
Abstrakt 
 
Bakgrund: Hjärttransplantationer är idag ett rutinmässigt ingrepp och överlevnaden efter 
en hjärttransplantation har genom tiderna förbättrats. I Sverige blev det först möjligt att 
genomföra en hjärttransplantation då ändringen av dödsbegreppet från hjärtdöd till 
hjärndöd infördes. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters 
upplevelser av livskvalitet efter en hjärttransplantation. Metod: Metoden som användes 
var en litteraturstudie som omfattade 14 vetenskapliga artiklar. Vid granskningen av 
dessa artiklar skapades två huvudkategorier vilka var; patienters upplevelser av psykisk 
livskvalitet och patienters upplevelser av fysisk livskvalitet. Resultat: Resultatet visade 
att en hjärttransplantation kan innebära en stor omställning för patienten, både psykiskt 
och fysiskt. De hjärttransplanterade patienterna upplevde en relativt dålig psykisk 
livskvalitet då de ofta kände sig nedstämda och deprimerade en tid efter operationen. 
Även den fysiska livskvaliteten visade sig vara försämrad i jämförelse med övrig 
befolkning. Ett flertal studier visade att kvinnor hade ofta mer omfattande psykiska 
besvär såsom dåligt självförtroende, nedstämdhet, depression och ångest än män. En del 
hjärttransplanterade patienter upplevde skuldkänslor, ångest och sorg över donatorns död 
men även förlust av det egna hjärtat. Slutsats: Med kunskapen att hjärttransplanterade 
patienter upplevde sin psykiska och fysiska livskvalitet som låg kan sjuksköterskor vara 
ett stort stöd och förebygga detta genom adekvat rehabilitering, patientundervisning, 
rådgivning samt ge dessa patienter möjligheter att träffas i grupp.  
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Bakgrund 

Det var först under 1900-talet som transplantation av organ och vävnader blev en klinisk 

möjlig terapiform. På den tiden var inte organtransplantation någon succé då de flesta 

transplantationer misslyckades eftersom kunskapen om avstötningsmekanismen var 

begränsad. I takt med att denna kunskap förbättrades och nya immunosuppressiva medel 

introducerades har också resultaten blivit bättre (Jeppsson, Naredi, Peterson & Risberg, 

2005, s. 163-164). För att förhindra organavstötning måste alla mottagare av transplantat 

medicineras kontinuerligt och livslångt med immunosuppressiva läkemedel, det vill säga 

medel som försvagar kroppens immunförsvar (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

Transplantation av organ är idag en klinisk rutin och nästan 500 organtransplantationer 

utförs i Sverige varje år. Efterfrågan på transplanterade organ är mycket större än 

tillgången och därför räcker inte organen till för att fylla behovet för alla de patienter som 

väntar på transplantation. Vid transplantation byts sjuka organ eller vävnader ut och 

ersätts av friska från en annan människa och ingreppen kan utföras med en levande 

respektive avliden givare. För att ett organ ska kunna transplanteras efter ett dödsfall 

krävs det att donatorn har avlidit i en total hjärninfarkt samt att den avlidne har lämnat sitt 

medgivande till donationsregistret eller dennes anhöriga (Sjukvårdsrådgivningen, 2007).  

 

Den första hjärttransplantationen i världen utfördes i Kapstaden, Sydafrika 1967 och den 

första svenska hjärttransplantationen genomfördes i Göteborg 1984. Varje år genomförs 

25-30 hjärttransplantationer i Sverige, huvudsakligen i Göteborg och i Lund 

(Internetmedicin, 2006). Totalt har cirka 70 000 hjärttransplantationer utförts i världen 

och är idag ett rutinmässigt ingrepp. Cirka 85 % av patienterna lever ett år efter 

ingreppet, efter fem år är siffran ca 70 %. Livskvaliteten efter en hjärttransplantation är 

ofta mycket god (Hamberger & Haglund, 2005, s. 545). 

 

I Sverige blev det först möjligt att genomföra en hjärttransplantation då ändringen av 

dödsbegreppet från hjärtdöd till hjärndöd infördes (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 580). 

Den vanligaste orsaken till varför en människa kan behöva ett nytt hjärta är hjärtsvikt. Då 

kan hjärttransplantation vara den enda möjligheten att överleva om man har en uttalad 

hjärtsvikt med dålig prognos oavsett grundsjukdom (Jeppsson et al., 2005, s. 183). 

Hjärtsviktens svårighetsgrad delas in i fyra klasser efter subjektiva symtom enligt New 

York Heart Association (NYHA) där första klassen är hjärtsvikt utan symtom, andra 
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klassen är lätt hjärtsvikt med dyspné och trötthet endast vid mer än måttlig fysisk 

aktivitet. Den tredje klassen är medelsvår hjärtsvikt med dyspné och trötthet redan vid lätt 

till måttlig fysisk aktivitet. Den fjärde och sista klassen innefattar symtom som dyspné 

och trötthet redan i vila och ökade symtom vid minsta aktivitet. Vid denna klass är 

personen oftast sängbunden (Ericson & Ericson, 2006, s. 63). I Sverige har patienter som 

kommer ifråga för hjärttransplantation klass tre till fyra enligt NYHA och dessutom en 

förväntad överlevnad på mindre än ett år om transplantationen inte utförs. Innan en 

hjärttransplantation blir aktuell måste all annan medicinsk och/eller kirurgisk terapi ha 

övervägts eller prövats innan beslut angående hjärttransplantation kan fattas (Jeppsson et 

al., 2005, s.183).  

 

Överlevnaden efter en hjärttransplantation har genom tiderna förbättrats och det har 

därmed blivit ett ökat intresse för livskvaliteten hos hjärttransplanterade patienter. 

Forskning försöker idag att finna förhållandet mellan livskvalitet och både psykiska och 

fysiska variabler. Nu fokuserar man på att förbättra livskvaliteten och det emotionella 

välbefinnandet hos dessa patienter (Evangelista, Doering, Dracup, Vassilakis & 

Kobashigawa, 2003; Karapolat, Eyigor, Durmaz, Yagdi, Nalbantgil & Karakula, 2007). 

  

Syftet med omvårdnaden hos hjärttransplanterade patienter är bland annat att hjälpa dessa 

att snarast möjligt komma in i en någorlunda normal dygnsrytm och ett normalt 

livsmönster samt bli så oberoende som möjligt. Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa, 

stötta och undervisa den hjärttransplanterade patienten samt även motivera patienten till 

fortsatt fysisk träning, vilket ökar dennes välbefinnande. För en hjärttransplanterad 

patient innebär det en stor omställning att först lida av en livshotande sjukdom och i nästa 

ögonblick få ett nytt organ som gör det möjligt att leva ett friskare och bättre liv. En 

händelse som denna ställer stora krav på patientens anpassningsförmåga och spänningen 

från väntetiden släpper ofta så snart hjärttransplantationen har genomförts. En 

hjärttransplanterad patient hoppas på att behålla sin hälsa samtidigt som denne är orolig 

för att det ska uppstå komplikationer, patienten kanske också tänker mycket på givaren 

och dennes familj (Almås, 2002, s. 1127). 

 

Empowerment innebär patientens rätt och förmåga att så långt de förmår och önskar 

kunna påverka och medverka i sin vård och egenvård. Målet är att öka patientens aktivitet 

och minska osäkerhet och stress för att förstärka läkningsförloppet, ge bästa möjliga 

välbefinnande och förutsättningar för optimal egenvård (Klang- Söderkvist, 2001, s. 17-
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18). Användning av begreppet empowerment främjar en holistisk vård där patientens 

grundläggande behov tillgodoses och hans/hennes rättigheter respekteras (Barbosa da 

Silva & Ljungquist, 2003, s. 14).  

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson hävdar att människan är en självständig, 

aktivt handlande individ och under normala förhållanden tillgodoser individen själv sina 

behov. I samband med sjukdom eller andra tillstånd kan individen bli oförmögen att 

utföra de handlingar som krävs. Enligt Henderson måste sjuksköterskan grunda sin 

yrkesutövning på denna insikt och göra sitt yttersta för att uppnå förståelse av de behov 

som patienten upplever. Hon hävdar även att de grundläggande behoven ständigt 

existerar, oberoende av patientens tillstånd och diagnos (Kirkevold, 2000, s. 123).  

 

Eftersom omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde är det viktigt att inneha kunskaper 

om omsorgen för att ge ett bra bemötande samt god vård efter en hjärttransplantation. För 

att få en ökad kunskap och förståelse är det betydelsefullt att veta hur patienters 

upplevelser av livskvalitet är efter en hjärttransplantation, detta för att kunna uppfylla 

deras omvårdnadsbehov. Därför har en litteraturstudie genomförts inom berört område. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter 

en hjärttransplantation.  

 

Metod  

För att inhämta kunskap om upplevelser hos hjärttransplanterade patienter har en 

litteraturstudie utförts. I denna litteraturstudie granskades litteraturen från det aktuella 

ämnet, som därefter systematiskt och kritiskt sammanställdes till ett resultat (jfr. Forsberg 

& Wengström, 2003, s. 29-30). Resultatet bygger på vetenskapliga artiklar som har 

granskats och kvalitetsbedömts enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 

(nr. 3, 1999, s. 39). Litteraturstudien har baserats på studier genomförda med kvalitativ 

och/eller kvantitativ metod. 

Litteratursökning 

Artikelsökning har utförts i databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+ med en sökprofil 

där sökorden var adaptation, daily living, emotions, experience*, health, heart 

transplantation, rehabilitation och quality of life. Av dessa var adaptation, emotions, 
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health, heart transplantation, rehabilitation och quality of life MeSH termer, resterande 

ord var fritext. En manuell sökning av litteratur till bakgrunden har genomförts i 

Mittuniversitetets bibliotek.  

 

Tabell 1. Databassökning 080905 med nedan nämnda begränsningar. Tabellen visar databas, sökord, 

sökkombinationer, antal träffar och antalet inkluderade artiklar. 

Sökord PubMed Cinahl SweMed+ 

Heart transplantation 2206 398 120 

Care 97823 49438 14381 

Quality of life 22058 6875 1712 

Daily living 10190 4828 1107 

Experience* 56218 19612 393 

Emotions 14920 838 439 

Adaptation 125551 3239 1077 

Health 163053 60594 21076 

Rehabilitation 31213 12935 1895 

Heart transplantation AND quality 
of life 

90 
27* 
6** 

35 
17* 
0** 

10 
2* 
1** 

Heart transplantation AND daily 
living 

15 
13* 
1** 

5 
5* 
0** 

0 

Heart transplantation AND 
experience* 

278 
71* 
2** 

39 
27* 
0** 

0 

Heart transplantation AND 
emotions 

19 
16* 
4** 

1 
1* 
0** 

1 
1* 
0** 

Heart transplantation AND 
adaptation 

39 
25* 
1** 

7 
6* 
0** 

3 
3* 
0** 

Heart transplantation AND health 343 
83* 
2** 

70 
30* 
0** 

5 
3* 
0** 

Heart transplantation AND 
rehabilitation 

78 
32* 
1** 

25 
22* 
0** 

1 
1* 
0** 

Heart transplantation AND quality 
of life AND experience* 

19 
13* 
1** 

3 
3* 
0** 

0 

Totalt antal lästa titlar och 
abstrakt 
 

280 111 10 

Totalt antal granskade artiklar 
 
 

18 0 1 

Totalt antal inkluderade artiklar 
i studien 
 

13 0 1 

* Antal lästa titlar och abstrakt 

** Antal artiklar inkluderade för fortsatt granskning 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

För att få en korrekt sökstrategi är det betydelsefullt att problemformuleringen är tydlig 

och väl avgränsad. I sökstrategin kan det ingå kriterier för inkludering och/eller 

exkludering för att litteratursökningen fokuseras till en hanterbar mängd relevanta artiklar 

och studier för granskning (Willman & Stoltz, 2002, s. 65-66). Inklusionskriterier i denna 

litteraturstudie var studier som hade fokus på patienters upplevelser av livskvalitet efter 

en hjärttransplantation samt att deltagarna i studierna skulle vara äldre än 19 år. 

Artiklarna från PubMed skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt publicerade 

inom de fem senaste åren. I Cinahl var begränsningarna att artiklarna skulle vara 

publicerade inom fem år och skrivna på engelska eller svenska. I databasen SweMed+ 

kunde inga begränsningar göras. Exklusionskriterier var artiklar som ej överensstämde 

med syftet och som var av låg (III) kvalitet enligt SBU (nr. 3, 1999, s. 14-15). 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU (nr. 3, 1999, s. 14-15) och har 

indelats i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie där man jämför 

undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en 

kontrollgrupp eller en eller flera experimentgrupper. 

 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en experimentgrupp med 

en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk kontroll). 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en 

definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

• Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data till exempel i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 
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De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig skala 

som hög (I), medel (II) eller låg (III) enligt SBU (nr. 3, 1999, s. 39). 

 

Tabell 2a. Bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 

Kvalitetskriterier for RCT, CCT och DS enligt SBU (nr. 3, 1999, s. 39). 

  
I = Hög kvalitet 

 
II = Medel kvalitet 

 
III = Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad 
multicenterstudie med 
adekvat beskrivning av 
protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet 
tillräckligt stort för att 
besvara 
frågeställningen 
 

- Randomiserad studie 
med för 
få patienter och/eller 
för många delstudier, 
vilket ger otillräcklig 
statistik styrka. 
Bristfälligt antal 
patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort 
bortfall. 

CCT Väldefinierad 
frågeställning, 
tillräckligt antal 
patienter och adekvata 
statistiska metoder. 
 

- Litet antal patienter, 
tveksamma 
statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är 
väl beskrivet och 
analyserat med 
adekvata statistiska 
metoder (t.ex. 
multivariant analys, 
fallkontrollmetodi,, 
ect). Lång uppföljning. 
 

- Begränsat patient 
material otillräckligt 
beskrivet, alltför 
kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska 
metoder. 

 

Tabell 2b. Bedömningskriterier av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod (K) enligt SBU 

(nr. 3, 1999, s. 39). 

  
I= Hög kvalitet 

 
II = Medel kvalitet 

 
III = Låg kvalitet 

K Väldefinierad 
frågeställning. 
Relevant och tydligt 
beskrivet urval. Tydligt 
beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Logiskt 
och begripligt 
beskrivna tolkningar 
och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 
 

- Vagt definierad 
frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräckligt beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och 
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 
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Bearbetning 

Bearbetningen av artiklarna har skett i tre faser enligt SBU (nr. 3, 1999, s. 15-16). 

 

Fas 1 

En första bedömning av artiklarna har genomförts av oss båda som har läst 401 titlar och 

abstrakt för att sedan välja ut artiklar för fortsatt granskning. Denna granskning har 

fokuserats på studier som handlade om eller berörde litteraturstudiens syfte. 

 

Fas 2 

Av de artiklar där titlar och abstrakt lästes rekvirerades 19 artiklar för vidare granskning 

och bedömning. Artiklarna har därefter studerats mer noggrant av oss båda var för sig. 

Dessa artiklar granskades enligt bifogad granskningsmall (se bilaga 1). 

 

Fas 3 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna genomfördes utifrån granskningsmallen. Artiklarnas 

vetenskaplighet värderades och dokumenterades i en tabell (se bilaga 2). De 14 artiklar 

som inkluderades i litteraturstudien värderades vara av hög (I) respektive medelhög (II) 

kvalitet. Resultatet har sammanställts och presenterats i löpande text och tabellform (se 

bilaga 2). De fem artiklar som inte överensstämde med syftet eller var av låg kvalitet (III) 

exkluderades. Dessa redovisas i bifogad tabell (se bilaga 3). 

 

Analys  

Till denna litteraturstudie har strukturen av en innehållsanalys använts, vilket innebär att 

organisera och systematisera data så att materialet blir indelat och lättöverskådligt (jfr. 

Backman, 1998, s. 29). Analysen av de 14 artiklarna till resultatet genomfördes genom att 

artiklarna lästes i syfte att söka mening och betydelse för att uppnå en förståelse av 

fenomenet (Polit & Beck, 2008, s. 517-518). Artiklarna lästes upprepade gånger för att 

kunna systematisera kunskap samt få en djupare förståelse av texten. Därefter tolkades 

varje artikels innebörd och budskap. Av framträdande begrepp skapades två 

huvudkategorier vilka var; patienters upplevelser av psykisk livskvalitet och patienters 

upplevelser av fysisk livskvalitet. 
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Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden inom omvårdnadsforskning avviker inte på något avgörande 

sätt från forskning som omfattar människor inom andra forskningsområden. 

Omvårdnadsforskning vägleds av etiska riktlinjer som bygger på de etiska principer som 

kommer till uttryck i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och i 

Helsingforsdeklarationen. Principerna anger huvudsakliga riktlinjer för god etisk standard 

i forskning som omfattar människor. Innan omvårdnadsforskningen kan påbörjas ska 

etiskt tillstånd sökas hos någon av de regionala forskningsetikkommittéerna och från 

ledningen för den institution eller klinik vid vilken studien genomförs (Sykepleiernes 

Samarbeid i Norden, 2003, s. 10-12). Eftersom en litteraturstudie är baserad på tidigare 

studier krävs det inget tillstånd av etisk kommitté. När granskningen genomfördes 

undersöktes det om artiklarna innehöll något etiskt resonemang och det har strävats att i 

så hög grad som möjligt använda artiklar där etiskt resonemang utförts. 

 

Resultat 

Under den slutliga granskningen hittades 14 artiklar vars resultat kommer att redovisas i 

löpande text och tabellform. Av dessa bedömdes 12 artiklar vara av kvantitativ metod, en 

artikel av kvalitativ metod samt en artikel av både kvantitativ och kvalitativ metod. I 

denna litteraturstudie var åtta artiklar av hög kvalitet (I) och sex artiklar av medelhög 

kvalitet (II). Sex av artiklarna var klinisk kontrollerade studier (CCT), sex artiklar var 

deskriptiva studier (DS), en artikel var en randomiserad kontrollerad studie och en artikel 

var en kvalitativ studie. Studierna är utförda i Norge, Turkiet, Belgien, Spanien, 

Grekland, Tyskland, Italien och USA.  

 

Utifrån framträdande begrepp i artiklarnas resultat har två huvudkategorier bildats. Dessa 

var patienters upplevelser av psykisk livskvalitet och patienters upplevelser av fysisk 

livskvalitet. Artiklarnas klassificering, kvalitet, design och analysmetod presenteras i 

bilaga 2. 

 

Patienters upplevelser av psykisk livskvalitet 

I en kvantitativ studie (CCT) baserad på tvärsnittsdata av Sivertsen et al. (2007), vilken 

har bedömts vara av hög (I) kvalitet, var syftet att undersöka självbedömd hälsa och 

omfång av psykiska symtom hos hjärttransplanterade patienter. Det var 147 deltagare i 

studien som fick besvara två olika frågeformulär som innehöll frågor om självbedömd 
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hälsa, fysisk funktion, psykiska symtom samt en skattningsskala för depression. 

Resultatet i studien visade att hjärttransplanterade patienter hade i genomsnitt fler 

psykiska symtom och reducerad livskvalitet i jämförelse med normalpopulationen. 

Förekomsten av milda depressiva symtom var fyra gånger så hög hos hjärttransplanterade 

patienter jämfört med normalpopulationen. Det visade även att nyopererade hade en 

relativt god självbedömd livskvalitet medan de som var transplanterad mer än tre år 

tillbaka hade mer omfattande psykiska besvär såsom depression, ångest och försämrat 

självförtroende. I denna studie syntes inget samband mellan psykiska symtom och ålder. 

Däremot framkom det att kvinnor hade sämre självbedömd psykisk livskvalitet än män.  

 

I en tvärsnittsstudie (CCT) utförd av de Castro, Moreno-Jiménez och Rodriguez-Carvajal 

(2007), vilken har bedömts vara av hög (I) kvalitet, jämfördes psykiskt välmående hos 24 

transplantationspatienter varav 13 patienter som genomgått njurtransplantation, fem som 

genomgått hjärttransplantation och sex som genomgått levertransplantation. 

Datainsamlingen bestod av olika frågeformulär där försökspersonerna fick värdera sin 

självaktning och självuppfattning samt beskriva hur de uppfattade sin hälsa, kropp och 

fysiska förmåga. Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad i 

den psykiska bearbetningen hos patienterna med de olika transplantationstyperna. Studien 

visade däremot att kvinnor uppgav en större negativ påverkan på den psykiska 

livskvaliteten än män. De uttryckte oftare negativa känslor såsom nervositet, rädsla, 

skam, rastlöshet och skuld.  

 

I Kaba, Thompson, Burnard, Edwards och Theodosopoulous (2005) kvalitativa studie 

(K), vilken har bedömts vara av hög (I) kvalitet, undersöktes mottagarens psykiska 

upplevelse av en hjärttransplantation. Det var en deskriptiv studie och 

datainsamlingsmetoden bestod av ostrukturerade djupintervjuer. Studien genomfördes i 

Skottland med sju kvinnliga och 35 manliga deltagare mellan 32 och 61 år. Samtliga 

deltagare i studien hade mottagit ett hjärttransplantat mellan två till 24 månader innan 

intervjun. Resultatet visade att många av mottagarna hade funderingar och tankar kring 

hur någon annans hjärta kan påverka ens egen personlighet. Ett flertal upplevde även 

skuldkänslor, ångest och sorg över donatorns död samt förlust av det egna hjärtat. Men 

trots detta kände de flesta mottagare en stor tacksamhet gentemot donatorn och 

donatorfamiljen för deras beslut att donera hjärtat.  
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I en kvantitativ studie (CCT) av Evangelista, Dracup, Doering, Moser och Kobashigawa 

(2004), vilken har bedömts vara av hög (I) kvalitet, var syftet att jämföra livskvalitet, 

psykiskt välmående samt funktionell status hos kvinnor som väntade på ett nytt hjärta och 

de som mottagit ett hjärttransplantat. I studien deltog 50 kvinnor som mottagit ett hjärta 

och 50 kvinnor som väntade på ett nytt hjärta. Datainsamlingen bestod av tre 

frågeformulär samt ett sex- minuters gångtest. Resultatet visade att livskvaliteten var 

bättre hos den grupp kvinnor som hade fått ett nytt hjärta än hos dem som fortfarande 

väntade, men hos båda grupperna var livskvaliteten förhållandevis låg. Studien visade på 

ingen statistisk signifikant skillnad i ålder, ursprung, civilstånd, utbildning, anställning 

och inkomst mellan mottagarna och kandidaterna.  

 

I en kvantitativ studie (CCT) utförd av Dobbels, De Geest, Martin, Van Cleemput, 

Drogne och Vanhaecke (2004), vilken har bedömts vara av medelhög (II) kvalitet, 

undersöktes psykisk hälsa hos hjärttransplanterade patienter fem och 10 år efter 

operationen. De var 41 patienter som deltog i studien och dessa fick svara på ett 

självskattningsfrågeformulär om depressionssymtom som författarna därefter 

utvärderade. Resultatet visade att förekomsten av depressionssymtom efter 

hjärttransplantationen fanns hos 30 % av deltagarna efter fem år och efter 10 år var 

andelen 22 %. Av dem som deltog i studien var en femtedel deprimerade vid båda 

undersökningstillfällena. De patienter som uppgav sig vara deprimerade hade mer 

negativa känslor såsom ilska, fientlighet, irritation samt lägre engagemang i fysiska 

aktiviteter. 

 

Evangelista, Doering och Dracup (2003) har genomfört en deskriptiv explorativ studie 

(DS), vilken har bedömts vara av medel (II) kvalitet. Deltagarna var 33 

hjärttransplanterade kvinnor i USA och syftet var att undersöka deras psykologiska 

återhämtning efter en hjärttransplantation. Datainsamlingsmetoden var både kvantitativ 

med två frågeformulär och kvalitativ med semistrukturerade djupintervjuer. Resultatet 

visade att deltagarna uttryckte att de under tillfrisknandet inte kände någon kontroll över 

sina liv. Detta ledde till att en del kände sig deprimerade och andra uttryckte ilska. Många 

av dem beskrev att de dolde sin känslomässiga smärta inför andra, men att detta inte alltid 

lyckades. Studien visade dock att kvinnorna kände optimism, hopp, tro, acceptans och 

motivation för att återgå till det dagliga livet.  
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Fusar-Poli et al. (2005) har i en kvantitativ studie (DS) av medel (II) kvalitet, undersökt 

depression och livskvalitet hos patienter 10 till 18 år efter en hjärttransplantation. Data 

samlades från 137 deltagare som levde >10 år efter transplantationen. Mätinstrumenten 

bestod av två frågeformulär där den ena användes för att mäta depression och den andra 

innehöll frågor om fysisk funktion, kroppssmärta, rörelsebegränsningar, emotionellt 

välmående, social funktion, vitalitet/trötthet och allmän hälsa. Deltagarna fick skatta sin 

egen hälsa som därefter jämfördes med normalpopulationen. Resultatet av studien visade 

att alla deltagare ansåg sig ha en relativt god hälsa men livskvaliteten var försämrad vid 

jämförelse med den generella populationen. Studien visade även att 32 % av deltagarna 

ansåg sig ha någon form av depressiva symtom, allt från mild till svår depression.  

 

Patienters upplevelser av fysisk livskvalitet 

I en uppföljningsstudie (DS) genomförd av Petrucci et al. (2007), vilken har bedömts 

vara av hög (I) kvalitet, undersöktes det hur många transplanterade patienter som återgått 

till sitt arbete ett och ett halv till sju år efter operationen. I studien deltog 151 patienter, 

varav 72 lungtransplanterade och 79 hjärttransplanterade. Dessa patienter fick besvara 

frågor om dagliga aktiviteter, utbildning, anställning och klinisk tillstånd samt göra ett 

sex minuters gångtest där patientens dyspné mättes. Även livskvaliteten utvärderades 

med hjälp av två frågeformulär samt en personlig intervju. I studien framkom det att 

endast 39 % av patienterna gick tillbaka till sitt arbete. Det visade sig att de yngre 

patienterna, de med högre självskattad livskvalitet, nyanställda och de som ej varit borta 

från arbetet i mer än 24 månader var de som i större utsträckning återgick till sitt arbete.  

 

I en annan kvantitativ, longitudinell studie (CCT) utförd av White-Williams, Jalowiec 

och Grady (2005), vilken har bedömts vara av hög (I) kvalitet. Syftet var att beskriva och 

jämföra arbetshistorik hos patienter före och ett år efter en hjärttransplantation, jämföra 

livskvalitet mellan arbetande och icke-arbetande patienter före och efter en 

hjärttransplantation samt identifiera faktorer associerade med att återgå till arbetet ett år 

efter en hjärttransplantation. I studien deltog 237 patienter och datainsamlingen bestod av 

åtta självstyrda frågeformulär. Resultatet visade att det var fler som arbetade ett år efter 

sin hjärttransplantation än innan. De som inte arbetade innan transplantationen var 

patienter som ofta behövde sjukhusvård, hade dålig fysisk funktion, svåra symtom samt 

skattade sin egen livskvalitet som låg. Faktorer som associerades med att återgå till sitt 

jobb ett år efter transplantationen var bättre fysisk funktion, högre utbildning, färre 

endokrina problem, färre akuta avstötningsperioder samt kortare väntan på ett nytt hjärta. 
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I en tvärsnittsstudie (DS) genomförd av Evangelista, Dracup, Doering, Moser och 

Kobashigawa (2005), vilken har bedömts vara av hög (I) kvalitet, deltog 27 

hjärttransplanterade kvinnor vars fysiska hälsa före och efter transplantationen jämfördes. 

Syftet med studien var att beskriva nivåer och typer av fysisk aktivitet hos kvinnliga 

hjärttransplanterade och utvärdera relationen mellan fysisk aktivitet och livskvalitet. Det 

utfördes mätningar av deras blodtryck, blodfetter och body mass index (BMI) och 

resultatet visade att vid mätningen efter transplantationen var alla värden förhöjda, deras 

fysiska livskvalitet hade försämrats. I den här studien undersöktes även den fysiska 

aktiviteten hos de hjärttransplanterade kvinnorna och de visade att majoriteten av 

kvinnorna behöll samma fysiska aktivitet som de hade innan transplantationen.  

 

I en longitudinell studie (DS) genomförd av Grady et al. (2007), vilken har bedömts vara 

av hög (I) kvalitet, var syftet att beskriva fysisk funktionsförmåga och identifiera 

förutsägbara fysiska hinder hos hjärttransplanterade patienter. I studien deltog 555 

patienter som fick besvara sex olika frågeformulär som handlade om fysiska hinder och 

faktorer som kan inverka. I resultatet framkom det att mellan fem till 10 år efter en 

hjärttransplantation var det få som upplevde att de hade ett fysiskt hinder. Av dem som 

hade ett fysiskt hinder var det relaterat till symtom såsom depression, nedstämdhet, lägre 

användning av copingstategier och sjukdomar som exempelvis diabetes. Studien visade 

också att kvinnor, äldre personer, de med högre BMI samt lägre utbildning upplevde att 

de hade större fysiskt hinder efter en hjärttransplantation jämfört med resterande. 

 

I en kvantitativ studie (DS) av Grady et al. (2005), vilken har bedömts vara av medel (II) 

kvalitet, var syftet att beskriva fysiska hinder, identifiera skillnader i fysiska hinder samt 

identifiera förutsägbara hinder fem till sex år efter en hjärttransplantation. Det var 311 

deltagare i studien och dessa fick besvara åtta olika frågeformulär. Resultatet visade att 

av alla deltagarna i studien var det 59 % som uppgav sig ha ett fysiskt hinder fem till sex 

år efter hjärttransplantationen. Faktorer som förklarade det fysiska hindret var oförmåga i 

dagliga livet (hushållsarbete, socialt umgänge, återhämtning och sömn), fysiska symtom, 

andra sjukdomar, psykiska besvär såsom dämpad sinnesstämning, minskad 

tillfredställelse med övergripande låg livskvalitet samt sjukhusvistelser i stor 

utsträckning. Det framkom även att kvinnorna i denna studie upplevde större fysiskt 

hinder än männen fem till sex år efter hjärttransplantationen.  
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Karapolat, Eyigor, Zoghi, Yagdi, Nalbantgil och Durmaz (2007) har genomfört en 

kvantitativ studie (RCT), vilken har bedömts vara av medel (II) kvalitet. Syftet var att 

jämföra fysisk funktion, livskvalitet och psykisk hälsa hos två randomiserade grupper 

varav ena fått ett sjukhusbaserat träningsprogram och andra gruppen fick utöva egen 

träning i hemmet. Det sjukhusbaserade träningsprogrammet bestod av flexibilitet, 

stretching, aerobics, styrka, andning och avslappning under åtta veckor. Studien visade 

att de patienter som deltog i det sjukhusbaserade träningsprogrammet hade statistisk 

signifikant bättre funktionell kapacitet och livskvalitet än de patienter som endast utövade 

egen träning i hemmet. 

 

 I en liknande kvantitativ studie (CCT) om fysisk rehabilitering av Tegtbur, Busse, Jung, 

Pethig och Haverich (2005), vilken har bedömts vara av medel (II) kvalitet, var syftet att 

undersöka kroppens fysiska funktion hos hjärttransplanterade under 12 månader. Det var 

30 deltagare i studien, varav 21 deltagare fick genomföra ett individuellt skräddarsytt 

hemmaträningsprogram (undersökningsgrupp) och nio deltagare fick utöva 

vardagsmotion (kontrollgrupp). I studieresultatet framkom det att den grupp 

hjärttransplanterade patienter som fick individuell träning hade bättre fysisk livskvalitet 

än de i kontrollgruppen som ej utövade träningsprogrammet men genomförde 

vardagsmotion.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Hjärt- och kärlsjukdomar har den senaste tiden givit stor uppmärksamhet och ökat 

kraftigt i hela världen. Vi valde att fördjupa oss i ämnet hjärttransplantation för att få 

ökade kunskaper och kunna möta dessa patienters behov av omvårdnad på bästa sätt. 

Denna litteraturstudie inkluderade 14 vetenskapliga artiklar. Artiklarna var utformande 

efter både kvantitativ och kvalitativ metod. De flesta artiklar som använts i 

litteraturstudien är av kvantitativ metod, vilket kan vara en svaghet då kvantitativ 

forskning inte är lika djupgående i patienters upplevelser såsom kvalitativ forskning är. 

Kvantitativ forskning har ofta ett utifrånperspektiv, det vill säga distans till 

försökspersonerna, medan kvalitativ forskning har inifrånperspektiv och har ofta 

långvarig kontakt med försökspersonerna (jfr. Olsson & Sörensen, 2001, s. 14-15). En 

annan svaghet kan vara att ett flertal studier var av samma författare samt att artiklarna 

rekvirerats endast från två databaser. Litterturstudiens styrka har varit att den 
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genomfördes av två personer som kunnat diskutera och resonera kring artiklarnas resultat 

och kvalitet. En annan styrka i denna litteraturstudie var att kvalitetsgranskningen av de 

14 artiklarna har utförts enskilt av oss för att därefter sammanställas till en gemensam 

bedömning. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet efter 

en hjärttransplantation. Den här litteraturstudien visade att en hjärttransplantation kan 

innebära en stor omställning, både psykisk och fysiskt. Många av studierna visade att 

hjärttransplanterade patienter hade en relativt dålig psykisk livskvalitet då de ofta kände 

sig nedstämda och deprimerade en tid efter operationen (jfr. Dobbels et al. 2004; 

Evangelista et al., 2003; Fusar-Poli et al. 2005; Sivertsen et al. 2007). Även den fysiska 

livskvaliteten visade sig vara försämrad i jämförelse med övrig befolkning (jfr. 

Evangelista et al. 2005; Grady et al. 2007). Vi anser att detta är en viktig kunskap för oss 

sjuksköterskor för att kunna ge patienten de verktyg som kan behövas för att undvika den 

försämrade psykiska och fysiska livskvaliteten. Empowerment är ett nyckelord i 

relationen mellan patient och sjuksköterska. Detta är för att minska osäkerhet och stress 

och därmed stärka patienten samt öka välbefinnandet och ge förutsättningar för en 

optimal egenvård. Hjärttransplanterade patienter kan därför ha ett behov av 

empowerment då en hjärttransplantation innebär en stor förändring i deras liv, både 

emotionellt och kroppsligt (jfr. Klang-Söderkvist, 2001, s. 17-18). Precis som Henderson 

menar måste sjuksköterskan göra sitt yttersta för att uppnå förståelse av de behov som 

patienten kan ha. Därför är denna litteraturstudie betydelsefull för att få en insikt om vad 

hjärttransplanterade patienter genomgår. Henderson hävdar att i samband med sjukdom 

eller andra tillstånd kan en person bli oförmögen att utföra de handlingar som krävs. Vår 

roll som sjuksköterskor blir därför att stötta och stärka dessa patienter samt tillgodose de 

grundläggande behoven (jfr. Kirkevold, 2000, s. 123). 

 

Ett par studier visade att kvinnliga patienter hade sämre psykisk och fysisk livskvalitet än 

män efter en hjärttransplantation. Kvinnorna hade ofta mer omfattande psykiska besvär 

såsom dåligt själförtroende, nedstämdhet, depression och ångest (jfr. de Castro et al., 

2007; Grady et al. 2005). Detta kan tänkas bero på att kvinnor är mer öppna och oftare 

uttrycker sina tankar och känslor för andra än vad män gör. Detta skulle resultera i att 

kvinnor inte alls har sämre livskvalitet än män eftersom männen kanske inte talar om att 

de mår dåligt i samma utsträckning som kvinnor. En annan förklaring kan vara att 
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kvinnor känner ett större ansvar för hem och familj och har därmed kanske svårare att 

låta sig återhämtas både emotionellt och kroppsligt. Vid en stor omställning som en 

hjärttransplantation innebär är det viktigt att man som patient låter kropp och själ ta den 

tiden den behöver för att återgå till vardagen. Som sjuksköterska kan det därför vara 

betydelsefullt att tala om för dessa patienter att det kan ta tid att återgå till ett vanligt liv 

men också poängtera att det med tiden kommer att bli mer lättsamt. 

 

I Kaba et al. (2005) studie framkom det att skuldkänslor hos mottagaren av hjärtat är 

vanligt. Detta anser vi vara en helt normal reaktion, men vill betona vikten av 

sjuksköterskans stödjande funktion till dessa mottagare. Det är viktigt att mottagaren får 

information om att donatorn hade avlidit oavsett vilket och att mottagaren inte har någon 

som helst skuld till dennes död. Studien visade också att det fanns tankar kring huruvida 

någon annans hjärta kan påverka ens personlighet. Även här bör man som sjuksköterska 

framhålla att det är vanliga tankar men poängtera att hjärtat ej påverkar ens personlighet 

då den man är som person finns i själen och den kan man inte förlora genom en 

hjärttransplantation. 

 

I Petrucci et al. (2007) studie visade att få hjärttransplanterade återgick till sitt arbete efter 

operationen. De yngre patienterna, de med högre självskattad livskvalitet, nyanställda och 

de som ej varit borta från arbetet i mer än 24 månader var de som i större utsträckning 

återgick till sitt arbete. Orsaken till att det var större andel yngre patienter som återgick 

till sitt arbete tror vi kan vara att en yngre människa har bättre förutsättningar att 

återhämta och anpassa sig både fysisk och psykiskt. De som varit borta från arbetet 

längre än 24 månader återgick inte till arbetet i den utsträckning som de som varit borta 

kortare tid. En teori till detta kan vara att de patienter som varit borta från arbetet mer än 

24 månader kan ha haft mer psykisk och fysisk påverkan än övriga. White-Williams et al. 

(2005) studie visade att det var fler som arbetade ett år efter sin hjärttransplantation än 

innan. Av detta kan man dra slutsatsen att patienterna i denna studie fick bättre 

livskvalitet efter genomgången hjärttransplantation än innan. Dessa hjärttransplanterade 

patienter kunde återfå det friska och sunda livet de hade innan de blev sjuka.  

 

Vikten av rehabilitering av hjärttransplanterade patienter kan styrkas med Karapolat et al. 

(2007) studie och Tegtbur et al. (2005) studie där resultatet visade att den fysiska 

livskvaliteten förbättrades med hjälp av fysisk motion. Att införa en individuellt anpassad 

rehabilitering anser vi kan vara en god investering för patienten då detta ökar dennes 
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möjligheter att återfå livskvalitet. En sak som detta kan ge de hjärttransplanterade 

patienterna ett tillfälle att möta andra i liknande situationer, ett annat exempel kan vara 

rehabilitering i grupp där de kan finna gemenskap och växa sig starkare.  

 

 I vår litteraturstudie framkom det att patienter som genomgått en hjärttransplantation fick 

efter operationen högre blodtryck, förhöjda blodfetter samt ökat BMI (jfr. Evangelista et 

al., 2005). Vi anser med denna kännedom kan sjuksköterskan ge hjärttransplanterade 

patienter kunskap för att själva bibehålla en god livskvalitet efter operationen. 

Patientundervisning individuellt och i grupp kan vara ett arbetssätt för sjuksköterskan för 

att öka kunskapen hos patienterna både före och efter en hjärttransplantation. Även här 

ges tillfälle för hjärttransplanterade patienter att finna gemenskap och få ökad kunskap 

genom att träffa andra hjärttransplanterade. Detta ger en vinst till både patienten och 

sjukvården. 

 

Slutsats 

Med kunskap och förståelse för den hjärttransplanterade patienters upplevelser kan 

sjuksköterskan vara ett stort stöd. Denna studie visade att många av dessa patienter 

upplevde sin psykiska och fysiska livskvalitet som låg. Med denna kännedom kan vi 

inom sjukvården förebygga detta genom adekvat rehabilitering, patientundervisning, 

rådgivning samt ge möjlighet för dessa att träffas i grupp. Då vi upptäckt att det är 

övervägande kvantitativ forskning inom berört område är kvalitativ forskning önskvärt då 

sådan forskning har inifrånperspektiv och ser individuella upplevelser på djupet. Ordet 

livskvalitet betyder olika för varje individ men i kvantitativ forskning blir det 

generaliserat. Detta leder till att resultatet kan bli missvisande då patienterna inte har 

möjlighet att uttrycka med egna ord vad livskvalitet innebär för dem.  
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Bilaga 1. Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och kvantitativ metod  

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 
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KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ :        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ :      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall :  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999)
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Bilaga 2 
 
Tabell 3. Översikt av resultatdelens analyserade artiklar. 
 
Författare 
Årtal 
Land 
 

Titel Syfte Metod 
Analysmetod 

Design Deltagare Resultat/huvudfynd Studiede
sign 
Kvalitet 

De Castro, 
Moreno-Jiménez 
& Rodriguez-
Carvajal. 
2007 
Spanien 
 

Psychological well-
being in adults 
transplanted in 
childhood 

Undersöka psykisk 
anpassning 
relaterat till 
självuppfattning, 
självaktning och 
välmående hos 
unga vuxna som 
genomgått en 
organtransplantatio
n som barn 

Kvantitativ 
 
Deskriptiv analys 
Mann-Whitney u-
test 
The Kruskal-Wallis 

Tvärsnittsstudie med 
jämförelsegrupper.  
 
Mätinstrument: 
Rosenberg self-esteem 
scale (mätte självaktning), 
TSCS scale (mätte 
självuppfattning) och 
PANAS scale (mätte 
positiv och negativ effekt) 
 
 

N = 24 Ingen statistisk signifikant 
skillnad i den psykiska 
bearbetningen hos patienterna 
med de olika 
transplantationstyperna. 
Kvinnor uppgav en större 
negativ påverkan på den 
psykiska livskvaliteten än män 

CCT-I 

Dobbels et al. 
2004 
Belgien 

Prevalence and 
correlates of 
depression symptoms 
at 10 years after heart 
transplantation: 
continuous attention 
required 

Undersöka psykisk 
hälsa hos 
hjärttransplanterad
e patienter fem och 
tio år efter 
operationen 

Kvantitativ 
 
Chi square test 
Fisher extact test 
Mann-Whitney u-
test 

Kombinerad prospektiv- 
och tvärsnittsdesign 
 
Mätinstrument: Beck 
Inventory Scale och 
självskattningsfrågeformu
lär 
 

N = 41 Förekomst av 
depressionssymtom efter 
hjärttransplantationen fanns 
hos 30 % av deltagarna efter 
fem år och efter tio år var 
andelen 22 % 

CCT-II 

Evangelista, 
Dracup, Doering, 
Moser & 
Kobashigawa. 
2005 
USA 

Physical activity 
patterns in heart 
transplant women 

Beskriva nivåer 
och typer av fysisk 
aktivitet hos 
kvinnliga 
hjärttransplanterad
e och utvärdera 
relationen mellan 

Kvantitativ 
 
t-test 
Pearson’s 
correlation 
Speareman 
correlation 

Tvärsnittsstudie 
 
Dokumentera omfång och 
typ av fysisk aktivitet i en 
aktivitetsdagbok, gradera 
livskvalitet samt mäta 
fysisk aktivitet med en 

N= 27 Efter transplantationen var 
blodtryck, blodfetter och body 
mass index (BMI) förhöjt, 
deras fysiska livskvalitet hade 
försämrats. Majoriteten behöll 
samma fysiska aktivitet som 
de hade innan 

DS-I 
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fysisk aktivitet och 
livskvalitet. 

 accelerationsmätare 
(Actiwatch 2, Mini Mitter 
Company, Bend, Ore) 
 
 
 

transplantationen. 

Evangelista, 
Dracup, Doering, 
Moser & 
Kobashigawa.  
2004 
USA 

Functional status and 
percieved control 
influence quality of 
life in female heart 
transplant recipients 

Att jämföra 
livskvalitet och 
psykiskt välmående 
hos kvinnor som 
väntade på ett nytt 
hjärta och de som 
mottagit ett 
hjärttransplantat 
 
 

Kvantitativ 
 
Chi square test 
t- test 
Pearson’s 
correlation 

Mätinstrument: Heart 
Failure Questionnaire, the 
Beck Depression 
Inventory, Control 
Attitude Scale samt ett 
sex-minuters gångtest 

N = 100 Studien visar att livskvaliteten 
var bättre hos den grupp 
kvinnor som hade fått ett nytt 
hjärta än hos de som 
fortfarande väntade. Båda 
grupperna hade förhållandevis 
låg livskvalitet. 

CCT-I 

Evangelista,  
Doering, & 
Dracup. 
2003 
USA 
 

Meaning and 
life purpose: 
The 
perspectives of 
post-transplant 
women 
 

Att utforska 
kvinnors 
psykologiska 
återhämtning 
efter 
hjärttransplantation 
 

Kvantitativ 
och kvalitativ 
 
Pearson’s 
correlation 
Innehållsanalys 

Deskriptiv analys 
 
Mätinstrument: 
semistrukturerade 
intervjuer och två 
självstyrda frågefomulär: 
The Life Attitude Profiles 
och The Multiple affect 
adjective Checklist  
(MAACL)  
 
 

N = 33 Studien visar att rädsla och 
brist på kontroll är centralt. 
Deltagarna visade dock att de 
kände optimism, hopp, tro, 
acceptans och motivation för 
att återgå i det dagliga livet. 
 

DS-II 

Fusar-Poli et al. 
2005 
Italien 

Depression and 
quality of life in 
patients living 10 to 
18 years beyond heart 
transplantation 

Undersöka 
depression och 
livskvalitet hos 
patienter 10 till 18 
år efter en 
hjärttransplantation 

Kvantitativ 
 
t- test 
general linear  
regression analysis 
ANOVA 
Sheffé post hoc test 

Mätinstrument: Beck 
Depression Inventory, 
Short Form Health Survey 
och Karnofsky index 

N= 137 Alla studiedeltagare ansåg sig 
ha en god hälsa men 
livskvaliteten var försämrad 
vid jämförelse med den 
generella populationen. 
Studien visade även att 32 % 
av deltagarna ansåg sig ha 

DS-II 
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någon form av depressiva 
symtom, allt från mild till svår 
depression.  
 
 
 
 
 
 
 

Grady et al. 
2005 
USA 
 

Predictors of physical 
functional disability 
at 5 to 6 years after 
heart transplantation 

Beskriva fysiska 
hinder, identifiera 
skillnader i fysiska 
hinder samt 
identifiera 
förutsägbara hinder 
fem till sex år efter 
en 
hjärttransplantation 

Kvantitativ 
 
t- test 
Chi- Square test 
Pearson’s 
correlation 

Deskriptiv analys 
 
Mätinstrument: Sickness 
Impackt Profile, Quality 
of Life Index, Heart 
Transplant Symptom 
Checklist, Jalowiec 
Coping Scale, Assessment 
Of Problems with the 
Heart Transplant 
Regimen, Positive and 
Negative Affect Schedule, 
Post-operative Work 
History och Cardiac 
Depression Scale 
 
 
 
 

N= 311 Kvinnor upplevde mer fysiskt 
hinder än män fem till sex år 
efter hjärttransplantationen.  
 

DS-II 

Grady et al.  
2007 
USA 

Patterns and 
predictors of physical 
functional disability 
at 5-10 years after 
heart transplantation 

Beskriva fysisk 
funktionsförmåga 
och identifiera 
förutsägbara 
fysiska hinder 

Kvantitativ 
 
Pearson’s 
correlation 

Mätinstrument: sex 
frågeformulär; Sickness 
Impact Profile, Heart 
Transplant Symptom 
Checklist, Jalowiec 
Coping Scale, Assessment 

N= 555 Mellan fem till 10 år efter en 
hjärttransplantation var det få 
som hade ett fysiskt hinder. 
Kvinnor, äldre, de med högre 
BMI samt lägre utbildning 
upplevde att de hade större 

DS-I 
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Of Problems with the 
Heart Transplant 
Regimen, Positive and 
Negative Affect Schedule 
och Cardiac Depression 
Scale 
 
 

fysiskt hinder efter en 
hjärttransplantation jämfört 
med resterande. 

Kaba, Thompson,  
Burnard & 
Theodosopoulou. 
2005 
Scotland 
 

Somebody 
else´s heart 
inside me: a 
descriptive 
study of 
psychological 
problems after a 
heart 
transplantation 

Utforska 
mottagarens 
upplevelse av 
en 
hjärttransplantation 
 

Kvalitativ  
 
Grounded theory 

Deskriptiv studie med 
ostrukturerade 
djupintervjuer 

N = 42 Mottagarna hade tankar om 
det donerade hjärtat samt dess 
påverkan av personlighet. 
Skuldkänslor, tacksamhet mot 
donatorns familj samt vad som 
hänt med det egna hjärtat. 
 

K-I 

Karapolat et al. 
2007 
Turkiet 

Comparison of 
hospital-supervised 
exercise versus 
home-based exercise 
in patients after 
orthotopic heart 
transplantation: 
effects of functional 
capacity, quality of 
life, and 
psychological 
symptoms 

Jämföra fysisk 
funktion, 
livskvalitet och 
psykisk hälsa hos 
två grupper varav 
ena fått ett 
sjukhusbaserat 
träningsprogram 
och andra gruppen 
fick träning i 
hemmet 

Kvantitativ 
 
Mann-Whitney u-
test 
Fisher’s exact test 
Chi-Square test  

Mätinstrument: tre 
frågeformulär som mätte 
livskvalitet (Short Form-
36) och psykiska symtom 
(Beck Depression 
Inventory, State-Trait 
Anxiety Inventory).  Även 
deltagarna 
syreförbrukning mättes 
(pVO2). 

N= 38 De patienter som deltog i det 
sjukhusbaserade 
träningsprogrammet hade 
statistisk signifikant bättre 
funktionell kapacitet och 
livskvalitet än de patienter 
som endast fick träning i 
hemmet. 

RCT-II 

Petrucci et al. 
2007 
Italien 
 

Return to work after 
thoracic organ 
transplantation in a 
clinically-stable 
population 

Undersöka hur 
många 
transplanterade 
patienter som 
återgick till sitt 
arbete ett och ett 

Kvantitativ 
 
t- test 
Fisher’s exact test 
Mann- Whitney u 
test 

Mätinstrument: två 
själstyrda frågeformulär: 
Short- Form Health 
Survey och General 
Health Questionnaire 
samt två skalor Physical 

N= 151 Av 151 deltagare gick 39 % av 
patienterna tillbaka till sitt 
arbete. De yngre patienterna, 
de med högre livskvalitet, 
nyanställda och de som ej varit 
borta från arbetet i mer än 24 

DS-II 
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halvt till sju år efter 
operationen 

McNemar exact 
test 

Component Summary och 
Mental Component 
Summary 

månader var de som i större 
utsträckning återgick till sitt 
arbete jämfört med resterande 

Sivertsen et al. 
2007 
Norge 

Selfvurdert helse og 
psykiske symptomer 
etter 
hjertetransplantasjon 

Undersöka 
självbedömd hälsa 
och omfång av 
psykiska symptom 
hos 
hjärttransplanterad
e 

Kvantitativ 
 
t-test (Welch’s test) 
Pearson’s 
correlation 
Cohens d 

Tvärsnittsdata 
 
Mätinstrument: två 
frågeformulär; Short-
Form-36 (mätte 
självbedömd hälsa och 
fysisk function) och 
Symptom Checklist-90-
revised (mätte psykiska 
symtom) samt Beck 
Inventory Scale 
(skattningsskala för 
depression). 

N = 147 Hjärttransplanterade patienter 
hade fler psykiska symtom 
och reducerad självbedömd 
livskvalitet i jämförelse med 
normalpopulationen. Inget 
samband mellan psykiska 
symtom och ålder syntes. 
Kvinnor hade sämre psykisk 
livskvalitet än män.  
 
 
 
 

CCT-I 

Tegtbur, Busse,  
Jung, Pethig  & 
Haverich. 
2005 
Tyskland 

Time Course of 
Physical 
Reconditioning 
During Exercise 
Rehabilitation Late 
After Heart 
Transplantation 

Undersöka 
kroppens fysiska 
funktion hos 
hjärttransplanterad
e under 12 
månader. 

Kvantitativ 
 
Paired t-test 
t-test 

Mätinstrument: hjärt- och 
lungtränings test, 
hemmaträningsprogram, 
pulsmätning, slagvolym, 
katekolaminnivå 
(stresshormon), 28-
minuters belastningstest 
med 
elektrokardiografiövervak
ning där 
laktatkoncentration i 
blodet mättes var femte 
minut. 

N = 30 
Kontrollgr
upp (n=9) 
Undersök
ningsgrup
p (n=21) 

Den grupp som fick 
individuell träning hade bättre 
fysisk livskvalitet än de i 
kontrollgruppen som ej 
utövade träningsprogrammet. 

CCT-II 

White-Williams, 
Jalowiec & Grady. 
2005 
USA 

Who returns to work 
after heart 
transplantation? 

Beskriva och 
jämföra 
arbetshistorik hos 
patienter före och 
ett år efter en 
hjärttransplantation

Kvantitativ 
 
Chi- square 
Paired t- test 
Stepwise Multiple 
Regression 

Mätinstrument: The Work 
History Tool, The Rating 
Question Form, The 
Sickness Impact Profile, 
The Hearth Transplant 
Stressor Scale, The 

N= 237 Fler arbetade ett år efter sin 
hjärttransplantation än innan. 
De som inte arbetade innan 
transplantationen var patienter 
som ofta behövde 
sjukhusvård, hade dålig fysisk 

CCT-I 
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, jämföra 
livskvalitet mellan 
arbetande och icke-
arbetande patienter 
före och efter en 
hjärttransplantation 
samt identifiera 
faktorer 
associerade med att 
återgå till arbetet 
ett år efter en 
hjärttransplantation 

Quality of Life Index, The 
Jalowiec Coping Scale, 
The Heart Transplant 
Symptom Checklist och 
The Social Support Index 

funktion, svåra symtom samt 
skattade sin egen livskvalitet 
som låg.  
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Bilaga 3. 
 
Tabell 4. Följande artiklar exkluderades från litteraturstudien: 
 

Författare 
 Årtal 
Land 

 

Titel Motivering 

Almenar-Pertejo, Almenar, Martínes-Dolz, Campos, 
Galán, Gironés, Ortega, Ortega, Rebollo & Salvador.  
2006 
Spanien 

Study on health-related quality of life 
in patients with advanced heart failure 
before and after transplantation 

Otillräckligt beskrivet resultat och bedömdes därför vara av låg (III) 
kvalitet. 

Pérez-San-Gregorio, Martín-Rodríguez, Díaz-Domínguez 
& Pérez-Bernal. 
2006 
Spanien 

The influence of posttransplant anxiety 
on the long-term health of patients 

Vårt resultat skulle bli missvisande då endast 10 % av de 
transplanterade deltagarna hade genomfört en hjärttransplantation, 
resterande hade genomfört lever- och njurtransplantationer. 

Evangelista, Dracup, Moser, Westlake, Erickson, Hamilton 
& Fonarow. 
2005 
USA 

Two-year follow-up of quality of life in 
patients referred to heart transplant 

Handlar om patienter som förväntas genomföra en hjärttransplantation 
och överensstämmer därför ej med vårt syfte. 

Karapolat, Eyigor, Durmaz, Nalbantgil, Yagdi & Zoghi 
2008 
Turkiet 

The effect of functional performance, 
respiratory function and osteopenia on 
the quality of life after heart 
transplantation 

Bedömdes ej vara en vetenskaplig artikel då den ej innehöll metod och 
resultat. 

Pedersen, Holkamp, Caliskan, Domburg, Erdman & Balk 
2006 
Holland 
 

Type D personality is associated with 
impaired health-related quality of life 7 
years following heart transplantation 

Överensstämde inte med vårt syfte då författarna ville undersöka om 
typ D personlighet var associerat med försämrad livskvalitet hos 
hjärttransplanterade patienter. 

 


