2015). Ett socialt liv ansågs av några vara 

lika viktigt före som efter transplantationen, det sågs som en strävan att uppnå. De tänkte 

mer på hur deras tid spenderades samt vilka de valde att spendera tiden med. Det första 

halvåret efter transplantationen ägnades åt restriktioner, läkemedel och uppföljningar, till 

att efter ett år kunna börja bygga upp livet igen. Att kunna resa, arbeta, träffa vänner och 

inte längre vara beroende av andra ansågs som viktiga delar i livet (Forsberg et al. 2015). 

Arbete och ekonomiska aspekter 

Ökade kostnader i form av bland annat transporter, läkemedel och förlorad inkomst på 

grund av sjukskrivning uttrycktes av deltagare. Det blev en negativ påverkan för hela 

familjen trots att en del av kostnaderna täcktes av till exempel försäkringar (Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg 2012b; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad 2014). Sex månader efter 

hjärttransplantationen övervägde en del att börja arbeta igen. De såg det som en del av 

processen mot återhämtning, samt att återgå till det sociala. De upplevde det som svårt 

att förmedla till kollegor och arbetsgivare rörande sin infektionskänslighet. Oavsett om 



 11 

deltagarna började arbeta del- eller heltid, så ansåg några att deras arbetsgivare inte 

förstod dem (Forsberg et al. 2015; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012b). På grund av ett 

lågt självförtroende, svårt att koncentrera sig samt brist på energi så uttryckte några att 

arbetet blev en påfrestning. De som började arbeta på heltid efter ett år, tvivlade först på 

deras egna förmågor, om de skulle klara av att gå från en längre tids sjukskrivning till ett 

heltidsjobb. Men genom att vara tillbaka på arbetet fick de ett nytt sätt att se på livet. De 

tog dagen som den kom och fann glädje med kombinationen mellan arbete och att vara 

åter i det sociala livet igen (Forsberg et al. 2015). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metoden som författarna valde till denna studie är en litteraturöversikt med enbart 

kvalitativa artiklar. Forsberg och Wengström (2013, ss. 54-55) beskriver att den 

kvalitativa inriktningen bland annat har fokus på att förstå upplevelser av ett fenomen och 

där den som forskar vill få en helhetsbild av dessa upplevelser. Den första indikationen 

för oss var att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Men under 

artikelsökningen uppmärksammades det att kvantitativa artiklar inte lyfte patienternas 

upplevelse på djupet. Författarna ansåg då att syftet inte skulle besvaras i den utsträckning 

som önskat, så valet gjordes att endast inkludera kvalitativa artiklar. En empirisk studie 

hade kunnat vara en annan metod för denna studie, men då studenter inte bör inkludera 

patienter i empiriska studier så valdes metoden bort. Under artikelsökningarna 

inkluderades sökord av både positiv och negativ karaktär för att kunna spegla helheten 

kring patienters upplevelser. Dock fanns det inga eller ytterst få artiklar kopplat till de 

positiva sökorden, de få artiklar som fanns uppfyllde inte våra inklusionskriterier. 

Sökorden av positiv karaktär var ord såsom joy, joyful, relieved, happy och happiness. 

Trots detta lyfter de artiklar som vi valt att inkludera i studien både positiva och negativa 

upplevelser. 

 

Författarnas syfte var att få en ökad förståelse gentemot hjärttransplanterade vuxnas 

upplevelser av sin situation. Vi tänker att barn och vuxnas upplevelser kan skiljas åt, samt 

att barn beroende på mognadsgrad kan ha svårare att förstå frågorna som författarna till 

artiklarna har ställt i intervjuerna. Med denna grund så exkluderades artiklar som inriktade 

sig på barn under 18 år. Årtalen som inkluderades var mellan 2009-2019 då vi ville ha de 

senaste forskningsresultaten. Om äldre forskning använts kanske denna inte varit 

applicerbar idag, då vi tänker att vården har utvecklats. Detta kan vara gällande till 

exempel bemötande och delaktighet vilket i sin tur kan påverka patienters upplevelser. 

Under en artikelsökning glömdes årtalen att inkluderas som resulterade i att vi fann en 

artikel från 2008. Då artikeln speglade vårt syfte samt inte var så mycket äldre, så 

inkluderades även denna. En artikel inkluderade även anhörigas upplevelse men 

författarna har valt att endast ta med patienternas upplevelse ur artikeln. Att använda 

artiklar endast från Sverige var ett alternativ från början, men då det inte gav många träffar 

så utökades sökningen till resten av världen. Länderna som de valda artiklarna byggs på 

är ifrån: Sverige, Kanada, Spanien och Iran. Reflektion genomfördes av val av att använda 

olika länder till studien. Slutsatsen blev att helhetssynen av upplevelser blev bredare då 

det kan finnas kulturella skillnader. Nackdelen med studier från andra länder är att det är 
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osäkert om det är generaliserbart till den svenska sjukvården, eftersom andra länders 

sjukvård kan se annorlunda ut. 

  

För att ha god kvalitet på vår studie har vi valt artiklar som granskats utifrån olika 

kvalitetskrav. Vi har även valt att redovisa hur vi gått tillväga när studien utfördes, detta 

för att läsaren ska kunna följa processen och skapa sig en uppfattning om resultatet även 

kan gälla andra. Vi har också valt att endast inkludera artiklar som blivit godkända av en 

etisk nämnd och där deltagare har gett sitt samtycke. Enligt Olsson och Sörensen (2011 

ss. 84-85) finns det etiska krav som att deltagare ska få information om syftet med studien 

och eventuella risker, ge sitt samtycke, kan när som helst dra sig ur, uppgifter som samlas 

in får endast användas till forskningen och ska skyddas mot obehöriga. Då 

datainsamlingen gjordes med ett öppet förhållningssätt tänker vi att resultatet blir mer 

trovärdigt. Resultatet är presenterat så som det framgår ur artiklarna utan någon specifik 

vinkling åt någon upplevelse. Alla upplevelser som framkommit i artiklarnas resultat är 

inkluderade och inget uteslöts medvetet eller lades till. Författarna fann och använde sig 

endast av artiklar skrivna på engelska. Till hjälp med att översätta vissa meningar samt 

stycken användes Google Translate och Translator. Vi valde att använda två olika 

översättningssidor för att dubbelkolla om översättningen överensstämde med varandra. 

Nackdelen med engelska artiklar kan bli att översättningssidorna översätter fel eller att vi 

som författare tolkar textens innebörd på fel sätt. Resultatet presenteras i två 

huvudkategorier och nio underkategorier för att belysa de olika upplevelserna. Några 

underkategorier kanske hade kunnat sammanflätas i varandra. För att uppmärksamma de 

specifika upplevelserna samt göra det lättare för läsaren att följa resultatet, så valde 

författarna istället att separera upplevelserna.   

 

Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkommer det att patienter kan ha olika känslomässiga förändringar 

efter en hjärttransplantation, samt att vägen tillbaka till livet kan se ut på olika sätt. 

Känslorna kunde antingen stärka eller hämma patienternas återhämtning. Rätt stöd genom 

hela processen är en viktig faktor för att kunna återgå till det vardagliga livet. 

 

Utifrån vår studie framkommer det att omgivningen och sjukvården har förväntningar på 

återhämtning och anpassning till det nya livet. Detta kan skapa stress hos 

hjärttransplanterade om de inte uppnår förväntningarna. Även patienter själva har krav på 

sin återhämtning och när de har lagom med förväntningar jämfört med utförda 

prestationer stärks deras självkänsla och tro på sin förmåga. Andersson och Forsberg 

(2014, ss. 161-162) beskriver att när organtransplanterade upplever motgångar som 

komplikationer och biverkningar, hindras deras önskade återhämtning. De hamnar då i 

limbo mellan friskhet och sjukdom. Detta kan skapa stress och det är av vikt att patienten 

får stöttning och att sjuksköterskan fångar upp dessa patienter innan stressen blir sjuklig. 

Det framkommer i Forsberg, Bäckman och Möllers studie (2001) att organtransplanterade 

upplevde frustration när deras tillstånd gjorde att de inte orkade prestera, som försvårade 

återhämtningen. För att uppnå hälsa menar Dahlberg (2014, s.28) att individen behöver 

ha en balans mellan vila och aktivitet för att uppnå hälsa. Erikssons (1989, s.46, 2018 s. 

163) hälsomodell lyfter hur en människa trots sjukdom kan känna välbefinnande och 

hälsa. Vi anser att sjukvårdens förväntningar som anses upplevas för hårda för patienter, 

ändå har en orsak och är till för patientens återhämtning. Som sjuksköterska är det av vikt 
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att hjälpa patienten att uppnå sina mål till hens bästa förmåga. Detta kan vara att man 

behöver driva på patienten, men det inkluderar även att veta när man ska backa och ta ett 

steg bakåt för att kunna se hur patienten upplever återhämtningen. Låta patienten uttrycka 

i vilken takt hen känner sig bekväm och sedan gemensamt komma fram till en 

återhämtning som gynnar patienten på bästa sätt. Om man går för hårt på kan det leda till 

stress som försvårar patientens återhämtning ytterligare, samt resultera i ett lidande. 

 

Ett lidande kan också uppstå av rädslor och oro för att kanske inte överleva en eventuell 

avstötning. Dessa känslor ses även hos patienter som genomgått en levertransplantation 

(Forsman, Bäckman & Möller, 2001). Eriksson (1994, ss. 26-27) beskriver att alla 

människors lidande är unikt. Genom lusten kan människan få en styrka att hantera 

lidandet. För att kunna förstå lidandet behöver vårdaren enligt Arman (2016, ss. 77-78) 

se till hela människan och inte enbart till själva sjukdomen. Vi anser att lidande kan 

reduceras om vi som sjuksköterskor tar oss tid för patienten i början av vårdprocessen. 

Genom att i ett tidigt skede ta del av patientens berättelse kan vi lära känna hen, få en 

helhet, och se vilken lust patienten har i livet. Vad ger patienten glädje i livet? Detta kan 

sedan användas av sjuksköterskan för att förebygga eller lindra lidandet, då hen vet vad 

patienten vill sträva mot. 

 

Efter transplantationen upplevde patienter vikten av det sociala livet och att de valde vilka 

de tillbringade tiden med samt hur tiden tillbringades. Dessa upplevelser styrks även av 

Strang (2007, s.27) som beskriver hur människor som varit nära döden gjort 

omprioriteringar i sina liv. De ser livet med andra ögon, värdesätter deras sociala 

sammanhang mer och inser värdet att leva dag för dag. Även Kaba, Thompson och 

Burnard (2000) lyfter i deras studie hur patienter fick en ny syn på livet efter 

hjärttransplantationen. De blev medvetna om vad som var viktig i livet, som resulterade 

i att de valde att ändra sina prioriteringar. Vi ser denna egenskap, att prioritera det som är 

viktigt i livet som en styrka. Vi sjuksköterskor kan ta lärdom av deras omprioriteringar i 

livet. Denna lärdom kan vi sedan använda oss av i möte med andra patienter för att stärka 

deras återhämtning. 

 

Stödet och informationen patienterna erhöll under den preoperativa tiden uppskattades. 

Däremot önskades en ökad stöttning och information postoperativt både till sig själva och 

anhöriga, gällande riktlinjer och restriktioner. Bristen på information gjorde att de 

tvivlade på sig själva, om de gjorde rätt. I Nordgren och Fridlunds (2008) studie framkom 

det att när patienter upplevde brist på information påverkade deras delaktighet och 

självbestämmande negativt. Sjuksköterskan ska enligt Kristensson Uggla (2014, ss. 42-

43) arbeta personcentrerat för att patienten ska inkluderas och göras delaktig. Lyssna på 

patienten så att ett partnerskap och tillit skapas, sen dokumentera så att patientens 

berättelse framträder. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017b, s. 4) står det att: “Sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter/enskilda personer får korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt 

anpassat sätt, som grund för samtycke till vård och behandling”. För att 

hjärttransplanterade patienter ska kunna göras delaktiga i sin vård anser vi att det är av 

vikt att de förstår den information som getts. Varför uppskattade patienter informationen 

och stödet preoperativt men inte postoperativt? Under vilken tidpunkt under den 

postoperativa perioden gavs informationen? Det är viktigt att sjuksköterskan går in med 

ett öppet förhållningssätt och känner av hur mottaglig patienten är för att hen ska kunna 
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ta till sig informationen. Genom att följa upp att patienten har förstått kan hen göras 

delaktig. Det är viktigt att vi som sjuksköterskor tänker på vilket språk vi använder när vi 

förmedlar information till patienten. Om språket är för komplicerat såsom medicinska 

termer kan den viktiga innebörden gå förlorad. Då de anhöriga kan vara en del i 

återhämtningsprocessen är det viktigt att sjuksköterskan även gör de delaktiga om 

patienten önskar detta.  

 

Hållbar utveckling 

 

“Sjuksköterskan arbetar för en hållbar miljö och är medveten om miljöns betydelse för 

hälsa” (Svensk sjuksköterskeförening 2017b, s.5) 

 

Hållbar utveckling består av den ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionen. I 

vårdandet ska arbetet bidra till att bevara dessa dimensioner, för att kommande 

generationer ska kunna ta del av dessa (Sandman & Kjellström 2018, ss. 400-402). 

Genom att tillhandhålla bra stöd och information till hjärttransplanterade patienter kan 

man hjälpa de att återgå till arbetslivet. Detta resulterar i en blir en ekonomisk och social 

vinning för både patienten och samhället. Informationen och stödet kan även minimera 

risken för eventuella komplikationer. Patienten behöver då inte inta fler läkemedel eller 

riskera att behöva bli inlagd på sjukhus, som kan påverka alla tre dimensioner. 

 

SLUTSATSER 

 Hjärttransplanterade kan uppleva rädslor och oro inför eventuell avstötning, som 

kan orsaka ett lidande. Om sjuksköterskan ser hela patienten kan hen förstå det 

unika lidandet.   
 Patienter som genomgått en hjärttransplantation har behov av stöd genom hela 

vårdprocessen. Om personcentrerad vård tillämpas kan sjuksköterskan se till hela 

människan och dennes behov.  
 Hjärttransplanterade har behov av att få ökad information gällande riktlinjer efter 

hjärttransplantationen. Informationen bör ges när patienten är mottaglig för att 

patienten ska kunna göras delaktig i sin vård.  
 För höga förväntningar och krav på återhämtningen kan medföra stress hos den 

hjärttransplanterade som kan skapa hinder för återhämtningen. Sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten att få balans mellan vila och aktivitet.  
 Om patienten önskar så bör anhöriga inkluderas i vårdprocessen.  
 

Med denna studie hoppas vi kunna öka förståelsen för vad patienter kan uppleva efter 

en hjärttransplantation. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskor för att 

upplevelsen är unik kan stödet och informationen underlättas. Då patienter som 

genomgått en transplantation av ett annat organ hade liknande upplevelser, tror vi att 

studien även kan implementeras till andra organtransplanterade.  
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BILAGA 1  

Litteratursökning. 
 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsn

ingar 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Antal 

granskade 

Antal 

valda 

 

Cinahl 

191018 

heart 

transplant

ion AND 

care 

Peer 

reviewed 

 2009 - 

2019 

784 31 1 0 

Cinahl 

191018 

heart 

transplant

ion AND 

care AND 

nursing 

 

Peer 

reviewed 

 2009 - 

2019 

 

74 12 1 0 

Cinahl 

191018 

heart 

transplant

AND 

grief 

 

 

Peer 

reviewed 

 2009 - 

2019 

 

6 

 
1 

 

1 1 

Cinahl 

191020 

Heart 

transplant 

AND 

worry or 

stress or 

anxiety 

 

 

Peer 

reviewed 

 2009 - 

2019 

Abstract 

available 

 

105 13 1 1  

Cinahl 

191020 

Heart* 

AND 

transplant

*AND 

experienc

e*AND 

life* 

Peer 

reviewed 

 2009 - 

2019 

Abstract 

available 

 

88 16 1 0 

Medline 

191023 

Heart 

transplant

or heart 

transplant

ion or 

Peer 

reviewed 

2009-

2019 

144 15 1 0 
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cardiac 

transplant 

oe cardiac 

transplant

ion AND 

after* 

AND 

experienc

e* AND 

life*  

Abstract 

available 

English 

language 

 

 

Medline 

191023 

Heart 

transplant

AND 

emotions 

AND life 

Peer 

reviewed 

2009-

2019 

Abstract 

available 

 

 

 

7 

 

 

1 1 1 

Cinahl  

191023 

 

Heart 

transplant

*AND 

patient 

perspectiv

e* 

 

Peer 

reviewed  

66 

 

 

4 1 1 

Cinahl 

191023 

Heart 

transplant

*AND 

patient 

perspectiv

e* 

Peer 

reviewed  

2009-

2019 

47  

 

   

8 1 2 

Medline 

191023 

Heart 

transplant 

or hear 

transplant

ion or 

cardiac 

transplant 

or cardiac 

transplant

ion AND 

nursing 

AND 

nurse 

Peer 

reviewed  

2008-

2019 

Abstract 

available 

English 

language 

All adult: 

19 years+ 

 

12 4 0 0 

Pubmed “Transpla

nt 

recipients

10 years 

Nursing 

journals 

68 18 2 1 
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” OR 

“transplan

t patients” 

OR 

“transplan

ted 

patients” 

OR “heart 

transplant

” AND 

heart OR 

cardiac 

AND 

Psychoso

cial OR 

experienc

e OR 

attitude 

OR 

emotion 

OR 

“wellbein

g” OR 

qualitativ

e OR 

coping 

OR 

satisfactio

n OR 

“quality 

of life” 

Cinahl  

191025 

“Heart 

transplant

” AND 

“Identity” 

Peer 

reviewed, 

2009-

2019 

 

9 1 1 1 

Cinahl 

191026 

“Heart 

transplant 

indication

s” 

Peer 

reviewed 

2009-

2019 

86 3 1 0 

Cinahl  

191101 

“organ 

transplant

at” AND 

“Social” 

Peer 

reviewed 

2009-

2019 

236 2 1 1 
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BILAGA 2  

Frågor ur Fribergs granskningsmall (2012, s 138-139) som 

användes till kvalitetsgranskning.  

 
 Finns det ett tydligt problem? Hur är detta formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är 

den beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Vad visar resultatet? 

 Förs det etiska resonemang? 
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BILAGA 3  

Översikt av analyserad litteratur. 
 
Författare Årtal 

Titel Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Almgren, M., 

Lennerling, A., 

Lundmark, M. & 

Forsberg, A. 

 

 2016a 

 

The meaning of 

being in 

uncertainty after 

heart 

transplantation – 

an unrevealed 

source to distress. 

 

European journal 

of cardiovascular 

nursing 

 

Att få en djupare 

förståelse för vad 

osäkerhet innebär för 

hjärttransplanterade 

ett år efter 

transplantationen 

Inspelade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

 

Inklusionskriterier 

var 

hjärttransplanterad

e som skulle på sin 

12 månaders 

uppföljning. 

 

Exklusionskriterier

na för studien var  

medicinskt ostabila 

patienter, under 18 

år, inte hade 

tillräckligt med 

kunskaper i det 

svenska språket. 

 

Fyra kvinnor och 

tio män deltog.    

 

 

 

Deltagarna saknade 

tillräckligt stöd från 

omgivningen och 

sjukvården. En oro 

fanns över de risker 

som finns med 

läkemedelsbehandli

ng och över 

infektionsrisker.  

Deltagare kände sig 

osäkra gällande 

överlevnad, 

tvivlade på att 

kunna återhämta 

sig helt efter 

transplantationen 

och uttryckte en 

oro över framtiden.  

 

 

 

Almgren, M., 

Lennerling, A., 

Lundmark, M. & 

Forsberg, A. 

 

2016b 

 

Self-efficasy in 

the context of 

heart transplantion 

Att undersöka 

hjärttransplanterades 

självförmåga utifrån 

Banduras teori om 

självförmåga. 

 

Öppna 

djupintervjuer, 

 

Utgångsteorin var 

Banduras teori om 

självförmåga.  

 

Inklusionskriterier

var vuxna patienter 

som kunde prata 

svenska, hade sin 

12 månaders 

Lyckade 

prestationer och 

positivt tänkande 

ökade deltagarnas 

tro på sig själva 

och ökade därmed 

deras självförmåga. 

En för hög 

förväntning på 

prestationer 

orsakade 

besvikelse om det 
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– a new 

perspective. 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

uppföljning och 

var villiga att delta. 

 

Fyra kvinnor och 

tio män deltog i 

studien 

 

Öppna 

djupintervjuer, 

 

Utgångsteorin var 

Banduras teori om 

självförmåga.  

 

Inklusionskriterier

var vuxna patienter 

som kunde prata 

svenska, hade sin 

12 månaders 

uppföljning och 

var villiga att delta. 

 

Fyra kvinnor och 

tio män deltog i 

studien 

 

 

inte levdes upp till. 

Händelser som 

påverkade deras 

prestationer 

negativt påverkade 

i sin tur 

självförmågan.   

 

Forsberg, A., 

Cavallini, J., 

Fridh, I. & 

Lennerling, A. 

 

2015 

 

The core of social 

function after 

solid organ 

transplantion. 

 

The scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

 

 

Att undersöka 

problem som är 

förknippade med 

social funktion efter 

organtransplantation 

och hur mottagare 

hanterar dessa. 

 

Djupintervjuer som 

ljudinspelades. 

Induktiv, kvalitativ 

grounded theory 

metod.  

 

Inklusionskriterier 

var 

organtransplantera

de som skulle ha 

sin första 12 

månaders 

uppföljning. 

13 män och sju 

kvinnor deltog som 

hade mottagit 

njurar, lever, hjärta 

eller lungor.  

 

  

 

Innan 

transplantationen 

sattes det sociala 

livet och arbetslivet 

åt sidan. Det första 

sex månaderna 

bestod av 

begränsningar, 

restriktioner och 

uppföljningar och 

att undvika 

komplikationer. 

Efter ett år började 

livet byggas upp 

igen. Deltagarna 

strävade efter ett 

socialt normalt liv 

då detta ansågs 

vara lika viktigt 

före som efter 

transplantationen.  
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Ivarsson, B., 

Ekmehag, B. & 

Sjöberg, T.  

 

2012 

 

Patient´s 

experiences of 

information and 

support during the 

first six months 

after heart or lung 

transplantation. 

 

European Journal 

of Cardovascular 

Nursing. 

 

Patienters upplevelse 

av stöttning och 

information sex 

månader efter en 

hjärt- eller 

lungtransplantation. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

ljudinspelades. En 

kvalitativ, 

deskriptiv, 

retrospektiv 

design.  

 

Strategiskt utvalda 

deltagare utifrån 

transplantationsreg

istret. För ett brett 

urval användes 

variabler som kön, 

ålder, väntetid, 

transplantationsors

ak och boende. 

 

Inklusionskriterier 

var att 

informanterna var 

svensktalande och 

hade fått hjärta 

eller lungor för sex 

månader sedan. 

 

Deltagare hade 

svårt att tolka 

symtomen inför en 

avstötning. De kom 

inte ihåg så mycket 

av informationen 

de fått under tiden 

på intensiven. En 

del uttryckte att de 

önskade att 

sjukvården 

inkluderat deras 

anhöriga mer under 

processen.  

 

Att få träffa andra 

hjärttransplanterade 

sågs som ett bra att 

få dela med sig av 

deras känslor.  

 

Riktlinjerna de 

erhöll kunde tolkas 

olika av deltagarna. 

De använde sig då 

av de riktlinjer som 

passade bäst in på 

de själva. 

 

Mauthner, O., 

DeLuca, E., 

Poole, J., Abbey, 

S., Shildrick, M., 

Gewarges, M., & 

Ross, H. 

 

2015 

 

Heart transplants: 

Identity 

disruption, bodily 

integrity and 

interconnectednes

s. 

 

Att undersöka hur 

identiteten, den 

kroppsliga 

integriteten samt 

samhörigheten med 

donatorn påverkas 

av en 

hjärttransplantation 

 

Filminspelade 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

metod.  

 

Inkluderingskriteri

erna var att 

deltagarna var 

minst 18 år, mellan 

ett till tio år efter 

hjärttransplantation

, engelsktalande 

och medicinskt 

stabila. 

 

Deltagarna 

upplevde att deras 

identitet och 

kroppsliga 

integritet 

påverkades av att 

ha någon annans 

hjärta. Flera kände 

en samhörighet 

med donatorn och 

tänkte på vem hen 

var som person. 
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Health: An 

Interdisciplinary 

Journal for the 

Social Study of 

Health, Illness and 

Medicine 

 

 

 25 stycken 

deltagare ingick i 

studien. 

 

 

 

Nilsson, M., 

Persson, L-O., 

Forsberg, A. 

 

 2008 

 

Perceptions of 

experiences of 

graft rejetion 

among organ 

transplant 

recipients striving 

to control the 

uncontrollable. 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Att undersöka 

uppfattningar om 

organavstötning hos 

vuxna 

organtransplanterade 

och få kunskap om 

avstötning hos 

organtransplanterade 

 

Fenomenografisk 

studie med 

intervjuer. 

 

Inklusionskriterier 

var att deltagarna 

hade fått sin 

transplantation vid 

Sahlgrenskas 

universitetssjukhus

, minst tre 

månaders 

uppföljning och 

hade ingen 

pågående 

behandling för 

avstötning under 

studiens gång.  

 

16 stycken 

patienter blev 

strategiskt utvalda. 

Av dessa deltagare 

var tio stycken 

kvinnor och sex 

stycken män. 

Deltagarna hade 

fått njurar, lever, 

hjärta eller lungor. 

 

Deltagarna 

upplevde rädsla för 

att deras organ 

skulle stötas bort 

och hade olika 

strategier för att 

hantera detta. Det 

kunde vara att följa 

riktlinjerna, att tro 

på ödet, lita på 

behandlingsmetode

r eller träffa andra 

som överlevt 

avstötning. 

Informanterna 

kunde erhålla 

kunskap om 

avstötning genom 

till exempel 

sökande av 

information och av 

andras berättelser. 

 

Palmar-Santos, A 

M., Pedraz-

Marcos, A., 

Zarco-Colon, J., 

Ramasco-

Gutierrez, M., 

Garcia-Perea, E., 

Pulido-Fuentes, 

M.  

 

Att undersöka 

upplevelsen att ha ett 

donerat hjärta. 

 

Öppna 

djupintervjuer, 

ljudinspelade. 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod.  

 

Inklusionskriterier 

var att deltagarna 

var minst 18 år, 

talade spanska, 15 

Deltagarna 

upplevde gränsen 

mellan liv och död 

olika efter 

hjärttransplantation

en. En del såg det 

som att bli 

pånyttfödda, en ny 

födelsedag. Andra 

som om att de ännu 
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2018 

 

The life and death 

construct in heart 

transplant 

patients.  

 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing, 

 

dagar – två år efter 

transplantationen 

samt medicinskt 

stabila.  

 

Tolv patienter och 

tio anhöriga ingick 

i studien.  

 

 

 

vara fångar mellan 

liv och död. 
 

Peyrovi, H., 

Raiesdana, N., 

Mehrdad, N.  

 

2014 

 

Living with a 

heart transplant: 

fenomenological 

study.  

 

 

 NATCO. The 

organisition for 

transplant 

professionals. 

 

Att förstå och få 

djupare förståelse för 

upplevelsen av 

hjärttransplantation 

 

 

 

 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Hermeneutisk- 

fenomenologisk 

metod.  

 

Inklusionskriterier 

var att deltagarna 

var över 18 år 

gamla och minst 

sex månader hade 

gått sen 

transplantationen 

utfördes.  

 

Nio män och två 

kvinnor deltog i 

studien. 

 

Deltagarna 

upplevde att de fick 

chansen till ett nytt 

liv av 

transplantationen. 

Men även tankar på 

risker, 

uppföljningar och 

att vara beroende 

av sin familj. Att 

vara transplanterad 

innebar även tankar 

på giftermål, 

ekonomiska 

bekymmer samt 

fördomar och 

reaktioner från 

omgivningen.  

Blandade 

motsägelsefulla 

känslor kunde 

uppkomma samt att 

att kommare 

närmare Gud. 

 

Poole, J., Ward, J., 

DeLuca, E., 

Shildrick, M., 

Abbey, S., 

Mauthner, O., & 

Ross, H.  

 

2016 

 

Grief and loss for 

patients before 

Att undersöka 

upplevelsen av 

förlust och sorg hos 

patienter som väntar 

på eller lever med 

nytt hjärta. 

 

Fokuserade öppna 

intervjuer, ljud- 

och 

videoinspelade.  

 

Merleau Ponty 

användes som 

teoriutgångspunkt.  

Deltagarna i 

studien kunde 

prata engelska och 

hade ingen 

Deltagare innan 

transplantationen 

uttryckte en förlust 

av sitt gamla liv, 

kontroll och 

autonomi. De 

kände sorg för 

donatorn och över 

att de eventuellt 

kunde dö. 

Deltagare som 

genomgått 
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and after heart 

transplant.  

 

Heart and Lung. 

 

dokumenterad 

kognitiv 

funktionsnedsättni

ng. 

 

30 stycken 

deltagare ingick i 

studien. 

 

transplantation 

hade en önskan om 

att få träffa 

donatorns familj 

och veta vem 

donatorn var. 

Andra deltagare 

ville inte ha 

kontakt med 

familjen eller ha 

någon vetskap om 

donatorn. Deltagare 

som mottagit ett 

hjärta kunde även 

känna att de inte 

blev tillåtna att 

sörja och höll 

sorgen inom sig. 

 

 

 

 

 


