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Background: Each year, thousands of patients around the world receive a new heart through 
heart transplant surgery. This is a lifesaving action and is most common among people with a 
heart disease that has led to a severe and non-treatable heart failure, for instance 
cardiomyopathy. But the process of receiving a new heart comes with challenges and the 
patients can experience emotional and physical difficulties. 
Aim: The aim of this study was to illuminate adult patients’ experiences after heart 
transplantation. 
Method: A literature-based study was conducted and fourteen scientific qualitative articles 
were analyzed with a qualitative approach.  
Results: After analyzing the results, three main themes emerged; "To receive someone else's 
heart", "Learning how to live" and "To experience difficult emotions". Each main theme had 
three significant subthemes. The findings showed that a diversity of experiences arose among 
the patients after undergoing heart transplant surgery. They experienced gratitude, faith, 
concern, existential thoughts and sadness. They expressed support and the pursuit of gaining 
control in daily life as meaningful and essential. But they also had to handle limitations in 
their lives concerning the medical treatment, the continuous follow-ups and the diet 
restrictions.   
Conclusion: As a nurse it is fundamental to see the heart transplant patient as a unity and a 
unique person. Thus it is important to notice the patients’ psychological difficulties that can 
arise after heart transplantation and not only observe the physical problems. Communicate 
with the patients in a motivating and caring way and try to understand their individual 
experiences of the situation in order to promote their health. In that way we can lay a valuable 
foundation for nursing. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie hade som syfte att undersöka vuxna patienters upplevelser efter 
hjärttransplantation. Resultatet visar att en mängd olika upplevelser och tankar kan uppstå hos 
patienter efter en hjärttransplantation. Tre olika teman skapades; "Att få någon annans hjärta, 
"Att lära sig leva" och "Att uppleva svåra känslor".  
 
Varje år genomgår cirka femtusen människor i världen hjärttransplantation. Oftast beror 
ingreppet på att patienten tidigare haft någon form av hjärtsjukdom som lett till en svår 
hjärtsvikt som inte längre går att behandla medicinskt eller kirurgiskt. För de patienterna som 
har ett sådant fel på hjärtat är detta en livräddande åtgärd. Men tyvärr kan möjligheten till 
operation ibland komma försent då väntelistan till att få ett nytt hjärta är lång och brist råder 
på tillgängliga hjärtan för donation. 
 
För att finna litteratur till studien genomfördes en litteratursökningen i tre databaser och 
genom sekundär sökning. Fjorton kvalitativa artiklar hittades som besvarade syftet och dessa 
analyserades med en litteraturbaserad kvalitativ metod. Ur denna analys framkom det att 
processen av att få ett nytt hjärta följs av utmaningar och att patienterna upplevde emotionella 
och fysiska svårigheter efter operationen.  
 
Enligt resultatet upplevde många en identitetssplittring för att de hade någon annans hjärta i 
sig och vissa uttryckte tankar om att de kände sig förändrade efter operationen. Tacksamhet 
för att ha fått en andra chans till livet och även tacksamhet till donatorn framkom tydligt och 
ofta. De flesta kände också hopp inför framtiden och den religiösa tron blev vanligtvis 
starkare efter transplantationen. Alla medicinuppföljningar och kontroller efter 
hjärttransplantationen ansågs vara begränsande och vissa upplevde allt stöd och all hjälp de 
fick från omgivningen som något bra, medan andra kände att de helst ville klara sig själva och 
inte vara en börda. En del upplevde skuld, sorgsenhet och besvikelse över livet efteråt och 
kände att begränsningarna och restriktionerna var väldigt krävande.  
 
Att sjuksköterskan hade hela patienten i fokus och inte bara såg den medicinska biten var 
väsentligt för att kunna vara ett stöd och en trygghet i situationen. För att skapa en god 
relation var det därför av stor vikt att sjuksköterskan bekräftade patienten genom att vara 
lyhörd för dennes oro och behov. För att öka kunskapen och förståelsen för denna 
patientgrupp och därmed främja ett gott och professionellt bemötande och omhändertagande 
är mer information om hjärttransplantation nödvändigt. Sjuksköterskan har här ett eget ansvar 
att hålla sig uppdaterad och påläst i ämnet. Det är även viktigt att komma ihåg att alla 
patienter är olika individer och deras upplevelser är unika. 
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Inledning 
Runt om i världen utförs numera ett par tusen hjärttransplantationer per år. Att få ett nytt 
hjärta innebär ett nytt liv för patienter som tidigare haft någon form av nedsatt hjärtfunktion 
och i annat fall förväntad död. Hjärtat är ett av våra absolut viktigaste organ som pumpar runt 
blodet i våra kroppar och förser den med näring och syre. Därmed är hjärttransplantation en 
livsviktig operation för patienter som behöver ett nytt hjärta och tanken att ett avslutat liv kan 
ge någon annan ett nytt liv är fascinerande. Men att få någon annans hjärta och förlora sitt 
gamla kan skapa kroppsliga svårigheter och starka känslor hos patienten. För att 
sjuksköterskan ska kunna bemöta dessa svårigheter och känslor på ett professionellt och 
individanpassat sätt är det därför angeläget att belysa patienters upplevelser efter 
hjärttransplantation för att öka kunskapen kring detta. 
 

Bakgrund 
Historik 
Hjärttransplantationer har genomförts i 49 år, men alla har inte varit lyckade. I en studie av 
Barnard (1967) rapporterar han om sitt genomförande av den första hjärttransplantationen på 
en människa, operationen utfördes i Sydafrika 1967 på en svårt hjärtsjuk 54-årig man. 
Hjärttransplantationen blev det första lyckade utförandet någonsin på en människa och 
skapade en viktig grund för framtida forskning (Barnard, 1967). Patienten avled dock några 
dagar senare (Hjärt- och lungfonden, 2015). Det utfördes ett flertal hjärttransplantationer efter 
detta men patienterna överlevde oftast inte mer än några veckor. Vid början av 80-talet 
framställdes immunsuppressiva läkemedel som hjälpte till att förhindra avstötning av det nya 
hjärtat. Detta skapade en större möjlighet att överleva transplantationen och allt fler 
operationer började utföras (Watson & Dark, 2012). I Sverige skedde den första 
hjärttransplantationen år 1984 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Dödsantalen 
var höga under de första 10 åren (Hjärt- och lungfonden, 2015) men efter hand har metoderna 
förfinats vilket har resulterat i fler lyckade transplantationer (Lund et al., 2015). Idag utförs 
cirka femtusen hjärttransplantationer per år runt om i världen (Omar & Ali, 2015) men 
närmare femtiotusen människor uppskattas vara i behov av ett nytt hjärta (Eisen, 2016). 
 
Organdonation  
Att donera sitt organ är något det råder delade meningar om och Sanner (2002) skriver att 
hjärta, ögon och huden är de organ flest människor motsätter sig till att donera. Kanske beror 
det på att hjärtat ofta associeras till våra känslor och det kan ses som en symbol för kärlek och 
mycket annat (Näslund, 2012). Enligt Sanner (2002) är det fler som vill ta emot ett organ när 
de är i behov av det, än det är personer som vill ge sina egna eller anhörigas organ. Tankar 
som dyker upp kan vara misstro då de har svårt att lita på att dödsdiagnosen görs rätt av 
sjukvården och att den anhöriga verkligen är död. Existentiella frågor kan också uppkomma, 
till exempel ifall de behöver en komplett kropp till nästa liv och ifall de kan få vila i frid 
fastän de saknar ett organ efter sin död. Patienterna frågar sig själva om det är värt ett försök 
att transplanteras eller om det är bättre att livet får ta slut och det finns en rädsla att 
personligheten, beteendet eller utseendet blir påverkat (Sanner, 2002). 
 
Donatorns dödsorsak handlar vanligen om en hjärnskada och när donatorn är konstaterat 
hjärndöd kan hjärtat arbeta vidare med hjälp av intensivvårdsutrustning och här finns det då 
möjlighet att ta tillvara på organet för donation (Kornhall, 2003). Förr i tiden förklarades en 
människa död då hjärtfunktionen och andningen upphört, men efter att det utvecklats 
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livsuppehållande metoder som hjärt- och lungräddning, är inte detta längre ett kontinuum 
(Bakkan et al., 2001). Enligt lagen om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 
1987:269) förklaras patienten hjärndöd när alla hjärnfunktioner har upphört och konstaterat 
inte går att återfå. För att respektera donatorns anonymitet är det inte tillåtet i Sverige och i 
vissa andra länder att ta reda på vem hjärtat kommer ifrån och donatorns anhöriga får inte veta 
vem mottagaren är, det bör respekteras att inte försöka söka upp vem som skänkte sitt hjärta 
(Kornhall, 2003). Det är av stor vikt att sjuksköterskan är klar över sin egen inställning till 
organdonation (Bakkan et al., 2001). Det är således viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt 
som sjuksköterska vilket innebär bland annat att förespråka och visa professionella värden, 
exempelvis lyhördhet, medkänsla och integritet. Sjuksköterskan ska stå upp mot oetiska 
tillvägagångssätt, främja god vård med respekt för de mänskliga rättigheterna och ta hänsyn 
till varje enskild patients och familjs värderingar, vanor och trosuppfattningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). 
 
Vikten av att donera 
För att en hjärttransplantation ska kunna ske måste det finnas människor som är villiga att 
donera sitt hjärta efter sin död och därför är det viktigt att så många som möjligt blir donatorer 
för att kunna rädda fler människors liv och kanske även ditt egna liv (Socialstyrelsen, u.å.-a). 
Bara genom att bli organdonator kan du rädda livet på upp till åtta människor med dina organ 
(Early, 2016). 
 
En viss del av de människor som varje år avlider är negativt inställda till donation eller har 
anhöriga som nekar till donation om patienten inte kan tala för sig själv, vilket gör att en stor 
mängd organ som kan rädda livet på flertalet människor går till spillo (Socialstyrelsen, 2015). 
I dagsläget finns heller inte tillräckligt många donatorer till alla de som väntar på att få ett nytt 
hjärta (Mangini et al, 2015). Det har dock visats att en ökning av donationsvilja skett de 
senaste åren och desto fler fattar ett beslut om att vilja donera efter sin död, vilket betyder att 
fler människors liv går att rädda (McDonnell & Fleming, 2010; Socialstyrelsen, 2015). Enligt 
lagen om transplantation m.m. (SFS 1995:831) får organtransplantation ske om den avlidna 
personen tidigare har beviljat att donera sitt organ. Organen får även tas om det inte finns 
någon tidigare kännedom om donatorns inställning där denne motsätter sig organdonation 
eller att en nära anhörig nekar till donation (SFS 1995:831). Socialstyrelsen skriver i sin 
föreskrift om donation och tillvaratagande av vävnader och celler (SOSFS 2009:30) att 
donatorn som är avliden ska respekteras med värdighet.  
 
Hjärttransplantation och tiden innan 
Vid en hjärttransplantation tar man kirurgiskt bort det dåliga hjärtat ur patienten och ersätter 
det med ett nytt friskt hjärta från en donator. En lämplig transplantationsmottagare som ska få 
hjärtat letas upp med hjälp av en transplantationskoordinator som bland annat ser till att 
donatorns blodtyp och hjärtats storlek matchar mottagaren. Hjärtat som tagits ut från donatorn 
får inte utsättas för ischemi (lokal syrebrist i vävnad) i mer än 4 timmar innan 
transplantationen sker och måste bevaras nedkylt under dessa timmar. Längre tid än 4 timmar 
kan accepteras om donatorn var ung och frisk eller om hjärtat bedöms vara starkt, det handlar 
om att bedöma från fall till fall. Men det ska beaktas att desto längre ischemitid desto större 
risk för sämre resultat av transplantationen (Johnson et al., 2011). 
 
Mehra et al. (2016) anger att de flesta transplantationer görs för att mottagarens hjärta är så 
pass svagt eller skadat att hjärtmuskeln inte orkar pumpa runt blodet och möta kroppens 
behov. För att få ett nytt hjärta måste patienten befinna sig i slutstadiet av hjärtsvikt där inga 
behandlingsalternativ längre fungerar, varken medicinsk eller med eventuell pacemaker. De 
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lider ofta av andfåddhet vid vila och måste ibland ligga sjukhusbundna med hjärtstärkande 
dropp (Persson, 2012). Orsakerna till svår hjärtsvikt beror oftast på kardiomyopati (sjukdom i 
hjärtats muskulatur) eller en ischemisk hjärtsjukdom (Genberg, 2009). Det kan även vara 
orsakat av en parasitsjukdom som benämns Chagas sjukdom, denna sjukdom är främst 
vanligast i Sydamerika men som nu har spridit sig på grund av immigration (Mehra et al., 
2016). När patienten anses vara lämplig för transplantation placeras de på en väntelista där 
väntan på ett nytt hjärta kan bli lång, detta är en stor mental påfrestning för patienterna 
(Persson, 2012). I väntan på hjärtat kan patienterna få en mekanisk hjärtpump, även kallad 
LVAD (left ventricular assist device) inopererad för att deras hjärtan ska klara av att pumpa 
vidare (Persson, 2012). Vanligtvis är inte mottagaren äldre än 70 år vid transplantationen och 
enligt Mehra et al. (2016) ska en patient över 70 år som behöver ett nytt hjärta varsamt väljas 
vara lämplig för transplantation. Då patienten måste vara i tillräckligt gott tillstånd för att 
överleva operationen. Tillståndet kontrolleras genom att utföra fysiska och psykiska 
undersökningar innan hjärttransplantationen för att se över hälsotillståndet och på så sätt vara 
säker på att patienten klarar av en transplantation och kommer ha nytta av sitt nya hjärta 
(National institute of heart, lung and blood institute, 2012a). 
 
Tiden efter hjärttransplantation 
Risker och komplikationer 
När hjärttransplantationen har genomförts blir patienternas tillstånd oftast till det bättre och de 
kan efter en tid leva ett relativt normalt liv (Simonsen & Geiran, 2004). Men även om 
hjärttransplantationer räddar liv, finns det många risker. De mest förekommande 
komplikationerna som kan uppkomma efter hjärttransplantation är högerkammarsvikt, 
njursvikt, cancer, infektioner, negativa biverkningar av medicineringen samt avstötning av 
hjärtat (Mangini et al., 2015). På längre sikt är CAV (cardiac allograft vasculopathy) som 
liknar kranskärlsjukdom en vanligt förekommande risk (Persson, 2012). En stor del av 
dödsfallen sker under det första året efter transplantationen där den vanligaste orsaken är 
avstötning (Lund et al., 2015). Efter transplantationen är tiden fylld av kontroller som måste 
genomföras för att undvika komplikationer, de består bland annat av blodprover, EKG, 
lungfunktionstest och biopsi av hjärtvävnaden (National institute of heart, lung and blood 
institute, 2012b). Initialt efter operationen utförs biopsin frekvent för att kunna upptäcka en 
tidig diagnos på avstötning, efterhand glesas biopsikontrollerna ut när de immunsuppressiva 
medicinerna justerats och den patofysiologiska bilden förändrats (Mangini et al., 2015).  
 
Livslång läkemedelsbehandling  
Efter genomgången operation är patienten tvungen att medicinera kontinuerligt och livslångt 
med immunhämmande läkemedel, så kallade immunsuppressiva läkemedel (Dellgren, 2015). 
Enligt Kornhall (2003) är detta den allra viktigaste medicinen som ska motverka avstötning av 
det nya hjärtat. Vårt immunförsvar uppfattar det nya hjärtat som främmande och kommer 
försöka eliminera det, precis som om det är en bakterie som tagit sig in i kroppen. Men med 
hjälp av dessa läkemedel trycks immunförsvaret ned och försvagas för att minska risken att 
kroppen försöker stöta bort det nya organet. Doserna kan minskas efterhand men måste ändå 
tas livet ut (Kornhall, 2003). Läkemedelsbehandlingen bestäms utefter biopsin av 
hjärtvävnaden när avstötningsrisken kontrolleras, sedan individanpassas medicineringen 
beroende på hur lång tid som gått efter transplantationen och av riskerna för avstötning och 
infektion (Johnson et al., 2011) Läkemedelsbehandlingen kan över tid ge en del biverkningar 
vilka kan påverka patientens livskvalité och en kontinuerlig uppföljning med prover och 
kontroller måste ske livet ut (Simonsen & Geiran, 2004). Patienter som medicinerar med 
immunsuppressiva läkemedel löper en högre risk att drabbas av infektioner och malignitet. 
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Andra vanliga biverkningar som kan uppstå är njurproblem, diabetes, höga blodfetter och 
högt blodtryck (Watson & Dark, 2012).           
 
Fysiska och psykiska tillståndet 
Efter hjärttransplantation är det visat i en studie av Czyżewski, Torba, Jasińska och Religa 
(2014) att det fysiska och det psykiska tillståndet förbättras. Men patienterna har ofta innan 
transplantationen lidit av en lång tids sjukdom då deras hjärtan varit i dåligt skick (Kornhall, 
2003; Simonsen & Geiran, 2004) vilket kan påverka förmågan att komma tillbaka till 
vardagen (Simonsen & Geiran, 2004). I början av tiden efter transplantationen är det extra 
viktigt att stärka upp kroppen genom träning och rörelse för att få upp kroppens energi 
(Bakkan et al., 2001). Det kan kännas motigt och kämpigt att röra på sig i början och det tar 
ofta uppemot 3 månader till 1 år innan kraften kommer tillbaka helt (Kornhall, 2003). Det nya 
hjärtat saknar också nervförsörjning då det är denerverat, vilket skapar en långsammare 
pulsreglering än normalt så träning bör ske med försiktighet och hård träning är 
rekommenderat att undvikas i början av tiden (Bakkan et al., 2001). Ålder kan ha en inverkan 
på återhämtningen efter transplantationen och Renlund et al. (1996) beskriver i deras studie, 
att vara i sina äldre år och genomgå hjärttransplantation kan minska kapaciteten i att klara av 
att träna upp kroppen. Det psykiska tillståndet efter transplantationen kan innefatta 
nedstämdhet på grund av att det alltid finns en risk för avstötning (Sanner, 2002). Den 
livslånga medicineringen som patienterna är bundna till upplevs störa friskheten, deras 
situation går att likna med de som är kroniskt sjuka och måste medicinera för att hålla 
sjukdomen i styr. Efter hjärttransplantationen kan patienter även drabbas av tacksamhetsskuld 
i och med att mottagaren inte kan tacka donatorn för gåvan som räddade hans eller hennes liv 
(Sanner, 2002).  
 
Överlevnadstid 
Hjärttransplantation är det främsta alternativet när människors hjärtan sviktar, men på grund 
av brist på donatorer och de komplikationer och risker som kan uppstå kan överlevnadstiden 
bli kort men de allra flesta överlever länge (Mangini et al., 2015). För de yngre patienterna 
som erhåller ett nytt hjärta är överlevnadstiden mestadels längre än för de som är över 50 år 
(Simonsen & Geiran, 2004). Den vanligaste överlevnadstiden är runt 10 till 15 år men det 
finns människor som levt med sitt hjärta i cirka 27 år (Galeone et al., 2014). Om inte det nya 
hjärtat fungerar väl eller inte tas emot av kroppen görs det i enstaka fall en till transplantation, 
men utfallet blir sällan lika bra och överlevnadstiden kortas ner gentemot den första 
transplantationen (Colvin-Adams, Heubner, Skeans, & Hertz, 2013). På grund av organbristen 
är omtransplantation dock ett dilemma, då dessa patienter får ännu ett hjärta samtidigt som 
andra patienter väntar på att få sitt första (Andrews, 2009). 
 
Lidande 
Efter hjärttransplantationen kan patienten uppleva ett lidande och lidandet kan förstås som en 
subjektiv helhetsupplevelse av att möta något ont. Orsakerna kan vara synliga, dolda och 
oändliga. Kroppslig smärta, sjukdom och obehag är några av de självklara orsakerna till 
lidande inom vården, liksom mötet med död och förluster (Arman, 2012). Eriksson (1994) 
definierar livslidande som att människans självklara invanda liv rubbas och rycks bort, det blir 
ett hot mot personens livssituation och totala existens. Det är en påtvingad förändring som 
strider mot det naturliga vilket kan verka förlamande. Människans upplevelse av sig själv som 
hel kan resultera i känslan av ett upplöst inre. För att förstå patientens lidande gäller det för 
sjuksköterskan att vara lyhörd för människans symbolspråk och för att lindra lidandet 
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förmedla tröst och bekräfta patienten på olika vis. Kanske med en blick, en beröring eller ett 
vänligt ord (Eriksson, 1994).  
  
Hopp 
Enligt Cutcliffe (1996) är hopp en energikälla som gör det möjligt för patienter att tänka 
bortom nuvarande smärta, lidande och kaos och föreställa sig ett slut på det. Han menar att en 
individ som innehar hopp har orken och beslutsamheten att besegra sina aktuella problem, 
samtidigt som en som saknar hopp är håglös, apatisk och resignerad gentemot sitt öde. För att 
lindra lidandet behövs hopp menar Eriksson (1994) och patienter som genomgått 
hjärttransplantation kan behöva hoppet som en framtidstro. Willman (2008) förklarar att 
hoppet uppmärksammas mer under svåra perioder i livet och för att överkomma 
begränsningar är hopp något som kan hjälpa människan. Hopp innebär en strävan mot att 
aldrig ge upp och ses som en drivkraft (Willman, 2008). Studien av Cutcliffe (1996) visade att 
patienter behöver ha hopp i sin sjuksköterska, och eftersom de är känsliga individer i den 
befintliga situationen är det viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om hur patienten ska 
bemötas för att bibehålla hoppet.  
 

Problemformulering 
Att genomgå hjärttransplantation och få ett nytt hjärta innebär en stor omställning i patientens 
liv och är en psykisk och fysisk utmaning med starka känslor som följd. Som sjuksköterska är 
det viktigt att kunna möta dessa patienter där han eller hon befinner sig. För att kunna göra 
detta på ett individanpassat och professionellt sätt är det därför av stor vikt att belysa ämnet 
för att få en ökad insikt och kunskap om dessa upplevelser. 
 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa vuxna patienters upplevelser efter hjärttransplantation.  
 

Metod 
Metoden som valts för studien är en kvalitativ litteraturbaserad studie. Enligt Friberg (2012a) 
har kvalitativ forskning som främsta mål att skapa en djupare kunskap och ökad förståelse 
kring patienters erfarenheter, upplevelser och lidande. Polit och Beck (2008) menar att 
kvalitativa studier sätter ihop data från olika källor för att förstå ett holistiskt fenomen och de 
utforskar den levda upplevelsen hos människor. 
 
Litteratursökning 
En osystematisk sökning genomfördes först i Cinahl med sökordet ”heart transplant” för att 
utforska ämnet och få fram tips på sökord för att kunna hitta adekvata artiklar. I den inledande 
informationssökningen bildas ett underlag för sökarbetet och det är här som det studerade 
området börjar växa fram (Östlundh, 2012). Litteratursökningen skedde i tre olika databaser, 
främst användes Cinahl som är en viktig databas för sjuksköterskor, den täcker nästan alla 
vetenskapliga omvårdnads tidskrifter (Polit & Beck, 2008). Proquest användes också, denna 
innehåller främst vetenskapliga tidskrifter om psykologi men också om omvårdnad. Även 
Pubmed användes som är en biomedicinsk databas som innehåller flera medicinska-, och 
omvårdnads tidskrifter. De databaser som användes var alla lämpliga för omvårdnads 
forskning och innefattade artiklar från hela världen (Polit & Beck, 2008).  
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Sökorden som hittades under sökprocessen och som besvarade studiens problemområde var 
"heart transplant", "quality of life", "experience", "recipient", "psychology", "attitude" och 
"managing". Fler ord som användes vid sökningen var cardiac, gift, life, organ, 
immunosuppresive, graft rejection, feelings, emotions, explain, nursing, thought, feeling, 
perception, patient, physical, receive, perceived, perspective, after, lived och post. Men med 
dessa uppkom inga relevanta artiklar eller så hade artiklarna redan hittats i de tidigare 
sökningarna. Sökorden skrevs i olika kombinationer och användes i alla databaser. Vissa ord 
trunkerades (*) för att få fram fler resultat i sökningen. Trunkering innebär att sökningen 
vidgas genom att sökorden böjs till olika böjningsformer (Polit & Beck, 2008). Samtliga 
sökord kombinerades i olika variationer och med den booelska sökoperatorn "AND" för att få 
en förbättrad sökning. Ordet "AND" är en av de grundläggande booelska sökteknikerna, den 
används när två sökord ska kopplas ihop för att styra utfallet mot att resultatet handlar om de 
kombinerade sökorden (Östlundh, 2012). De avgränsningar som användes i sökningen var 
2006-2016, peer reviewed samt 18 år och uppåt. Tidsavgränsningen mellan 2006-2016 
gjordes för att få fram så aktuellt och färskt vetenskapligt material som möjligt (Östlundh, 
2012). Att avgränsa sökningarna underlättar urvalet genom att artiklar som inte berör det 
tänkta intresseområdet sållas bort (Östlundh, 2012). Via sökorden hittades trettio artiklar i 
databaserna som ansågs kunna besvara vårt syfte. Sökningen kompletterades även med en 
sekundärsökning. Detta skedde i referenslistor från olika artiklar och avhandlingar, här 
påträffades fem artiklar som ansågs vara relevanta för studien. Vid sekundärsökning studeras 
referenslistor för att finna viktig information (Östlund, 2012). Sökhistoriken med de 
systematiska sökningarna finns presenterade i översikten för sökhistorik (Bilaga I). 
  
Urval  
Inklusionskriterier handlar om vilka kriterier artiklarna som togs med i studien behövde 
innehålla (Friberg, 2012b). Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes var kvalitativa 
artiklar som hade ett patientperspektiv och handlade om patienters upplevelser efter 
hjärttransplantation. Deltagarna i artiklarna skulle vara från 18 år och uppåt och artiklarna fick 
vara från olika länder. Artiklarna skulle vara peer reviewed vilket betyder att de är tryckta i 
vetenskapliga tidskrifter, men det behöver inte betyda att artikeln i sig är vetenskaplig, det 
måste själv redas ut genom manuell undersökning (Östlundh, 2012). Fler inklusionskriterier 
var att de skulle vara skrivna på engelska då artiklar bör vara skriva på ett språk som kan 
behärskas och förstås, de flesta vetenskapliga artiklarna är dock skrivna på engelska 
(Östlundh, 2012). Artiklar som undersökte patienters upplevelser kring andra ämnen 
associerat med hjärttransplantation inkluderades endast när det fanns tydliga avsnitt i 
resultatet som berörde patienters upplevelser efter hjärttransplantation.  
 
Exklusionskriterier är de kriterier i artiklarna som inte motsvarar relevant information för 
studien och exkluderas därför (Friberg, 2012b). Exklusionskriterierna för de artiklar som inte 
togs med var de som inte utgick från patientens perspektiv efter hjärttransplantation, deltagare 
med en ålder under 18 år, kvantitativa artiklar, artiklar publicerade före 2006, artiklar skrivna 
på ett annat språk än engelska och artiklar som redan funnits vid tidigare sökningar i andra 
databaser. Artiklar som enbart handlade om tiden innan transplantationen exkluderades också, 
eller när de handlade om en annan typ av organtransplantation. Av de trettio artiklar som 
hittades via den systematiska sökningen uppfyllde nio av dessa inklusionskriterierna. Alla de 
fem artiklarna som upptäcktes via sekundärsökningen uppfyllde rätt kriterier. De slutliga 
fjorton artiklarna granskades enligt mallen för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ 
metod (Bilaga II). Alla artiklarna bedömdes inneha hög kvalitet enligt mallen och de 
betraktades därmed vara relevanta för att inkluderas i studien. En sammanställning av de 
valda artiklarna finns redovisade i översikten av analyserad litteratur (Bilaga III).  
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Analys  
Artiklarna analyserades utefter Fribergs (2012a) analysmetod bestående av fem steg. I 
analysen ska läsaren förstå hur resultatet har framkommit (Friberg, 2012b). Författaren menar 
att en analys med grund i kvalitativ forskning genomförs genom att i steg ett läsa alla artiklar 
flera gånger för att förstå hela innebörden. Därför lästes de kvalitetsgranskade och valda 
artiklarna flera gånger med fokus på resultatdelen. I steg två identifieras artiklarnas 
nyckelfynd angående det resultat som skapats enligt Friberg (2012a). Resultaten i alla 
artiklarna lästes var för sig och den text som ansågs besvara syftet markerades. Texten 
jämfördes och diskuterades och alla fynden som markerats stämde överens sinsemellan. I 
nästa steg, steg tre, skapas en väldisponerad översikt av varje artikels olika teman och text 
vilket Friberg (2012a) beskriver. Detta genomfördes genom att skriva ner och översätta den 
funna texten som besvarade syftet i ett separat dokument. Översättningen av texten skedde 
delvis med hjälp av online lexikonet sv.bab.la för att finna rätt ord bland betydelsen och 
kontrollera så att texten tolkades rätt till svenska. I steg fyra urskiljs likheter och skillnader i 
artiklarnas resultat för att frambringa nya teman som är övergripande (Friberg, 2012a). I den 
översatta texten fanns utmärkande upplevelser som hade likheter, dessa delades upp i olika 
grupper med hjälp av färgmarkering och benämndes utefter färg med relevant tema som 
rubrik. Sedan skrevs de övergripande temana upp på en tavla för att få en överblick och kunna 
skapa nya teman utifrån de gamla. Således framkom nio underteman som sedan sattes in 
under de tre huvudteman som uppkom under analysen. I det femte och sista steget är analysen 
klar och den presenteras på ett tydligt sätt (Friberg, 2012a). De färgmarkerade styckena skrevs 
in i resultatdelen under tillhörande undertema och meningarna ändrades om så att inte texten 
skulle bli för lik artiklarnas. Med syftet hela tiden i åtanke resulterade denna analys slutligen i 
tre huvudteman med tre underteman vardera som finns redovisade i Tabell 1.  
 

Resultat 
De fjorton artiklarna som analyserades resulterade i tre huvudteman och nio underteman 
(Tabell 1.) som belyser patienters upplevelser efter hjärttransplantation.  
 

 

• Identitetsförändring
• Tacksamhet
• Förlitan

Att få någon annans hjärta

• Begränsningar i livet
• Strävan mot kontroll
• Behovet av stöd

Att lära sig leva

• Skuldkänslor
• Sorgsenhet
• Besvikelse

Att uppleva svåra känslor
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Tabell 1. Översikt av resultatets huvudteman och underteman. 
 
Att få någon annans hjärta  
Efter hjärttransplantation upplevde patienterna att deras identitet förändrades när de fick 
någon annans hjärta inuti sig. De upplevde sig annorlunda, som att någon annans själ fanns 
inuti deras kropp. Men de kände också en stor tacksamhet till omgivningen och att de fått en 
andra chans i livet. Patienterna tyckte att deras gud var till stor hjälp och hoppet om en 
framtid infann sig.  
 
Identitetsförändring  
Patienter upplevde en oro kring hur deras personlighet skulle påverkas av att ha någon annan 
persons hjärta inuti sig och de fantiserade kring vems hjärta de fått (Kaba, Thompson, 
Burnard, Edwards & Theodosopoulou, 2005; Mauthner et al., 2014). Vissa ville inte veta vart 
eller från vem hjärtat kom från, de undvek tankar och känslor om donatorn och nöjde sig med 
att hjärtat fungerade (Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2014; Poole et al., 2016; Ross et al., 
2010). Medan andra var mycket intresserade av att få veta vem donatorn var (Peyrovi, 
Raiesdana & Mehrdad, 2014). De funderade över om donatorn varit en bättre människa än 
dem själva och om donatorns tidigare levnadssätt påverkade deras egen identitet (Mauthner et 
al., 2014). En del patienter undrade också hur mycket av deras känslor och sig själva som 
fanns i det gamla hjärtat, om de skulle bli en helt annan person med ett nytt hjärta (Kaba et al., 
2005; Mauthner et al., 2014; Peyrovi et al., 2014).  
 
Flera patienter upplevde att det inte blev någon förändring då de förstod att känslorna inte 
sitter i hjärtat utan i hjärnan (Kaba et al., 2005). De ansåg att hjärtat bara var en utbytbar 
reservdel och att det kunde tas ut utan någon som helst innebörd eller påverkan på ens känslor 
(Mauthner et al., 2014). Men det fanns de som tyckte att de blev påverkade och annorlunda 
(Mauthner et al., 2014; Peyrovi et al., 2014; Ross et al., 2010). De upplevde att de blev ett 
annat själv med förändringar i personligheten och starka känslor och humörsvängningar 
kunde uppstå (Mauthner et al., 2014; Monemian, Abedi, Ali Naji, 2015). En del upplevde det 
som att det fanns någon annan persons själ inuti deras kroppar (Mauthner et al., 2014; Ross et 
al., 2010). Det kändes som att det hjärta de hade fått var delat med någon annan och att 
personen som donerat hjärtat levde vidare inom dem (Mauthner et al., 2014). Patienter 
uttryckte tankar om att de inte längre levde med sitt eget hjärta, och att de därför aldrig 
kommer vara den person som de varit innan (Araújo Sadala, Groppo Stolf & Viggiani Bicudo, 
2009). Patienterna upplevde att det nya hjärtat inte fått dem att känna sig som sitt gamla jag 
(O'Brien, Donaghue, Walker & Wood, 2014). 
 
Tanken av att ha någon annans hjärta inom sig beskrevs som skrämmande, även om det inte 
kändes fysiskt så kvarstod det faktum att det egentligen inte tillhörde dem själva (Hallas, 
Banner & Wray, 2009). Patienterna uttryckte en identitets- och kroppslig splittring och de 
funderade över vem de blivit som person när de hade fått någon annans hjärta. De var också 
bekymrade när de tänkte på donatorn och kampen om att förstå hur förbindelsen av någon 
annans hjärta och deras kropp påverkade deras förkroppsligade identitet (Mauthner et al., 
2014) Patienterna beskrev hur myter som fanns om hjärtat påverkade dem, till exempel att 
ifall du som man får en kvinnas hjärta så försvinner din manlighet eller när någons hjärta är 
utbytt ändras hans eller hennes beteende (Peyrovi et al., 2014). De uttalade sig också om att 
efter dem hade fått ett hjärta från det motsatta könet, upplevdes en förändring i deras 
könsidentitet (Mauthner et al., 2014).  
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Tacksamhet   
Patienterna upplevde tacksamhet till donatorn, donatorns familj och involverad 
sjukvårdspersonal som genomförde operationen. De var också tacksamma till livet över att ha 
fått det nya hjärtat och att det har fått dem att må bättre än innan (Araújo Sadala et al., 2009; 
Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2012; Moraes 
Pfeifer, Pereira Ruschel & Bordignon, 2013; O'Brien et al., 2014; O'Connor et al., 2009; 
Peyrovi et al., 2014; Ross et al., 2010). Patienterna uttryckte ofta hjärtat som en gåva och att 
de kände sig priviligierade (Araújo Sadala et al., 2009; Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; 
Monemian et al., 2015; O'Brien et al., 2014; O'Connor et al., 2009; Poole et al., 2016; Ross et 
al., 2010). De kände ett behov av att få tacka donatorn för gåvan till livet och att få någon 
annans hjärta upplevdes som fantastiskt (Kaba et al., 2005). Det fanns också ett behov av 
möjligheten till att få tacka donatorns familj (O'Brien et al., 2014).  
 
Patienterna upplevde att donatorn inte dog förgäves, då de räddade deras liv genom att donera 
sitt hjärta (Kaba et al., 2005). De berättade att de efter transplantationen kände att de hade mer 
kraft och energi och att de fått ett nytt gott sätt att se på omvärlden (Ross et al., 2010). De 
tyckte att de fått nya möjligheter nu när framtiden fanns framför dem och döden existerade i 
det förflutna (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008). De kände som om de hade fått upplåtelse 
av livet men samtidigt förnyades deras tro på sig själva (Ross et al., 2010). Flera patienter 
tyckte att de återfått existensen och att de fått en andra chans i livet, de kände sig som nya 
människor och pånyttfödda (Araújo Sadala et al., 2009; Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; 
Monemian et al., 2015; Moraes Pfeifer et al., 2013; O'Brien et al., 2014; Peyrovi et al., 2014; 
Ross et al., 2010). Patienterna fick en ökad vilja att leva efter hjärttransplantationen, en ökad 
vilja att kämpa för livet (Moraes Pfeifer et al., 2013; O'Connor et al., 2009) och att ta tillvara 
på tiden mer (O'Connor et al., 2009). De menade att hjärttransplantationen var en obeskrivlig 
upplevelse som efteråt var väldigt chockerande, glädjande och smärtsam men att de 
fortfarande var väldigt tacksamma (Araújo Sadala et al., 2009). Efter transplantationen 
uttryckte patienterna en vilja av att få fortsätta ge, genom att motivera och få allmänheten att 
vilja registrera sig på en donationssida och donera sina organ, då de talade om vikten av att 
öka organdonation på grund av det underskott som finns. (O'Brien et al., 2014). 
 
Förlitan 
Flera patienter ansåg att deras valda tro och gudar varit till stor hjälp efter transplantationen 
(Monemian et al., 2015; O'Connor et al., 2009; Peyrovi et al., 2014; Ross et al., 2010) och att 
de fått en ännu djupare tro (Peyrovi et al., 2014). Deras syn på livet förändrades och de 
utförde sin religiösa plikt alltmer (Peyrovi et al., 2014), de kände sig välsignade av sin tro 
(O'Brien et al., 2014; O'Connor et al., 2009). De ansåg sig vara unika för att Gud tillåtit dem 
att leva, och var glada och stolta över att ha blivit utvalda att få leva vidare. Det talades om 
känslan av närheten till sin religion efter hjärttransplantationen och att alla deras drömmar 
blivit verkliga. De förlitade sig på att deras tro skulle hjälpa dem när saker var utom kontroll 
och att tron skulle bestämma ifall de skulle få leva eller dö, de lade sitt liv i Guds händer. 
Vissa av de patienter som tidigare inte varit troende blev det efter att de fått det nya hjärtat, de 
hade fått insikt om att Gud gjorde det som var bäst för dem (Peyrovi et al., 2014). Men 
samtidigt fanns det också en oförståelse till den tron de förlitade sig på, varför just de hade 
blivit utvalda (Monemian et al., 2015). Andra patienter försökte förmedla sin tacksamhet mot 
donatorn genom att be (Monemian et al., 2015).  
 
Att upprätthålla hoppet och att erhålla förhoppningar från omgivningen var avsevärt viktigt 
för patienterna, samt att behålla sin positiva inställning efter hjärttransplantationen. De ville 
inte höra om de risker och komplikationer som kan uppstå utan ville hellre få höra 
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uppmuntrande och hoppfyllda ord (Mauthner et al., 2012). Att känna hopp var vanligt efter 
hjärttransplantationen, patienterna kände sig mer hoppfulla efter att ha pratat med sina läkare 
och fått en positivt utlåtande (Peyrovi et al., 2014). Patienterna hade drömmar om framtiden 
och hoppades på att dessa drömmar skulle infrias (O'Connor et al., 2009). Andra patienter 
menade att de inte visste vad som skulle kunna hända i framtiden eller hur länge de skulle 
överleva men att de ändå hade ett litet hopp om framtiden (Monemian et al., 2015). 
 
Att lära sig leva  
Tiden efter hjärttransplantationen upplevdes av patienterna som begränsande både psykiskt 
och fysiskt och att återfå kontroll var betydelsefullt och väldigt viktigt för dem. Vissa ville 
inte vara beroende av hjälpen från familj och vänner samtidigt som andra uppskattade det stöd 
de fick från omgivningen. 
 
Begränsningar i livet  
Flera av patienterna upplevde att deras liv blivit begränsat (Hallas et al., 2009; O'Connor et 
al., 2009; Peyrovi et al., 2014) och att tiden efter hjärttransplantationen var fylld av många 
restriktioner (Peyrovi et al., 2014). En orsak var den eviga medicinska behandlingen som de 
måste leva med livet ut, en annan var den konstanta uppföljningen av regelbundna återbesök 
på sjukhus för att kontrollera hjärtat (Hallas et al., 2009; Peyrovi et al., 2014). Detta 
upplevdes som uttröttande att ständigt behöva övervakas och att det inkräktade på det 
vardagliga livet (Peyrovi et al., 2014). Patienterna upplevde en psykisk begränsning som 
påverkade både deras yrkesliv och sociala liv (Hallas et al., 2009; Moraes Pfeifer et al., 2013). 
De hade en önskan om att få leva ett normalt liv likt andra människor. Patienterna uttryckte att 
de inte tyckte om den strikta medicineringen men för att de skulle överleva så hade de inget 
annat val än att ta sina läkemedel (Peyrovi et al., 2014). 
 
För att förhindra avstötning av hjärtat var livsstilsförändring grundläggande och de var 
tvungna att leva med en varsamhet (Peyrovi et al., 2014). En begränsning ansågs vara den 
strikta dieten och medicineringen (Araújo Sadala et al., 2009). Patienterna berättade om hur 
de ibland bortsåg från den rekommenderade och stränga livsstilen gällande diet och 
medicinering (Araújo Sadala et al., 2009; Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; Peyrovi et al., 
2014,). Istället gjorde de saker som de egentligen inte fick, såsom att äta mycket salt eller 
lyfta tunga vikter. Men att inte rätta sig efter de regler som fanns skapade också en oro om sin 
framtida hälsa (Peyrovi et al., 2014). De förstod samtidigt att begränsningarna faktiskt hade 
en funktion för att undvika komplikationer och att de måste vara aktsamma (O'Connor et al., 
2009). 
 
Livet efter hjärttransplantationen var enligt patienterna förknippat med en ständig vård från 
familjen. Familjens ökade omtänksamhet efter operationen sågs som en begränsning för 
patienterna, den ihållande uppmärksamheten upplevdes som ansträngande (Peyrovi et al., 
2014). Men trots alla begränsningarna i livet efter transplantationen ansåg vissa patienter att 
de kunde leva normalt (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008). En del patienter menade dock 
på att det blev avsevärt svårare att gifta sig, bli gravida, arbeta eller studera efter 
transplantationen. Patienterna ansåg också att det blev ekonomiska svårigheter för dem själva 
och familjen som ett resultat av förlorat jobb och därmed minskade inkomster (Peyrovi et al., 
2014).  
 
Patienterna berättade att de var oroliga för komplikationer efter transplantationen (Araújo 
Sadala et al., 2009; Moraes Pfeifer et al., 2013; Peyrovi et al., 2014) och rädslan för att det 
nya hjärtat inte skulle fungera fanns (Araújo Sadala et al., 2009; Moraes Pfeifer et al., 2013). 

10 
 



Tankar som innefattade hot om avstötning framfördes av flera patienter (Araújo Sadala et al., 
2009; Moraes Pfeifer et al., 2013) och ifall de inte tog de immunsuppressiva medicinerna så 
tänkte dem att de skulle dö (Moraes Pfeifer et al., 2013). Många beskrev en rädsla av att 
döden kunde inträffa när som helst (Araújo Sadala et al., 2009). Komplikationerna efter 
hjärttransplantationen såsom avstötning eller biverkningar av den immunsuppressiva 
medicineringen blev en utmaning de tvingades kämpa sig igenom (Araújo Sadala et al., 2009; 
O'Brien et al., 2014). Några av de fysiska biverkningar från medicinerna som togs upp av 
patienterna var bland annat njursvikt (Monemian et al., 2015), viktuppgång och trötthet, men 
de insåg att de skulle må ännu sämre om de inte tog tabletterna (O'Brien et al., 2014). Flera 
poängterade vikten av att tänka och agera förebyggande angående hälsan, och lät inte framtida 
komplikationer hindra dem från att fortsätta kämpa (O'Connor et al., 2009).  
 
Strävan mot kontroll 
Efter hjärttransplantationen upplevde patienterna att det var en väldigt omväxlande emotionell 
tid (Hallas et al., 2009), de hade svårigheter med att hantera all press och stress i början 
(Peyrovi et al., 2014). Att återfå sin kontroll efter att ha genomgått den svåra initiala fasen 
efter transplantationen upplevdes viktigt för de flesta patienter (Araújo Sadala & Groppo 
Stolf, 2008; Hallas et al., 2009). För att återfå kontrollen var det betydelsefullt att skapa en 
rutin i vardagen som tillät dem att känna sig normala (Araújo Sadala et al., 2009; Araújo 
Sadala & Groppo Stolf, 2008; Hallas et al., 2009). Att återgå till rollen som förälder var 
viktigt (Araújo Sadala et al., 2009), de talade också om vikten av att återgå till arbetslivet, det 
sågs som ett sätt att bli respekterad och känna sig meningsfull (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 
2008). Patienter beskrev att de desto längre tid som gick efter transplantationen klarade av 
vardagen alltmer utan hjälp men att det tog tid att bli bättre (Araújo Sadala et al., 2009). De 
beskrev att vara självständig och kunna klara av dagliga aktiviteter på egen hand var ett sätt 
att få kontroll, de ville inte känna sig beroende av andra (Hallas et al., 2009; Moraes Pfeifer et 
al., 2013; Monemian et al., 2015; Scott, Martin, Stone & Brashers, 2011).  
 
Patienterna som lärde sig acceptera den nya tillvaron och lärde sig leva med sitt tillstånd 
återfick kontrollen tidigare jämfört med de som såg på livet med orealistiska förväntningar. 
Somliga patienter upplevde en osäkerhet efter hjärttransplantationen vilket resulterade i att de 
behövde hitta en väg att leva med oron (Hallas et al., 2009). Genom att återuppta alldagliga 
aktiviteter ledde de sig själva till ett mer självstyrt tillfrisknande (Araújo Sadala et al., 2009). 
Patienterna uppgav att samtidigt som de tyckte att de återfått sin fulla hälsa när de återigen 
kunde andas, prata och gå, så verkade patienterna ibland bortse från den svåra behandlingen 
de skulle bli tvungna att genomgå livet ut (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008).  
 
Behovet av stöd   
Patienterna upplevde att stöd var väldigt viktigt efter transplantationen, både från familj, 
vänner och sjukvårdspersonal (Mauthner et al., 2012; Monemian et al., 2015). De berättade att 
ha kontakt med människor som tidigare genomgått samma process av att byta hjärta och 
befann sig i samma situation, var de enda som verkligen kunde sätta sig in i situationen och 
stödja dem efteråt (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008, Mauthner et al., 2012). De ansåg att 
de måste genomleva det för att förstå (Mauthner et al., 2012). De som genomgått 
hjärttransplantation förstod också själva vilken möjlighet de hade i att kunna stödja andra och 
öka lärdomen om transplantation i samhället genom att dela med sig av sina erfarenheter 
(O'Brien et al., 2014). 
 
Flera patienter kände ett stort stöd från ansvarig sjukvårdspersonal, de ansåg att de var väl 
omhändertagna och det var tryggt att de alltid var tillgängliga. Patienterna berättade även att 
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sjukvårdspersonal bör finnas närvarande för patienter som genomgått hjärttransplantation och 
visa medlidande (Mauthner et al., 2012). De talade också om betydelsen av stödet från deras 
maka eller make (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; Mauthner et al., 2012), att de inte 
hade överlevt utan dem (Mauthner et al., 2012). De berättade att deras partner var närvarande, 
uppmuntrande och hjälpte till att förstå situationen (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008). 
Patienternas egna barn sågs också som ett stort stöd och var en motivationskälla till att kämpa 
(Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; O'Connor et al., 2009). Men det fanns också patienter 
som berättade att några av deras närmaste släkt och vänner hade lämnat dem efter 
transplantationen och att enbart deras partner fanns kvar som stöd. Att inte få stöttning av sina 
närmaste efteråt upplevdes vara svårt (Monemian et al., 2015).  
 
Patienterna, som tidigare hade kunnat ta hand om sig själva men som efter transplantationen 
blev tvungna att ta emot hjälp, kom till insikt om sin förlust av kontroll (Scott et al., 2011). 
Det var svårt att acceptera hjälpen (O'Connor et al., 2009), de ville inte vara till belastning för 
någon (Poole et al., 2016 ). För att undvika att lägga bördan på sina familjer och inte oroa 
dem, sökte patienterna sig selektivt till sina vänner för att ventilera sina rädslor och ovisshet 
efter hjärttransplantationen (Scott et al., 2011). När patienterna lärde sig hantera osäkerheten 
från alla i deras omgivning utöver deras egen osäkerhet, sågs det som ett sätt att finna stöd 
(Scott et al., 2011).  
 
Att uppleva svåra känslor 
Efter hjärttransplantationen uppkom det svåra känslor hos patienterna. De kände en skuld mot 
att någons liv tog slut för att de skulle få leva vidare, och de kände också en sorg över sitt 
gamla hjärta. De upplevde samt en plikt av att ta hand om det nya hjärtat och en besvikelse 
när livet efter transplantationen inte levde upp till deras förväntningar.  
 
Skuldkänslor  
Patienterna kände ofta en skuld till donatorerna som var tvungna att dö för att de själva skulle 
få sitt hjärta (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 2008; Kaba et al., 2005; Monemian et al., 2015; 
Moraes Pfeifer et al., 2013; O'Brien et al., 2014; Poole et al., 2016). Hjärttransplantationen 
som de varit med om skapade besvärande tankar efteråt vilket ofta resulterade i sömnbrist 
(Kaba et al., 2005). De tänkte tillbaka på tiden då de väntade på hjärtat och mindes att varje 
gång en potentiell donator omkom på något vis tänkte de att ett hjärta blev ledigt (Kaba et al., 
2005; O'Brien et al., 2014). Detta sågs då som en bra nyhet för patienterna men det innebar 
också vetskapen om att en familj någonstans fått de förkrossande nyheterna om en 
familjemedlems död, vilket i efterhand fick dem att känna skuld (Kaba et al., 2005; O'Brien et 
al., 2014). Tanken att någon kommer behöva begravas utan ett hjärta uppkom också (Kaba et 
al., 2005).  
 
Patienterna beskrev ett visst tvång av att behöva leva upp till omgivningens förväntningar att 
ta hand om sitt nya hjärta. Det uppfattades som en plikt att inte missköta hjärtat och sin kropp 
för då kunde människorna runtom bli besvikna (O'Brien et al., 2014; Scott et al., 2011). 
Patienterna förtydligade att de kände ett ansvar av att de måste ta väl hand om sitt hjärta 
genom att tänka på vad de äter och vara noggranna med medicineringen för att visa att gåvan 
av hjärtat inte var förgäves (O'Brien et al., 2014). 
 
Patienterna upplevde också att de efter hjärttransplantationen måste ge tillbaka till andra för 
att motsätta människors tankar av att vara otacksam (O'Connor et al., 2009). Flera patienter 
uttryckte sig om att ta emot något så värdefullt som ett donerat hjärta var ångestfyllt på grund 
av bristen på tillgängliga donerade hjärtan i världen. De förnekade också skuld genom att 
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berätta att de inte på något sätt hade behandlat sitt tidigare hjärta illa, att de hade levt ett 
hälsosamt och friskt liv och att de var värdiga det nya hjärtat för att de hade en kropp som 
kunde hantera det. De kunde inte hjälpa att deras gamla hjärta blev sjukt, och att de därför 
förtjänade en andra chans och ett nytt hjärta. Vissa äldre upplevde skuld över att ha fått en 
ung människas hjärta och de var ängsliga över att donatorns familj skulle tycka att hjärtat var 
bortkastat på en äldre människa (O'Brien et al., 2014).  
 
Sorgsenhet 
Efter transplantationen började patienterna sörja att de inte kunde ta kontakt med donatorns 
anhöriga som gått med på att donera hjärtat (Kaba et al., 2005; Poole et al., 2016). Patienterna 
berättade att de gärna hade velat träffa de anhöriga för att kunna låta dem lyssna på deras 
familjemedlems hjärta slå (Poole et al., 2016) och få höra att den förlorade personen levde 
vidare inom dem (Mauthner et al., 2014). De sörjde också den avlidne donatorn och kände att 
det var smärtsamt att tänka på denne, men de hoppades att donatorns anhöriga var stolta över 
sitt val (Poole et al., 2016). En del patienter upplevde sorg över att de anhöriga inte ville ha 
kontakt med dem (Monemian et al., 2015). Att inte få möjligheten att säga tack för gåvan av 
hjärtat ansågs vara väldigt svårt (Kaba et al., 2005).  
 
Känslan av att förlora sitt gamla hjärta visade sig ofta som sorg hos patienterna (Araújo 
Sadala et al., 2009; Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2014), samtidigt ansåg de att det var 
konstigt att sörja en sådan sak (Kaba et al., 2005). De var oroliga över vad som hade hänt med 
deras biologiska hjärta (Kaba et al., 2005). Några patienter uttryckte en känsla av oro och sorg 
för att de inte kunde planlägga sin framtid (Hallas et al., 2009) och att de inte skulle klara av 
vardagen (Hallas et al., 2009).  
 
Besvikelse  
Somliga beskrev upplevelsen som plågsam och väldigt emotionellt krävande (Mauthner et al., 
2012) och vissa tyckte inte att tiden efter hjärttransplantationen levde upp till deras 
förväntningar (O'Brien et al., 2014). Patienterna uttalade en rädsla för att dö (O'Connor et al., 
2009; Ross et al., 2010), och led av obehagliga drömmar om döden (Poole et al., 2016; Ross 
et al., 2010). Vissa uttryckte att det var ett lidande att genomgå en transplantation (Mauthner 
et al., 2012; Monemian et al., 2015; O'Brien et al., 2014; Ross et al., 2010) och de hade 
problem med att acceptera den (Peyrovi et al., 2014). De hade inte längre förmågan att vara 
helt självständiga och kunde inte utföra sina aktiviteter oberoende av andra (Monemian et al., 
2015). Beroende på hur svårt de upplevde lidandet, smärtan och de svårigheter som befann sig 
innan hjärttransplantationen, kunde tiden efter transplantationen ge olika nivåer av välbehag 
och ånger (Monemian et al., 2015; Peyrovi et al., 2014). En del patienter ångrade att de 
genomfört operationen (Moraes Pfeifer et al., 2013; Monemian et al., 2015; Peyrovi et al., 
2014), de var missnöjda med livet efter hjärttransplantationen då de blev överraskade av hur 
svår situationen och hälsotillståndet blev efteråt (Monemian et al., 2015). Vissa upplevde 
paradoxala känslor som att de istället skulle ha valt att dö men samtidigt var de ändå tillfreds 
med att de bytte ut hjärtat (Peyrovi et al., 2014).  
 
Patienterna upplevde sig diskriminerade när de upptäckte att de blev behandlade och sedda 
annorlunda efter hjärttransplantationen jämfört med andra (Araújo Sadala & Groppo Stolf, 
2008). De upplevde att deras vänner såg på dem som konstiga varelser (Mauthner et al., 
2014). Det beskrevs av patienterna om fördomsfullhet på arbetsplatsen efter sjukskrivningen, 
att de kände sig åtskilda och att de blivit märkta av transplantationen. Därigenom tyckte de att 
det blev svårare att få jobb när de blev sjuka och människorna runtom visste om att de 
genomgått hjärttransplantation (Araújo Sadala et al., 2009). Patienterna var missnöjda med 
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människors attityd och okunskap kring transplantation vilket kunde såra patienterna. De 
upplevde i vissa stunder en förtvivlan över den besvärliga tiden med stora påfrestningar som 
följde hjärttransplantationen, de tappade lusten att umgås med sina vänner och de led även av 
trötthet och isolerade sig ofta (Monemian et al., 2015).  
 

Diskussion  
Metoddiskussion 
Under hela analysen fanns alltid syftet framför oss för att säkra att enbart det som skulle 
undersökas togs med i resultatet. Vid sökningarna i de olika databaserna hittades ett stort antal 
kvantitativa artiklar, vilka exkluderades och gjorde sökprocessen något förlängd. Svagheten i 
detta kan vara att relevant information förbisågs när kvantitativa artiklar inte togs med i 
studien. Men med tanke på att syftet var att belysa människors upplevelser, är kvalitativ 
forskning att föredra. Kvantitativ forskning fokuserar mer på stora mätningar och ett 
generaliserbart resultat menar Segesten (2012).  
 
Fem artiklar hittades genom sekundärsökning i referenslistor från avhandlingar och andra 
artiklar, dessa svarade väl mot syftet och därför ansågs det relevant att inkludera dem. 
Sekundärsökning är en väldigt produktiv metod som bör användas i all informationssökning 
och är nödvändigt för att få fram ett gynnsamt slutresultat (Östlundh, 2012). Artiklarna som 
valts att ta med i studien hade inte alla som mål att undersöka enbart det syftet och 
problemformuleringen handlade om, utan de berörde andra områden också. Men dessa 
inkluderades ändå i studien då det fanns avskilda delar i artiklarnas resultat som tydligt 
benämnde patienters upplevelser efter hjärttransplantation. 
 
En av inklusionskriterierna var att patienterna skulle vara från 18 år och uppåt och 
anledningen till att ingen avgränsning för högsta ålder användes berodde på att patienter innan 
hjärttransplantation genomgår noggranna och grundliga kontroller för att bedöma om deras 
kropp och psyke klarar av en transplantation. Hjärttransplantation är inte heller 
rekommenderat att utföras på personer över 70 år enligt Mehra et al. (2016), därför ansågs det 
att ingen avgränsning på högsta ålder behövde utföras och att de äldre deltagarnas upplevelser 
gick att ta med i studien. Men att vara äldre kan enligt Rustoen (1993) innebära att leva med 
en försämring av kroppens funktioner. De unga vuxnas upplevelser kan också ha influerat 
resultatet på så sätt att de ofta lever i en fas där de bildar en familj och blir föräldrar (Cullberg, 
2006). Barn och ungdomar exkluderades för att det är så pass stora skillnader i upplevelserna 
mellan barn, ungdomar och vuxna, vilket Rustoen (1993) förklarar. En artikel hade deltagare 
med en ålder mellan 15-72 år men de hade benämnt varje deltagare med ett namn och deras 
specifika ålder var utskrivet. Detta gjorde det enkelt att i resultatdelen på artikeln urskilja 
vilka dessa personer var och exkludera deras upplevelser i studien. 
 
Tidsavgränsningen 2006-2016 gjordes för att sålla bort äldre material eftersom vetenskap 
enligt Östlundh (2012) är en färskvara. Men en artikel som hittades genom sekundärsökning 
var från 2005, vilket var utanför avgränsningen. Detta kan ha influerat resultatets trovärdighet 
i och med att hjärttransplantationsprocessen har förändrats under åren som gått och att 
patienternas upplevelser på så sätt kan se annorlunda ut. Men det hittades inga utmärkande 
skillnader i resultatet från den artikeln kontra de nyare, därför ansågs artikeln inte påverka 
resultatet utan snarare att den tillförde relevant information gentemot syftet.   
 
I Pubmed gick det inte att välja peer reviewed som avgränsning i sökningen, därför användes 
Ulrichweb där det kan kontrolleras ifall journalen och upplagan är peer reviewed, vilket det 
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upptäcktes att den ena artikeln som funnits var. Den andra artikeln letades upp via journalens 
hemsida där upptäcktes det att journalen använder sig utav peer reviewers. Men det framkom 
inte tydligt att de använde det på alla artiklarna. Det som kunde konstateras var att artikeln var 
original och att uppbyggnaden såg vetenskaplig ut. Även de fem osystematiskt funna 
artiklarna kontrollerades via Ulrichweb vilka alla var peer reviewed.  
 
Engelska valdes att inte användas som en avgränsning eftersom att det vid en osystematisk 
sökning hittades en artikel skriven på engelska men som ansågs vara på ett annat språk enligt 
sökmotorn. Säkerligen på grund av att artikeln hade två abstract varav det ena var skrivet på 
portugisiska. Det var inte heller något större antal artiklar som tillkom när sökningen skedde 
utan språkavgränsning och därför var heller inte exkluderingen av dessa svår. Det dök endast 
upp ett ental artiklar som fick sållas bort. Flera artiklar är skrivna i länder där engelska inte är 
modersmålet vilket kan ha inneburit att misstolkningar gjorts i texten av forskarna, då de 
flesta länder har ord och uttryck som betyder något speciellt på deras språk och ibland finns 
det inte tillräckligt goda motsvarigheter till dessa på andra språk. Detta kan ha inneburit att 
ord som inte exakt motsvarar den ursprungliga betydelsen har fått användas.  
 
De artiklar som studiens resultat bygger på var utförda i Brasilien, Grekland, Kanada, Iran, 
Australien, USA och Storbritannien. Kvalitativa artiklar från Asien eller Afrika på engelska 
hittades inte. Detta kan ha påverkat resultatet i och med att patienterna kan ha en annan 
religion i dessa kontinenter, eftervården kan se annorlunda ut samt att det kan finnas andra 
förväntningar på patienten från omgivningen. Således kunde en större variation av upplevelser 
efter hjärttransplantation framkommit om artiklar från alla kontinenter hade funnits i 
sökningen. Resultatets överförbarhet handlar om hur resultatet kan vara överförbart och 
användbart även i andra situationer (Polit & Beck, 2012), huruvida resultatet är överförbart 
avgör läsaren (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). I och med att de framtagna artiklarna 
utförts i de flesta av världsdelarna kan studiens resultat möjligtvis inneha hög överförbarhet. 
 
Hela resultatdelen analyserades och skrevs ner tillsammans, ifall något uppfattades olika 
diskuterades detta tills konsensus uppstod, vilket ökar trovärdigheten av resultatet. Enligt Polit 
och Beck (2012) innebär trovärdighet ett kriterium av kvalitén i studien men även att studiens 
ställningstaganden under tidens gång verifieras (Morse, Barret, Mayan, Olson & Spiers, 
2002). Artiklarna granskades kritiskt utifrån en granskningsmall för kvalitativa metoder 
(Bilaga II). De bedömdes inneha relevanta metoder, undersökningsgrupper och syfte och de 
uppnådde hög kvalitet vid bedömningen. Under analysen kontrollerades texten i artiklarna 
noga för att enbart finna de upplevelser som deltagarna uttalat sig om, för att undvika att 
författarnas och vårt egna perspektiv influerade resultatet, enligt Polit och Beck (2012) ökar 
detta trovärdigheten i en studie. 
 
Vid granskningen av artiklarna framkom det att alla utom två hade blivit etiskt granskade och 
godkända. De två artiklarna från Iran hade inget etiskt godkännande, men deltagarnas 
godkännande fanns med. De fick information om studiens syfte och en rätt att avbryta när 
som helst. Iran är också ett land där etiska kommittéer inte funnits särskilt länge och de håller 
fortfarande på att utvecklas och människor arbetar med att få det mer accepterat i landet 
(Fakour, Eftekhari, Haghighi, Mehr, Hejazi, 2011). Detta kan vara en orsak till att artiklarna 
inte är godkända men de ansågs ändå vara relevanta då de besvarade syftet och därför 
inkluderades de i studien. Enligt Polit och Beck (2012) innebär etiskt godkännande att 
deltagarna inte får utsättas för någon skada, deras identitet får inte exponeras och de får inte 
utsättas för situationer vilka de inte var förberedda på.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa vuxna patienters upplevelser efter hjärttransplantation. 
Det framkom att det finns en stor variation av upplevelser efter att ha mottagit ett donerat 
hjärta, vilka resulterade i tre huvudteman "Att få någon annans hjärta", "Att lära sig leva" och 
"Upplevelsen av svåra känslor".  
 
Att få någon annans hjärta 
Studien påvisar att patienterna är oändligt tacksamma för det nya hjärtat. Tacksamhet är enligt 
Algoe (2012) en akt av medmänsklighet, det skapar ett fint band till den personen som hjälpte 
till. Patienterna känner även att de vill ge vidare genom att motivera andra till att donera. 
Detta stöds av socialstyrelsen (u.å.-a) som nämner att fler borde bli donatorer då det är 
betydelsefullt för att kunna rädda fler liv. Enligt socialstyrelsen (2010) är Sveriges vilja att 
donera organ högst i hela Europa, men trots det är det en lägre andel människor i Sverige som 
faktiskt genomgår donation än i de flesta övriga europeiska länder (Socialstyrelsen, 2010). 
Detta beror troligtvis på att det finns för lite information om hur allmänheten kan gå till väga 
för att donera och att sjukvårdspersonalen innehar för lite kunskap eller kanske helt enkelt inte 
tänker på att väcka tanken hos patienten. Därför är det av vikt att sprida kunskapen kring 
donation då det inte tas upp i yrkespraktiken tillräckligt mycket. Sjuksköterskor bör också ta 
upp frågan när en patient är en lämplig donator och de bör vara säkra på sin egna inställning 
till donation, vilket också Bakkan et al. (2001) nämner. 
  
Resultatet i studien slår fast att tron på Gud är till hjälp för patienterna efter 
hjärttransplantationen. Detta kan stödjas med tidigare forskning om att andliga människor 
tenderar att uppleva en starkare tacksamhet (McCullough, Tsang & Emmons, 2004). Flera av 
patienterna i denna studie nämner att deras livssyn förändrats, de får en starkare tro och 
känner mer närhet till Gud än innan. Samtidigt ställer sig vissa patienter frågandes till varför 
Gud valt att just de skulle drabbas av ett dåligt hjärta. Van Leeuwen, Tiesinga, Jochemasen 
och Post (2007) nämner att personer som har sin tillit till Gud finner styrka hos sig själva och 
sin tro, men att det också finns de som inte får någon styrka från sin tro och istället utvecklar 
en rädsla för att dö och möta Gud.  
 
Att känna hopp efter hjärttransplantationen är vanligt och att bibehålla hoppet och sin positiva 
inställning är väsentligt för patienterna. Enligt Cutcliffe (1996) är det de som har hoppet och 
den beslutsamhet som krävs som orkar gå igenom sina aktuella svårigheter. För de patienter 
som känner hopplöshet efter transplantationen är det viktigt att de möts upp av sjuksköterska 
och familj som kan stärka hoppet och livskvalitén genom omtanke, stöd och trygghet. Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården bland annat främja en god hälsa och 
bygga på respekt och trygghet. Sjuksköterskans roll i detta är att uppmärksamma och bekräfta 
patientens behov och genom aktivt lyssnande och samtal förmå patienten att känna sig positiv 
till livet. Att också informera och engagera familj och kanske en psykolog kan underlätta 
situationen för patienten.  
 
Att lära sig leva 
I resultatet påvisas det en påtaglig oro hos patienterna kring komplikationer som avstötning 
och biverkningarna från medicinerna, något som även resultatet ur Lin, Wang, Chang och 
Shihs (2010) studie styrker. Detta kan tyda på att patienterna är oinformerade om hur tiden 
efter hjärttransplantation ser ut. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få 
information om huvudsakliga risker för komplikationer och biverkningar. Resultatet pekar 
även på att läkemedelsbehandlingen och kontrollerna upplevs vara begränsande vilket 
Simonsen och Geiran (2004) stödjer när de talar om att biverkningarna efter 
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hjärttransplantation kan begränsa patientens livskvalité. Enligt Patientlagen (2014:821) skall 
patientens delaktighet främjas och patienten borde få information om det förväntade 
behandlingsförloppet samt få lära sig tillvägagångssätt för att förebygga skada. Utifrån detta 
borde sjuksköterskan tidigt informera patienterna om den behandling patienterna måste 
genomgå efter transplantationen och hur livet kan te sig. Sjuksköterskan kan även motivera 
dem till varför det är viktigt att ta alla medicinerna, tydliggöra restriktionerna och ge skäl för 
delaktighet i återhämtningsprocessen. Patienterna ges möjlighet till delaktighet i sin egenvård 
när de får informationen om förväntade biverkningar, då de således väljer att ändå genomgå 
transplantationen med dess biverkningar och de gör därmed ett eget val.  
 
Vissa patienter vill inte följa den strikta medicineringen och dieten som uppkommer efter en 
hjärttransplantation. Detta visar på en bristande följsamhet och som sjuksköterska är det 
viktigt att motivera patienten i samtalet till att följa de rekommendationer som finns. Palardy 
och March (2011) nämner att en individualiserad läroplan får patientens följsamhet gällande 
komplicerade läkemedelsbehandlingen att förbättras, på så sätt förbättras också patientens 
livskvalité. För att få patienterna att vilja följa de restriktioner som finns rekommenderas en 
personcentrerad vård, som innebär att patientens egna tankar uppmärksammas och tas hänsyn 
till i situationen (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014) och att patienten fattar egna beslut som 
leder till välbefinnande (Fors, 2015). Lindström Kjellberg och Hök (2014) nämner att möta 
patientens upplevelser med ett intresse och fördjupande frågor innebär också för patienten ett 
fördjupande och sorterande i hur de själva ser på situationen. Detta är en väsentlig akt för att 
främja patientens hälsa. Det bör också beaktas att mötet med patienterna ska grundas på deras 
eget självbestämmande förutsatt att de har en beslutskompetens (SFS 1982:763).  
 
Resultatet understryker det Almgren, Lennerling, Lundmark och Forsberg (2016) fann i sin 
studie, då deras resultat anger att patienterna efter hjärttransplantation upplever att de förlorar 
ett sammanhang i livet vilket kan relateras till denna studies resultat gällande att patienterna 
vill återfinna kontroll i vardagen då de anser att de förlorat förmågan att klara sig själva. Det 
kan även bestyrkas med hur Eriksson (1995) definierar lidandet, där patientens förväntningar 
på att livet ska bli som innan sjukdomen rubbas. Resultatet visar att de patienter som 
accepterar och lär sig leva med den nya tillvaron återfår kontrollen i sin vardag tidigare, detta 
kan bestyrkas med patienternas upplevelser i studien av Almgren et al. (2016) där de försöker 
få ett sammanhang i livet men som inte längre är uppnåeligt vilket skapar problem i 
återhämtningsprocessen. Det framkom också att patienterna känner att de kan få stöd och 
förståelse från patienter som genomgått hjärttransplantation själva. I studien av Lin et al. 
(2010) beskriver de att patienterna tycker att de lär sig mycket från sina medpatienters 
upplevelser och att de är ett stöd i rehabiliteringen efter transplantationen. Vilket stämmer 
överens med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där patientens behov av trygghet i 
vård och i behandling skall tillgodoses.  
 
Att uppleva svåra känslor 
Även om studiens resultat markant visar att patienterna är tacksamma för att ha fått ett nytt 
hjärta är det inte självklart att de mår bra efter operationen fastän det är en livräddande åtgärd. 
Nästan hälften av artiklarna påvisar att patienter känner skuld inför att någon är tvungen att dö 
för att de ska kunna leva vidare. Detta stämmer överens med det Vamos (2010) belyser i sin 
studie då det enligt henne kan infinna sig en skuldkänsla av att känna lättnad för att vara den 
som överlever och inte den som dör. Patienterna upplever ibland även transplantationen som 
ett lidande. Arman och Rehnsfeldt (2011) menar att fenomenet lidande innebär för människan 
en upplevelse av något ont, oönskat eller ofrånkomligt som i olika grad påverkar och rubbar 
balansen i dennes liv. Som Eriksson (1994) pekar på är lidandet påtvingat och kan resultera i 
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att patienterna inte längre känner sig hela utan som om de är upplösta inuti. Sjuksköterskan 
vårdar och ansvarar för lidande människor var dag. För att hjälpa dem i sitt lidande behöver 
sjuksköterskan visa medkänsla och lyssna till deras behov och inte enbart se patientens 
medicinska diagnos utan också se personen som finns bakom (Lidén & Svensson, 2014).  
 
En del anser att människors kroppar inte borde blandas och att någon annans organ inte borde 
sättas in i en annan människa (Sanner, 2002). I resultatet påtalar flera studier att patienterna 
upplever sig diskriminerade av omgivningen, deras sociala krets ser på dem som en annan 
varelse och de anser att de blir behandlade annorlunda än innan. Som det tidigare är bevisat 
kan detta tyda på att människor har en inställning till donation där det inte ses som en fördel 
vilket gör att de betraktar mottagarna annorlunda. Precis som det Sanner (2002) talar om, 
finns det ett motstånd till att donera organ. I en studie av Morgan, Harrison, Afifi, Long och 
Stephenson (2008) framkommer det att motsättningen främst beror på en misstro för 
sjukvårdens beslut om när hjärndöden verkligen inträffar. Det finns också en oro att deras 
organ hamnar på svarta marknaden och den religiösa tron om att donatorn överskrider döden 
genom att leva vidare i en annan person (Morgan et al., 2008).  
 
Det framkommer en sorgsenhet från patienterna för att de inte kan kontakta donatorns familj 
och framföra sin tacksamhet. Men det finns även de som inte vill veta vem eller vart hjärtat 
kommer ifrån. Som Kornhall (2003) skriver är det inte tillåtet i Sverige att få veta vem som 
donerat eller vem mottagaren är. Men i USA och vissa andra länder går det att skriva brev till 
varandra genom koordinatorn på sjukhusavdelningen. I och med att det är en uttalad sorg 
bland patienter för just kontaktorsaken kan det vara värt att fundera på om brevväxlingen kan 
införas i fler länder, då det tydligt stöds i resultatet att patienterna vill kontakta donatorns 
familj. Men samtidigt visar en studie av Poole et al. (2011) att ha möjligheten att skriva ett 
brev upplevs som en svårighet för patienterna och det skapar ångest, skuld och förtvivlan över 
hur donatorns familj kommer tänka när de får brevet. Detta är därmed ett område som också 
borde undersökas, det vill säga hur familjer upplever att få brev från mottagaren av sina 
avlidna närståendes organ och därigenom kunna tydliggöra ifall det borde finnas en 
kontaktmöjlighet. 
 

Slutsats 
Den här studien beskriver vuxna patienters upplevelser efter hjärttransplantation, men det är 
långt ifrån alla patienters upplevelser som funnits i studien och resultatet kan heller inte 
avspegla upplevelser i alla olika kulturer eller länder. Från resultatet framkommer en stor 
variation av emotionella och fysiska upplevelser som bland annat innehåller hopp om 
framtiden, begränsningar, lidande och sorg. Behovet av stöd från familj, vänner och 
sjukvårdspersonal är också uppenbart betydande, liksom att återfå kontrollen i livet. Det som 
de allra flesta ändå upplever är tacksamhet till donatorn och omgivande människor. Hjärtat 
ses som en gåva och det nya livet efter hjärttransplantationen upplevs som en andra chans. 
Resultatet visar att som sjuksköterska är det fundamentalt att se patienten som en helhet. Att 
även uppmärksamma patientens psykiska svårigheter och lidande som kan uppstå efter 
hjärttransplantation och inte enbart observera patientens fysiska problem. Det kan också vara 
betydelsefullt att erbjuda patienterna professionell samtalskontakt med en psykolog eller 
kurator och arbeta i team med dessa. Vi anser att det därmed också är betydelsefullt att skapa 
en tillmötesgående och medveten vårdrelation med patienten genom att kommunicera på en 
individanpassad nivå och på så sätt få fram dennes upplevelser av situationen för att vidare 
kunna lägga grund för en god omvårdad. 
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Praktiska implikationer  
I och med att resultatet visar en mångfald av emotionella upplevelser hos patienterna behöver 
sjuksköterskan kunna möta dessa på bästa möjliga sätt. För detta krävs fördjupad kunskap och 
ökad förståelse kring ämnet och det ligger på sjuksköterskans eget ansvar att hålla sig 
uppdaterad inom vetenskaplig forskning för att förse patienten med god omvårdnad.  
Patientens upplevelser av fysiska begränsningar och biverkningar ställer krav på 
sjuksköterskan att motivera och stödja dem. Återhämtningsfasen kan vara lång och vissa 
återfår aldrig den vitalitet de hade innan sjukdomen trots att de får ett nytt hjärta. Detta kan tas 
hårt av en del patienter och det är därför extra viktigt med stöd och information både till 
patienterna och deras närstående. Eftersom livet efter hjärttransplantationen är fyllt av 
uppföljningskontroller och strikt medicinering känner patienterna ibland hopplöshet, oro och 
besvikelse. Vi anser att sjuksköterskan borde främja en bra kommunikation och få patienten 
att känna sig sedd och hörd vilket är grundläggande för en god relation sinsemellan. Som 
sjuksköterska är det också viktigt att veta om hur tiden vanligtvis ser ut för patienten efter 
hjärttransplantationen och hur förloppet kan te sig. Även kunskap kring tiden innan och tiden 
på väntelistan är av vikt för att få en helhet kring patientens situation. Med hjälp av den 
kunskapen kan sjuksköterskan svara på patienternas frågor och förstå deras unika upplevelser 
med en större insikt i deras levda tid och kan ge information om deras kommande tid. Det är 
svårt att hjälpa och förklara för andra om vi inte själva försöker förstå. 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling 
Med kvalitativ forskning produceras kunskap som kan få vårdarens tankesätt att förändras, 
kunskapen kan också få vårdarna mer intresserade och observanta på det som sker i vården 
vilket kan leda till en förbättrad vårdutveckling enligt Wiklund (2008). Kring ämnet 
hjärttransplantation finns det mycket kunskap att ta till sig och det skulle vara intressant att få 
fördjupa sig ännu mer i ämnet och utforska andra perspektiv än enbart de vuxna patienternas 
upplevelser. Samt att studera kvantitativa artiklar för att kanske finna mer generaliserbar 
kunskap. Forskning som enbart berör vuxna patienters upplevelser efter hjärttransplantation 
skulle behövas då det inte finns en stor tillgång av dessa artiklar. Ämnet behöver också 
studeras mer kvalitativt i Asien, Afrika och Europa för att undersöka om upplevelserna skiljer 
sig mot i de olika kontinenterna. Flera av artiklarna i denna studie innehar samma författare 
och är utförda i samma land, detta visar på att fler kvalitativa studier även behöver utföras av 
andra forskare och att hjärttransplantation behöver framföras i fler länder för att forskning 
kring ämnet ska bli tilldragande. Ytterligare kvalitativa artiklar som berör ämnet behövs, just 
för att få en större förståelse och ökad bredd för patienternas livssituation och för att 
sjuksköterskan bättre ska kunna bemöta de starka upplevelser som visat sig uppstå efter 
hjärttransplantation. Det är även välbehövligt att sprida mer information om organdonation, 
hjärttransplantation och dess process till både sjukvårdspersonal och allmänhet. 
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Bilaga III 
 

 Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Kaba, Thompson, 
Burnard, Edwards & 
Theodosopoulou 
Titel 
Somebody else’s 
heart inside me: A 
descriptive study of 
psychological 
problems after a heart 
transplantation 
Årtal 
2005 
Land 
Grekland 

Syftet var att 
undersöka 
psykologiska problem 
upplevda av HT 
(hjärttransplantation) 
mottagare. 
 

Kvalitativ grundad 
teori metodansats 
med intervjuer. 

42 patienter deltog i 
studien. 
35 män och 7 
kvinnor, ålder 32-61.  
 
Blev transplanterade 
mellan 2-24 månader 
före intervjun.  

Oro för att donatorns hjärta 
och att ta emot någon 
annans hjärta kunde 
påverka deras personlighet 
och skapa skuldkänslor för 
donatorns död. Tacksamhet 
mot donatorns familj 
uppstod, och tankar kring 
deras gamla hjärtan. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Araújo Sadala, 
Groppo Stolf & 
Viggiani Bicudo 
Titel 
Heart transplantation: 
the experience of 
patients with Chagas 
disease 
Årtal 
2009 
Land 
Brasilien 

Syftet var att 
undersöka hur HT 
upplevdes av patienter 
med Chagas sjukdom. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metodansats med 
intervjuer. 

9 män och kvinnor 
deltog i studien. 
Ålder 20-60. 
 
Patienterna skulle ha 
Chagas sjukdom och 
ha undergått HT 
mellan 1994-2004. 9 
män och kvinnor, 
ålder mellan 20-60 år, 
från olika sociala och 
ekonomiska nivåer. 

Tiden de levde med Chagas 
sjukdom, uppfattningen av 
HT presenterat av patienter 
med Chagas sjukdom, och 
omvårdnad i riktning mot 
HT 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
O'connor et al. 
Titel 
´I´m cured but.. 
Perceptions of illness 
following treatment 
Årtal 
2009 
Land 
Kanada 

Syftet var att förbättra 
kunskapen gällande 
föreställningen om 
sjukdom i 3 typer av 
problem; fysiskt, 
psykologiskt och 
psykofysiologiskt.  
 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansatsmetod med 
intervjuer. 

En grupp med 5 
manliga patienter 
som genomgått HT 
deltog i studien, ålder 
22-65. En 
paniksyndrom grupp 
och en Tourettes 
syndrom grupp. De 
två sista grupperna 
bestod av 5 kvinnor 
och 2 män. 

Alla tre grupper hade 
uppfattningar om hur 
sjukdomen påverkade dem, 
och hur de såg på självet 
och hur andra såg på den 
sjuka personen. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Mauthner et al. 
Titel 
Heart transplants: 
Identity disruption,  
bodily integrity and 
interconnectedness 
Årtal 
2014 
Land 
Kanada 

Syftet var att belysa 
hur patienter 
införlivade ett 
transplanterat hjärta i 
deras självkänsla och 
hur detta påverkade 
deras identitet. 
 

Kvalitativ visuell 
metodologi med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

25 patienter deltog i 
studien. 18 män och 7 
kvinnor, ålder 18-72.  
 
Genomsnittliga tiden 
sedan HT 4,1 år. 

Patienterna uttryckte en 
splittring av deras identitet 
och kroppsliga integritet. 
De rapporterade en 
förbindelse med donatorn, 
även när det transplanterade 
hjärtat sågs som en 
inkräktare eller främling. 

Hög 

 
 
 

 



 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Monemian, Abedi & 
Ali Naji 
Titel 
Life experiences in 
heart transplant 
recipients 
Årtal 
2015 
Land 
Iran 

Syftet var att beskriva 
HT mottagares 
upplevelser av livet. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod med 
ostrukturerade 
intervjuer. 

9 patienter deltog i 
studien. 4 män, ålder 
24-58, 5 kvinnor, 
ålder 35-58.  
 
Tid från HT var 
mellan 3 mån-8 år, de 
hade olika kulturell 
bakgrund och 
utbildningsnivå.   

Vara i kontakt med vänner 
och familj var en del i att 
klara av HT, att inte ha ett 
socialt stöd var smärtande, 
brist på information kring 
HT gjorde patienterna 
missnöjda. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Peyrovi, Raiesdana 
& Mehrdad 
Titel 
Living with a heart 
transplant: A 
phenomenological 
study 
Årtal 
2014 
Land 
Iran 

Syftet var att förstå 
och få en djupare 
inblick i hur iranska 
patienter upplevde att 
leva med HT. 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
metod med intervjuer. 

9 män och 2 kvinnor 
från ett HT center i 
Iran deltog i studien. 
Ålder 21-55.  
 
Tiden från HT var 
mellan 7 mån till 18 
år 

6 teman uppstod; få ett nytt 
liv, leva med nya 
bekymmer, leva med 
försiktighet, paradoxala 
känslor, stå ut med andras 
beteenden, och den viktiga 
rollen av gud. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Moraes Pfeifer, 
Pereira Ruschel, 
Bordignon 
Titel 
Coping strategies 
after heart 
transplantation: 
Psychological 
implications 
Årtal 
2013 
Land 
Brasilien 

Att undersöka 
hanteringsstrategier 
som används av 
patienter som 
genomgått HT och om 
de är relaterade till 
uppfattningen av 
sjukdomen och 
transplantationen. 

En tvärsnittsstudie 
med kvalitativ och 
kvantitativ metod. 

32 HT patienter 
svarade på enkäter 
och 5 utav dem blev 
intervjuade.  
Ålder över 18 år, 
både män och 
kvinnor. 
 
Genomgått HT minst 
1 månad tidigare.  

Alla patienterna använde 
hanteringsstrategier; 
fokusera på problemet, 
fokusera på känslor, hantera 
genom religion, hantera 
genom att söka socialt stöd. 
De patienter som var mer 
förberedda psykologiskt 
valde problemfokuserad 
hantering medan de som 
inte var förberedda valde 
känslofokuserad hantering. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
O'Brien, Donaghue, 
Walker & Wood 
Titel 
Deservingness and 
gratitude in the 
context of heart 
transplantation 
Årtal 
2014 
Land 
Australien 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av en 
lyckad HT och 
speciellt hur HT 
mottagare upplevde 
och hanterade "gåvans 
tyranni". 
 
 

Kvalitativ tolkande 
fenomenologisk 
metod med semi 
strukturerade 
intervjuer. 

13 HT patienter 
deltog i studien. 8 
män och 5 kvinnor, 
ålder 35-72.  
 
Tid sedan HT, 10 
veckor-11år. 

Skillnader mellan 
uppfattningarna "organ som 
en gåva" och "organ som en 
donation". I resultatet 
framkommer olika grader 
av tacksamhet, att förtjäna 
och att ge vidare.  
 
 

Hög 

 
 
 
 

 



 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Poole et al. 
Titel 
Grief and loss for 
patients before and 
after heart transplant 
Årtal 
2016 
Land 
Kanada 

Att undersöka 
upplevelserna av 
förlust och sorg hos 
patienter som väntade 
på eller levde med ett 
nytt hjärta. 
 

Kvalitativ 
audiovisuell metod 
med intervjuer. 

23 patienter på 
väntelistan, 12 män 
och 11 kvinnor, 
medelålder 52 år. 
27 patienter som 
genomgått HT. 19 
män och 8 kvinnor, 
ålder 18-72. 
 
Genomsnittlig tid 
sedan HT, 4 år.  

Patienterna upplevde förlust 
och 3 former av sorg. 
Patienter på väntelistan 
upplevde förlust och sorg 
gentemot deras egen död 
och deras framtida donators 
död. 
Transplantationspatienter 
upplevde en långvarig 
komplicerad sorg med 
respekt till donatorn. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Ross et al. 
Titel 
What they say versus 
what we see: 
"Hidden" distress 
and impaired quality 
of life in heart 
transplant recipients 
Årtal 
2010 
Land 
Kanada 

Studien genomfördes 
för att fastställa om att 
leva med ett 
transplanterat hjärta 
resulterade i splittring 
och oroande effekter 
av patienters identitet.   
 

En audiovisuell 
tvärsnittsstudie med 
kvalitativ 
fenomenologisk 
metod. 

27 HT patienter 
deltog i studien. 19 
män och 8 kvinnor, 
Ålder 18-72. 
 
Genomsnittlig tid 
sedan HT, 4 år. 

De flesta uttryckte 
signifikant oro när de 
diskuterade problem eller 
tankar om donatorn och 
deras "gåva av livet", och 
också en splittrad känsla av 
kroppslig integritet och 
identitet som de kände bara 
kunde uppskattas av de som 
också genomgått HT. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Mauthner et al. 
Titel 
Preparation and 
support of patients 
through the 
transplant process: 
Understanding the 
recipients' 
perspectives 
Årtal 
2012 
Land 
Kanada 

Syftet med studien var 
att utforska HT 
mottagares tankar 
kring deras 
förberedelse och stöd 
genom 
transplantationens 
process. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod med intervjuer. 

27 HT mottagare, 
ålder 18-72, 20 
ljushyade, 2 
mörkhyade och 5 syd 
asiater.   
 
Tiden från HT var 1-
10 år, alla var 
medicinsk stabila och 
engelsktalande. 
 

Patienterna ansåg att bara 
tidigare HT mottagare 
kunde förstå vad deras 
upplevelse, hoppet, lidandet 
associerat med hur det är att 
leva med någon annan 
persons hjärta. 
Sjukvårdspersonalen ger 
fortlöpande vård och 
försäkring om deras 
medicinska status.   

Hög 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Scott, Martin, Stone 
& Brashers 
Titel 
Managing multiple 
goals in supportive 
interactions: Using a 
normative 
theroretical approach 
to explain social 
support as 
uncertainty 
management for 
organ transplant 
patients 
Årtal 
2011 
Land 
USA 

Syftet var att 
undersöka relationen 
mellan osäker 
hantering och stöd i 
livet av organ 
transplantations 
mottagare. 

Kvalitativ normativt 
grundad teori metod 
med djupintervjuer 
och semistrukturerade 
intervjuer. 

38 patienter före HT 
och 30 patienter efter 
HT där 8 av dem fått 
ett hjärta. Ålder från 
28-76 år.   

Patienterna upplevde att 
andra ger stöd på flera sätt, 
och att det sociala stödet 
medför flera utmaningar, 
deltagarna berättade om 
flera strategier för att 
hantera dessa stöd 
dilemman. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Hallas, Banner & 
Wray 
Titel 
A qualitative study of 
the psychological 
experience of 
patients during and 
after mechanical 
cardiac support 
Årtal 
2009 
Land 
Storbritannien 

Att identifiera den 
psykologiska 
processen som 
patienter använder för 
att konstruera och ge 
en mening till deras 
anpassning till en 
VAD och för att 
bestämma om den 
konceptuella 
konstruktionen av 
anpassning och 
välmående hos 
hjärtsviktpatienter är 
förenlig med patienter 
med olika kirurgiska 
resultat.  
 

En kvalitativ 
tvärsnittsstudie med 
grundad teori och 
intervjuer som metod. 

11 patienter, 8 män 
och 3 kvinnor deltog i 
studien. 4 patienter 
intervjuades när de 
levde med en VAD, 4 
patienter när de stod 
på anti-
hjärtsviktmediciner 
efter att ha fått en 
VAD, och 3 patienter 
efter att ha fått ett 
transplanterat hjärta 
efter en period av 
support från VAD. 
Ålder mellan 18-60. 

Alla patienter upplevde 
kontroll som var 
huvudkategorin med 3 
underkategorier; normalitet, 
osäkerhet och emotionellt 
tillstånd. Identitet av 
sjukdomen, VAD:en och 
hur apparaten påverkade 
dem var speciellt för VAD 
patienterna, och 
självständighet var 
identifierat av HT 
patienterna. 

Hög 

 
 
 

Problem och syfte Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Författare 
Araújo Sadala & 
Groppo Stolf 
Titel 
Heart transplantation 
experiences: A 
phenomenological 
approach 
Årtal 
2008 
Land 
Brasilien 

Syftet var att förstå 
HT upplevelsen 
baserad på patienters 
beskrivning. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod med intervjuer. 

20 män och 6 kvinnor 
med en ålder från 15-
71år.  
 
Tid sedan HT var 
2år-15år. 

Att leva efter en HT ansågs 
vara en komplex situation, 
men alla deltagarna 
upplevde en förbättrad 
kvalité på livet. Patienterna 
upplevde också att livet 
efter HT var en process som 
krävde stöd och 
strukturerade uppföljningar 
resten av deras liv. 

Hög 
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