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Abstrakt 

Bakgrund: Svårt hjärtsjuka patienter kan ställas inför faktumet att hjärttransplantation krävs 

för överlevnad. Detta sätter igång en lång känslomässig process som fortsätter långt efter att 

operationen ägt rum. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters 

upplevelser av livet efter en hjärttransplantation. Metod: Litteraturöversikten baserades på 

13 vetenskapliga originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna 

analyserades, sönderdelades, kategoriserades och sammanfogades till denna studies resultat. 

Resultat: Patienterna upplevde ett nytt liv och en ny chans efter hjärttransplantationen. Det 

faktum att deras nya hjärta varit någon annans skapade psykiska påfrestningar och stundtals 

identitetskris. Patientgruppen påtalade även upplevelsen av att hjärtsjukdomen må vara 

botad, men att transplantationen tillförde nya problem de behövde anpassa sig till. 

Diskussion: Hjärttransplantationen gav patienterna ett nytt perspektiv på livet och högre 

känsla av sammanhang (KASAM) hade positiv inverkan på flera områden. Stöd till dessa 

patienter kan bistås både från familj och från vårdpersonal. Slutsats: Då överlevnaden ökar 

återkommer patienterna  i vården av andra orsaker än hjärttransplantationen. Det är 

essentiellt för allmänsjuksköterskan att få förståelse för komplexiteten deras livssituation och 

erfarenheter skapar för att på bästa vis kunna vårda dem. 

 

 

Nyckelord: Hjärttransplantation, känsla av sammanhang, litteraturöversikt, patienter, postoperativt, 

upplevelser.  
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1. Introduktion 

Hjärtat har i alla tider setts som en kraftfull symbol för liv likväl som ett vitalt organ. 

Att byta ut sitt hjärta mot någon annans är en stor och ibland traumatisk händelse som en del 

hjärtsjuka patienter blir tvungna att genomgå.  

Symboliken som tillskrivs hjärtat kan medföra att patienterna får svårare att acceptera det nya organet 

som ens eget (Anthony et al., 2011). En kris av det här slaget kan hanteras på flera olika sätt och få 

varierande resultat allt efter patientens personliga förutsättningar. De känslor och erfarenheter som 

patienten bär med sig efter en hjärttransplantation är något som kan påverka dem livet ut och som inte 

får förbises. Detta ämne går att förstå utifrån Aaron Antonovskys teorier kring känslan av 

sammanhang; KASAM, vilket berör mänskliga upplevelser av omvärlden och hur KASAM påverkar 

hanterbarheten i de situationer människan hamnar i. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Transplantation 

Omkring 700 organtransplantantationer utförs årligen i Sverige, inklusive njur- och 

levertransplantationer från levande donatorer och mellan 50 och 60 hjärttransplantationer 

(Socialstyrelsen, u.å.; Svensk Transplantationsförening, 2016). Den första 

hjärttransplantationen i världen med lyckad utgång genomfördes den 3 december 1967 i 

Sydafrika (Barnard, 1967).  

 

Sedan 1980-talet har hjärttransplantation kommit att bli en accepterad och framgångsrik 

behandling för patienter med terminal hjärtsvikt, ett alternativ när all annan medicinsk 

behandling prövats och misslyckats (Di’Amico, 2005). Hjärtsvikt orsakas framförallt av 

ischemiska skador efter upprepade hjärtinfarkter, medfödda hjärtfel, klaffel och 

hjärtmuskelsjukdom; kardiomyopati (Penninga, Møller, Gustafsson, Gluud & Steinbrüchel, 

2013). Operationen räknas till ett av de största kirurgiska ingrepp som en patient kan 

genomgå, vilket medför både fysiska och psykiska omställningar. Osäkerhet kring 

medicinering och efterförloppet med rehabilitering samt rädsla för avstötning är bara några 

av de faktorer som kan påverka patienten välmående inför transplantationen (Martin, Stone, 
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Scott & Brashers, 2009). På grund av kroppens eget immunförsvar är avstötning av det nya 

organet, med död som följd, en stor risk om patienten inte följer ordinationen av 

immunsupprimerande läkemedel resten av livet (Penninga et al., 2013). Dessa läkemedel för 

med sig biverkningar i form av ökad risk för opportunistiska infektioner, maligniteter, 

utvecklande av diabetes mellitus samt njurskador (Abboudi & McPhee, 2012).  

 

2.2 Upplevelse av väntan 

Transplantationsprocessen påbörjas redan när ingreppet tas upp som behandlingsalternativ 

och fortsätter långt efter att donatorhjärtat sitter på plats i mottagarens kropp (Dressler, 

1993). För att få förståelse för själva processen är det redan under väntetiden viktigt att 

patienterna av sjuksköterskorna får individanpassad information, medkänsla och hjälp att 

behålla en positiv attityd (Yorke & Cameron-Traub, 2007).  

 

Inte alla patienter blir transplanterade i ett akut skede, utan kan ha levt i flera år med 

varierande grad av hjärtsjukdom innan en transplantation blir aktuell (Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2011). När patienter får reda på att de med största sannolikhet inte överlever utan en 

organtransplantation ställs de inför många skiftande känslor och insikten om hur allvarlig 

sjukdomen verkligen är kan bli överväldigande (Mackenzie, 2001). Osäkerheten kring när 

eller om transplantatet kommer nämns som den värsta upplevelsen i vänteprocessen (Haugh 

& Salyer, 2007). Den allmänna bristen på organ oroar patienterna och stressen över att råka 

missa telefonsamtalet som ska ge dem ett nytt hjärta är ständigt närvarande (Frejd, Nordén 

& Dahlborg-Lyckhage, 2008). Även behovet av avancerad hjärtsjukvård under väntetiden 

lägger stress på patienten (Burker et al., 2006).  Den stora gemensamma påfrestningen som 

detta skede i sjukdomsprocessen medför skapar ett behov av emotionellt stöd (Weidner et 

al., 2011). Däremot kommer det som en lättnad för många patienter när de blir accepterade 

som mottagare för ett donatorhjärta (Ivarsson et al., 2011). Denna komplexa situation går att 

förstås med hjälp av teorin om KASAM, där det tas upp tre olika typer av stressorer; 

kroniska, viktiga livshändelser och dagsakuta förtretligheter. Både att bli diagnostiserad med 

svår hjärtsvikt, att stå på väntelistan för och mottaga ett nytt hjärta kan beskrivas som viktiga 

livshändelser. Antonovsky (1987, s. 58-59) talar om att stressorerna kan antingen bli skadliga, 
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neutrala eller rent av hälsobringande beroende på styrkan i KASAM hos den person som 

utsätts för händelsen, då den är avgörande för hur stressoren hanteras. 

 

Ett möte med personer som redan transplanterats och lever med ett nytt hjärta kan ge dem 

som väntar hopp och tro på att kunna återgå till ett gott liv (Tokarczyk, 2003). En studie 

påtalar dock en viss oro över att alltför optimistiska  förväntningar kan ha en negativ 

inverkan och leda till psykiska besvär för patienter som senare möter motgångar efter 

transplantationen. Trots att en positiv förväntan på utgången anses vara fördelaktig kan det 

finnas risk för att dessa personer snedvrider verkligheten och avfärdar allvaret i situationen 

(Leedham, Meyerowitz, Muirhead & Frist, 1995). Hur patienten uppfattar och reagerar i 

denna situation kan hänga ihop med dennes nivå av KASAM. Då någon med låg KASAM 

råkar ut för motgångar förväntar denne sig sedan, på grund av brist på till exempel 

begriplighet, att detta är något som kommer fortsätta resten av livet. Upplever patienten 

istället hög begriplighet i livet blir situationer de utsätts för hanterbara (Antonovsky, 1987, s. 

44-45).  

 

2.3 Efter transplantationen 

Både att drabbas av sjukdom och vara inlagd på sjukhus under en längre period kan ge 

upphov till en traumatisk kris enligt Cullberg (2003, s. 126-127). Personen blir patient och 

sätts i en främmande miljö utan sina egna kläder, tillhörigheter och familj. Sängen är inte ens 

egen och maten är annorlunda. Den personliga integriteten riskerar att kränkas när 

undersökningar och behandlingar blir en del av vardagen och patienten är ständigt beroende 

av andra människor (ibid.). När transplantationen är genomförd och spänningarna från 

väntetiden börjar släppa kan dessutom ett tillstånd av känslomässiga svängningar inträda 

hos denna patientgrupp (Bakkan, Sødahl-Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011, s. 507). 

Patienterna beskriver få minnen från tiden direkt efter operationen, endast upplevelsen av 

trötthet vid uppvaknandet men även tacksamhet för den information och det stöd som 

tillhandahölls dem redan under intensivvårdsperioden. Förhoppningar om förbättrad hälsa 

men också rädsla för komplikationer och biverkningar var dock närvarande (Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg, 2012). Situationer av olika svårighetsgrad är något människan 

upprepade gånger kommer möta genom livets gång. Hur väl patienterna hanterar stressen i 
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den nya tillvaron påverkar vilka konsekvenser det får för individen (jfr. Antonovsky, 1987, s. 

16-17). Antonovsky menar att det hänger på tillgängligheten till så kallade generella 

motståndsresurser (GMR) vilka ger oss kraft att hantera dessa stressorer. God ekonomi, en 

stark jagkänsla och socialt stöd nämns som några av dessa resurser. De bidrar till att göra 

stressorerna mer begripliga och därmed hanterbara (ibid.). Efter transplantationen oroar sig 

patienterna inte längre för ifall de ska dö, utan för hur de ska leva (Mackenzie, 2001). 

 

Patienter som genom transplantation mottagit andra organ, till exempel en njure eller lever, 

upplevde fler och värre symptom om deras mentala hälsa var sämre, oberoende av faktiska 

medicinska komplikationer (De Vito Dabbs et al., 2003). Livskvaliteten hos 

organtransplanterade, även om den tydligt förbättras jämfört med innan transplantationen, 

når inte samma nivåer som hos friska personer (Dew et al., 1997). Huber et al. (2011) 

diskuterar begreppet hälsa och menar att social hälsa kan vara att trots långvariga 

sjukdomstillstånd uppleva oberoende, genom att till exempel delta i sociala aktiviteter eller 

arbete. Den som framgångsrikt lyckas anpassa sig till sina begränsningar kan trots dessa 

delta i det sociala livet och därigenom uppleva hälsa. I de fall där patienten lyckas utveckla 

adekvata copingstrategier behöver en nedsatt funktion eller begränsning inte ha en negativ 

effekt på livskvaliteten (ibid.). I en svensk studie om njurtransplanterade uttryckte 

patienterna glädje över att kroppen återigen fungerade som den gjorde innan sjukdomen 

inträffade. I deras fall var det friheten från klåda och obundenhet till dialys som var de två 

största positiva förändringarna med det nya livet. De betonade även att mottagandet av 

organet innebar en ny chans, en gåva de kände ett ansvar att förvalta (Frejd et al., 2008).  

 

Antalet långtidsöverlevande efter en hjärttransplantation fortsätter att öka i takt med att 

forskningen går framåt och teknikerna förfinas (Dellgren et al., 2017). Hoffman et al. (2006) 

understryker att en transplanterad patient kan komma i kontakt med vården i flera olika 

sammanhang, med eller utan koppling till själva transplantationen. I alla dessa skeden måste 

dock det faktum att patienten är transplanterad tas med i planeringen och utformandet av en 

individuell plan för att uppnå en optimal omvårdnad. Ett samarbete mellan 

allmänsjukvården och den specialiserade transplantationsvården kan vara till stor hjälp och 

nytta för att bistå patienten med bästa möjliga omsorg (ibid.).   
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2.4 Teoretisk referensram 

Aaron Antonovsky var en internationellt erkänd medicinsk sociolog och professor 

verksam  framförallt från 1960 och fram till sin död i början på 1990-talet. I boken “Hälsans 

mysterium” beskriver Antonovsky begreppet salutogenes, som direkt översatt betyder hälsans 

ursprung. Antonovsky menar att hälsa uppnås genom en känsla av sammanhang (KASAM), 

när någon upplever sitt liv och sin omvärld med ett tillräckligt mått av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, vilket benämns som de tre grundstenarna inom teorin. Den 

som ser sammanhang i sin tillvaro har också större möjlighet att se sina handlingar som 

meningsfulla (Antonovsky, 1987, s. 30-31). Viktig aspekt att beakta är dock att KASAM inte 

är en copingstrategi, men att personer med stark KASAM har större möjlighet att välja den 

mest lämpade copingstrategin för att hantera situationerna de ställs inför (ibid., s. 186).  

 

3. Problemformulering 

Efter att ha levt med svår hjärtsjukdom och stått på väntelistan får många patienter sitt nya 

hjärta. Detta innebär en stor livsomställning då de transplanterade måste anpassa sig till ett 

nytt liv och lämna det invanda gamla levnadssättet med sin sjukdom bakom sig. Emotionell 

påfrestning såväl som nya problem kan tillkomma i detta skede, vilket kan påverka både den 

fysiska och psykiska hälsan hos personen. Det förändrade livet medför många nya 

upplevelser, både av hälsa, självbild och livssituation. Antalet långtidsöverlevande i denna 

kategori ökar i takt med att forskningen går framåt. På grund av detta kan det antas att 

allmänsjuksköterskan i olika sammanhang kan komma i kontakt med denna patientgrupp i 

ökad utsträckning. Hur patienterna anpassar sig till livet efter transplantationen och vilka 

upplevelser de bär med sig är viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om. Detta för att 

på bästa sätt kunna bidra med den hjälp och det stöd patienterna kan behöva.  

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av livet efter en 

hjärttransplantation.  

Hur anpassar sig patienterna till livet efteråt?  

Vad påverkar deras liv efter transplantationen?   



6 
 

5. Metod 

5.1 Design 

Arbetet är en litteraturöversikt med fokus på att belysa mänskliga upplevelser och 

erfarenheter. En litteraturöversikt av den här typen innebär att kritiskt granska och analysera 

utvalda artiklar inom ett visst område, för att sedan sammanställa dem i syfte att beskriva 

det aktuella forskningsläget (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 25).  

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, vilket resulterade i 13 stycken 

artiklar där 6 var kvantitativa, 5 kvalitativa och 2 var av mixad metod. 

En kvalitativ ansats strävar efter att tolka, förstå och beskriva ett ämne, medan den 

kvantitativa forskningen ska kunna vara reproducerbar och söka universell information som 

inte avgränsas av speciella omständigheter. Båda ansatserna kan nyttjas för att utvinna 

kunskap om människan och hennes omvärld (Forsberg & Wengström, 2003, s. 45-46).  

Denna översikt har en induktiv ansats, vilket innebär att resultatet insamlats 

förutsättningslöst utefter valt syfte och sedan sammanställts. Först när detta var gjort drogs 

slutsatser och samband utformades (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 49). 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt inklusionskriterierna som valts ska artiklarna ha fokus på posttransplanterade, vuxna 

patienters upplevelser efter hjärttransplantation, vara skrivna på svenska eller engelska samt 

vara peer-reviewed. Exkluderades gjordes artiklar med inriktning mot barns, föräldrars och 

anhörigas upplevelser, samt studier som speglar sjuksköterskans perspektiv. Artiklar med 

fokus på andra organtransplantationer eller kombinerade transplantationer blev även dessa 

exkluderade.  

 

5.3 Litteratursökning 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed, vilka är redovisade i tabell 1 och 2. 

Vid urval av artiklar relevanta för denna litteraturöversikt har ingen begränsning vad gäller 

årtal gjorts. Söktermerna som användes var Heart transplantation, Adaptation, psychological och 

Postoperative period ut, vilka alla tre brukades som Headings i CINAHL och MeSH-termer i 
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PubMed. Söktermerna användes först separat och sedan i kombination med sökoperatorerna 

AND och OR för att precisera sökningen. Samtliga titlar lästes i båda databaserna. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjorda i Cinahl 2017-01-25  

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

#1 (MH "Heart 

transplantation") 

- 2,441 - - - - 

#2 (MH "Adaptation, 

Psychological") 

- 14,704 

 

- - - - 

#3 (MH "Postoperative 

Period") 

- 3,609 - - - - 

#4 #1 AND (#2 OR #3) - 54 28 15 4 3 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet.  
 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar, gjorda i PubMed 2017-01-25 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet.  

 

 

Nummer Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

#1 "Heart 

Transplantation"[Mesh]  

- 32082 - - - - 

#2 "Adaptation, 

Psychological"[Mesh]  

- 111549 - - - - 

#3 "Postoperative 

Period"[Mesh]  

- 44948 - - - - 

#4 #1 AND (#2 OR #3) English, Adult: 

19+ years 

435 56 29 14 11 
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5.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Relevansbedömningen utgick från litteraturöversiktens syfte och frågeställningar samt 

inklusions- och exklusionskriterierna för att utsortera artiklar till denna studie. Granskning 

gjordes med hjälp av Forsberg och Wengströms (2003) modifierade 

kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptionsstudier samt deras checklista för 

kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2015, s. 203-207). Detta gjordes i enlighet med 

Polit & Beck (jfr. 2012, s. 111) för att säkerställa god kvalitet av artiklarna och kritiskt se över 

studiernas innehåll och kvalitet. När alla titlar i samtliga databaser lästs fortskred arbetet 

med att därefter göra en bedömning av vilka artiklar som sågs relevanta. Dessa artiklars 

abstrakt sågs över för att utefter det avgöra vilka som kunde vara av intresse för resultatet. 

Artiklarna som efter läsning av hela deras innehåll gick vidare för granskning var 18 till 

antalet, varav en artikel var dubblett. Ytterligare en artikel föll bort under granskningen på 

grund utav dess låga kvalitet. Totalt kvarstod efter sista granskningen 13 artiklar som 

presenteras i studiens resultat. Kvalitetsgranskningen av artiklarna finns sammanställd i 

bilaga 1.  

 

5.5 Analys 

Till analysen numrerades artiklarna och delades upp så att sex respektive sju artiklar 

granskades vardera. Detta skedde i samma rum för att kunna diskutera och ta upp 

eventuella funderingar under arbetets gång. Efter att artiklarna kvalitetsgranskats lästes de 

noga igen och med markeringspenna stryktes stycken och bärande termer under som 

upplevdes intressanta och som motsvarade syftet. Anteckningar av dessa termer gjordes 

även i varje artikel (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 105-106). Därefter lästes artiklarna ännu en gång 

för att upptäcka genomgående teman och få en ännu bättre uppfattning om vad studierna 

lyfter fram. Tredje gången artiklarna gicks igenom extraherades kontexten ur de 

understrukna styckena, vilka skrevs ner i ett separat dokument. Därefter skedde ett byte av 

artiklar och processen upprepades. Bärande termer och kontext sammanställdes i en tabell 

för att få bättre överblick över studiernas innehåll samt för att utröna vilka artiklar som hade 

liknande fokus. På whiteboardtavla ritades sedan 13 rutor upp, en för varje artikel, där 

bärande termerna ur artiklarna skrevs upp. Utefter dessa termer framkom tre områden 
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kopplade till syfte/frågeställningar; upplevelser, anpassning och påverkande faktorer. Artiklarnas 

innehåll sönderdelades i olika teman, kontexter och ämnen, som skrevs upp under 

respektive rubrik. Detta möjliggjorde att samband och likheter kunde upptäcktas, grupperas 

och kategorier samt subkategorier till resultatet bildades (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 108, 119).  

 

5.6 Etiska överväganden 

Då detta är en litteraturöversikt som omfattas av ramen för högskolestudier på grundnivå 

ses ingen nödvändighet att ansöka om etiskt tillstånd (jfr. Lag om etikprövning av forskning 

som avser människor, SFS 2003:460, 2§). Däremot är artiklarna granskade för att särskilt se 

till att de förde ett etiskt resonemang och/eller var godkända av etisk kommitté. Materialet är 

objektivt behandlat, utan förutfattade meningar och resultatet presenterat såsom det 

framkommit och är inte styrt i riktning att stödja en viss åsikt eller hypotes (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 69-70). Vetenskapsrådets riktlinjer framhäver att fusk och plagiat strider 

mot god forskning (CODEX, 2017), vilket tagits fasta på i denna litteraturöversikt. 

 

6. Resultat 

Resultatet till denna litteraturstudie är baserat på 13 vetenskapliga artiklar; 6 kvantitativa, 5 

kvalitativa och 2 av mixad metod. Fyra studier var gjorda USA, tre i Skottland, två i Polen 

samt en från vardera Österrike, Kanada, Iran och Brasilien. Tre kategorier framkom ur 

analysen; Ett nytt liv, En ny verklighet och Anpassningsstrategier. Dessa, med subkategorier, 

presenteras i figur 1. 

   

   

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över kategorier och subkategorier presenterade i resultatet. 

Ett nytt liv En ny verklighet Anpassningsstrategier 

▪ Förändrad livssyn och tacksamhet 

▪ Möjligheter och begräsningar 

▪ Emotionella aspekter 

▪ Identitet och självuppfattning 

▪ Botad men fortfarande sjuk 

▪ Motstridiga känslor 

▪ Element som påverkar 

▪ Sociala sammanhang och tro 

▪ Personliga attityder 
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6.1 Ett nytt liv   

Förändrad livssyn och tacksamhet  

Efter hjärttransplantationen uttrycker patienterna tacksamhet över att ha fått en andra chans 

att få uppleva och njuta av livets goda stunder, att de blivit pånyttfödda och påtalar att 

operationen blev en milstolpe i deras liv (Jalowiec, Grady & White-Williams, 2007; Peyrovi, 

Raiesdana & Mehrdad, 2014; Sadala & Stolf, 2008). Det hjärtsvikten tidigare omöjliggjort blev 

igen möjligt, även enkla saker som representerade ett normalt liv; gå, tala och andas utan 

problematik. Kampen innan operationen handlade om att överleva, medan fokus efter 

transplantationen låg på att förvalta den nya chansen till liv. Känslan av att inte vara fången 

av sin sjukdom och att kunna utföra vardagsaktiviteter bidrog till upplevelsen av frihet och 

självständighet. Framtiden kändes hoppfull och ljus  (Jalowiec et al., 2007; Sadala & Stolf, 

2008). Patienterna upplevde sig ha varit nära döden vilket gav dem en uppfattning om att 

livet var skört men värdefullt och de blev medvetna om sin egen dödlighet. De ansåg att 

livet var för kort för att fokusera på sådant som inte var positivt (Peyrovi et al., 2014).  

 

Möjligheter och begränsningar 

De hjärttransplanterade talade om att operationen möjliggjorde skapandet av 

framtidsplaner. Patienterna insåg att de inte var redo att dö, då livet inte upplevdes 

fullbordat. De ville hinna njuta av familjelivet och få följa sina barns uppväxt (Jalowiec et al., 

2007). Transplantationen kunde dock samtidigt ha en negativ inverkan på framtiden. 

Kvinnor sörjde att den immunsuppressiva behandlingen begränsade deras möjlighet att bära 

egna barn, medan männen uttryckte en oro över att inte kunna återgå till arbetslivet. Ett 

annat stressmoment behandlade framtida giftermål, då patienterna inte ansåg sig attraktiva 

för eventuella partners på grund av sin sjukdom och dess följder. Fler aspekter bidrog med 

oro, såsom ekonomi och försämringar i det sexuella samlivet (Baumann, Young & Egan, 

1992; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008).   

 

Emotionella aspekter 

Flertalet artiklar innehöll konstateranden från patienter om att livet blev bättre efter 

transplantationen (Bohachick, Taylor, Sereika, Reeder & Anton, 2002; Bunzel & Laederach-
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Hofmann, 1999; Jalowiec et al., 2007; Sadala & Stolf, 2008). De talade om ett ökat välmående 

och hög tillfredsställelse, samt att de återfick stabilitet och kontroll i livet (Bohachick et al., 

2002; Jalowiec et al., 2007). Psykiska aspekter förändrades till det bättre och patienterna 

upplevde lägre nivå av depression och ångest, högre självkänsla och bättre social förmåga. 

Även emotionellt välmående ökade (Bunzel & Laederach-Hofmann, 1999; Sadala & Stolf, 

2008). En studie från Österrike visade dock att fem år efter transplantationen hade måtten av 

depression och depressiva symptom ökat jämfört med ett år post-operativt. Detta visar på att 

upplevd fysisk hälsa inte nödvändigtvis behöver vara en garanti för psykisk och emotionellt 

välmående (Bunzel & Laederach-Hofmann, 1999). Hjärttransplanterade behövde lära sig 

hantera situationen med ett nytt hjärta, vilket innefattade medicinintag, införandet av 

dietförändringar och att förstå risken för avstötning. Behovet av stöd och uppföljning var 

stort (Peyrovi et al., 2014). De som upplevde att de fått gott stöd från vårdteamet var också 

mer nöjda med transplantationsresultaten (Jalowiec et al., 2007). Vårdpersonalen agerade 

som en form av socialt nätverk där patienterna fann stöd, även om det oftast avtog efter 

utskrivningen (Bohachick et al., 2002). 

 

Frekventa sjukhusbesök blev en påminnelse om ett liv patienterna ville lägga bakom sig 

(Jalowiec et al., 2007; Peyrovi et al., 2014). Omständigheterna kring transplantationen och 

omvårdnaden efter denna, med bland annat utökade behov hemma, kunde vara 

ansträngande såväl för patienten som för dennes familj. Patienterna upplevde sig som en 

börda för familjen vilket hade en negativ effekt på välmåendet. Det påtalades dock att deras 

bortgång hade varit ännu tyngre för familjen att hantera (Jalowiec et al., 2007; Kaba, 

Thompson & Burnard, 2000; Peyrovi et al., 2014).  

 

Identitet och självuppfattning 

På grund av hjärtats symboliska värde uppstod funderingar över om huruvida en 

hjärttransplantation kunde påverka den egna identiteten. Det krävdes tid att acceptera någon 

annans hjärta i sin egen kropp (Kaba et al., 2000; Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & 

Theodosopoulou, 2005; Sadala & Stolf, 2008). Patienterna rapporterade förändrade känslor 

och självuppfattning. Hjärtat upplevdes som någon annans men samtidigt som ens eget. En 

identitetskris kunde uppstå när patienterna upptäckte känslor och upplevelser som de inte 
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associerade till sig själva. De spekulerade kring om donatorns identitet skulle leva vidare 

genom dem och om förändringen i kroppen också förändrade personligheten (Mautner et al., 

2015). Vissa patienter uttryckte sorg över att ha förlorat sitt eget hjärta och även oro över att 

det kasserats. Tanken på detta var stundtals outhärdlig (Kaba et al., 2005; Mautner et al., 

2015;  Sadala & Stolf, 2008).  

 

Visst bemötande från personer i patienternas närhet kunde ha en negativ effekt. I en iransk 

studie nämndes fördomar och kulturella föreställningar kring hur ett donatorhjärta skulle 

kunna påverka mottagaren, speciellt om hjärtats tidigare innehavare var av det motsatta 

könet. Anhöriga uttryckte åsikter om vad patienten borde och inte borde göra av hänseende 

till transplantationen. Även om detta gjordes i all välmening kunde det verka hindrande, 

förminskande och skada det psykiska välmåendet hos patienten (Peyrovi et al., 2014).  

 

6.2 En ny verklighet 

Botad men fortfarande sjuk 

Transplantationen må ha botat hjärtsvikten, men orsakade samtidigt nya besvär och 

problematik som patienterna inte alltid hade räknat med. De upplevde sig som botade men 

fortfarande sjuka då de insåg att ett liv endast ersattes av ett annat, gamla hälsoproblem mot 

nya. Avstötning, komplikationer och biverkningar från medicineringen efter 

transplantationen var några av de största orosmomenten för patienterna. De var rädda att 

förlora den nya chans de fått och att inte hinna utföra allt de planerat på grund av 

komplikationer (Baumann et al., 1992; Peyrovi et al., 2014). 

 

Följsamheten till läkemedel i studierna var god, mycket på grund av patienternas stora 

medvetenhet om konsekvenserna en bristande följsamhet skulle innebära. Däremot fann de 

det svårare att lyda råden om kostomläggning och fysisk aktivitet, ofta på grund av 

okunskap eller bristande motivation. Viljan att känna sig normal och frisk gjorde att en del 

patienter valde att bortse från läkarnas råd, trots att de samtidigt var oroliga att dessa 

handlingar skulle få följder i framtiden. Vissa upplevde det svårt att behöva avstå från 

uppskattad mat som dessvärre hade negativa effekter på hälsan efter transplantationen 
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(Baumann et al., 1992; Bunzel & Laederach-Hofmann, 1999; Jalowiec et al., 2007; Peyrovi et 

al., 2014; Sadala & Stolf, 2008).  

 

Motstridiga känslor 

Upplevelserna efter en hjärttransplantation frambringade känslor från hela spektrumet. 

Glädje över att vara vid liv och rädsla för att donatorhjärtat skulle avstötas. Stolthet över att 

ha genomgått och överlevt en hjärttransplantation blandades med viljan att känna sig 

normal. Hälsan upplevdes vara tillbaka, trots medvetenheten om att den hängde på den 

livslånga medicineringen och nya egenvårdsregimer (Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 

2008). En del patienter ångrade beslutet om att transplanteras och funderade i svåra stunder 

på om fördelarna verkligen övervägde. I slutändan var majoriteten dock nöjda med sitt 

beslut (Jalowiec et al., 2007; Peyrovi et al., 2014). Vetskapen om att någon annans död 

krävdes för att möjliggöra transplantationen påverkade patienterna starkt. I fyra studier  

med kvalitativ design uttryckte patienterna tacksamhet gentemot donatorn och dennes 

familj som donerat organen. Donatorerna dog inte förgäves; tack vare dem fick patienterna 

leva. Patienterna upplevde också att de stod i skuld för gåvan de mottagit och att den var 

något de måste förvalta. Ånger, skuldkänslor och sorg över den avlidne donatorn dök upp 

som teman i det patienterna berättade, samt skuld över att själv fått fortsätta leva när andra 

måste dö (Kaba et al., 2005; Mautner et al., 2015; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008). En 

patient beskriver:  

    

Before the operation, we feel kind of guilty. One day I asked Dr Y: ‘I keep thinking that for me 

to survive, another person has to die. It’s a strange thing that we feel’. He said: ‘No, you 

shouldn’t think about that. You must think that I may die today as I cross the street and then 

I’ll be a donor. Then, if I die, I will donate whatever I can to another person. Accidents always 

happen ...  (Sadala & Stolf, 2008, s 222) 

 

Faktorer som påverkar  

Fritidssysselsättningar, arbetsliv och ekonomi påverkade i vilken grad patienterna upplevde 

normalitet i sina liv. I takt med rehabiliteringen kunde de återuppta tidigare intressen, vanor 

och levnadssätt, något som bidrog till friskhetskänslan (Bunzel & Laederach-Hofmann, 

1999). Förmågan att kunna arbeta kopplade patienterna starkt samman med att vara frisk. 
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Arbetet blev en symbol för återanpassning, gav dem en plats i samhället och en känsla av att 

göra nytta. Detta skapade oro i den grupp som efter transplantationen ännu inte kunnat 

återgå till arbetslivet, alternativt insett att det inte skulle komma att bli möjligt. I vissa fall 

ledde inkomstbortfallet tillsammans med kostnaderna för läkemedel och sjukhusbesök att 

ekonomin blev lidande (Baumann et al., 1992; Bunzel & Laederach- Hofmann, 1999; Jalowiec 

et al, 2007; Sadala & Stolf, 2008). 

 

Nivån av upplevd livskvalitet var en faktor som hos dessa patienter korrelerade med nivån 

av tillfredsställelse och välmående. Stark känsla av sammanhang (KASAM), positiv 

inställning, upplevd kontroll, starkt socialt/emotionellt stöd, mindre familjerelaterad stress 

och färre komplikationer eller läkemedelsbiverkningar bidrog enligt sex studier till bättre 

livskvalitet (Baumann et al., 1992; Bohachick et al., 2002; Grady et al., 2007; Jalowiec et al., 

2007; Milaniak et al., 2014; Ruzyczka et al., 2011), medan fem studier nämnde ångest 

och/eller depression som en av de starkast negativt påverkande faktorerna på både 

livskvalité och tillfredsställelse med livet (Baumann et al., 1992; Bohachick et al., 2002; Bunzel 

& Laederach-Hofmann, 1999; Grady et al., 2007; Ruzyczka et al., 2011).  

 

6.3 Anpassningsstrategier 

Sociala sammanhang och tro 

I fyra studier nämndes tro och religion som ett sätt finna trygghet, stöd och att hantera 

situationen. De använde även tro som förklaringsmodell för att besvara frågan Varför just 

jag?. Patienterna litade på att Gud hade en plan för dem och att de inte skulle drabbats om 

inte de besatt förmågan att klara av det. Religionen blev den fasta punkten när deras värld 

skakade (Kaba & Chanley, 1997; Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008).  

 

Familj, barn och barnbarn var starka motivatorer till att fortsätta kämpa. Patienterna 

uttryckte att det inte bara handlade om dem själva, de ville även fortsätta leva för att se den 

yngre generationen växa upp (Kaba et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008). Det kunde vara till stor 

hjälp att söka stöd hos familj och socialt nätverk för den här patientgruppen. Vissa upplevde 

att deras vänkrets minskade efter att de blivit sjuka och de saknade den stöttning som en 

sådan kunde erbjuda (Kaba & Chanley, 1997; Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 2014). 



15 
 

Personliga attityder 

Patienterna i artiklarna hade olika sätt att anpassa sig till livet som transplanterad och 

använde sig av varierande strategier för att hantera situationen och känslorna som uppstod.  

Upplevelsen av att ha kontroll över situationen hjälpte patienterna till bättre psykiskt 

mående, både under sjukhusvistelsen och i efterförloppet. Det var även kopplat till lägre 

nivåer av ilska och depression samt högre nivåer av optimism och tillfredsställelse 

(Bohachick et al., 2002). Enligt patienter i tre studier var att acceptera situationen såsom den 

såg ut och försöka behålla en optimistisk livssyn en väl fungerande strategi. För att kunna ta 

itu med problemen som uppkom till följd av transplantationen på ett meningsfullt sätt var 

patienterna tvungna att erkänna verkligheten. Starka samband sågs mellan optimism, positiv 

inställning, självförtroende och känsla av sammanhang (KASAM), samt att dessa faktorer 

bidrog till en bättre livskvalitet (Kaba et al., 2000; Milaniak et al., 2014).  

 

Andra patienter gjorde tvärtom och försökte förminska eller förneka sina upplevelser och 

känslor i samband med sjukdomen och operationen, så kallade passiva copingstrategier. 

Vissa, även om de insåg allvaret i sammanhanget, förnekade att det påverkade dem i någon 

högre grad. Detta kunde minska oron över att donatorhjärtat på något sätt skulle påverka 

dem som personer. Risken med angreppssättet var dock att patienterna avfärdade vikten av 

situationen och inte bearbetade händelsen (Kaba & Chanley, 1997; Kaba et al., 2000, 2005). Ett 

annat sätt för att förminska och avdramatisera transplantationen var genom att beskriva 

hjärtat som en maskin eller en reservdel som kunde bytas ut utan större påföljd, för att på så 

sätt göra situationen mer hanterbar (Kaba et al., 2005; Mautner et al., 2015). Vissa försökte 

hitta orsaker till varför just de drabbats, såsom att de tidigare levt ett hårt liv eller att de gjort 

något fel. De omvärderade sin livssituation och fick nya prioriteringar mer anpassade till de 

ändrade omständigheterna (Kaba et al., 2000).  

 

7. Metoddiskussion 

Inklusionskriterierna formades utifrån syftet. Intresset låg på den vuxna patientens 

perspektiv, vilket ledde till att övriga grupper uteslöts. Artiklar som behandlade 
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kombinerade transplantationer (hjärta och ett annat organ) sållades bort då detta ansågs 

kunna påverka upplevelsen och således ge ett missvisande resultat.  

 

Sökorden som användes var Heart transplantation, Adaptation, psychological och Postoperative 

period, vilka utarbetades efter syfte och frågeställningar. Samtliga fungerade som MeSH-

termer respektive CINAHL-headings i de två databaserna. Adaptation, psychological ansågs 

relevant med avseende på intresset för hur patienterna anpassade sig till sitt nya liv och även 

för att det hänsyftade till upplevelser och den psykiska aspekten av ämnet. Det diskuterades 

om något alternativ till Postoperative period skulle kunna användas i sökningen, till exempel 

patient experiences som fritext, men då en provsökning gjordes framkom ett resultat med 

huvudsakligen pre-operativa upplevelser, vilket inte överensstämde med 

litteraturöversiktens syfte. När sökordet istället byttes till Postoperative period uppstod ett 

mycket mer relevant fokus. Detta bestämdes efter assistans av bibliotekspersonal. Trots att 

samma sökord användes till båda databaserna gav sökningen i CINAHL betydligt färre 

träffar än motsvarande i PubMed (54 respektive 435 träffar). Ingen avgränsning gjordes i 

CINAHL då antalet träffar redan var så pass lågt att det inte ansågs nödvändigt. I PubMed 

gjordes begränsningen English och Adult 19+ years i enlighet med exklusionskriterierna för att 

effektivisera genomgången av det stora sökresultatet.  

 

Det gjordes ingen avgränsning vad gäller publiceringsår och en fundering var ifall resultatet 

skulle sett annorlunda ut med en snävare tidsavgränsning. Efter en preliminär genomgång 

framkom dock att mycket relevant forskning inom ämnet var gjord redan på 1990-talet och 

därför inkluderades även dessa artiklar. Motiveringen till detta var att fokus trots allt låg på 

den mänskliga upplevelsen av ämnet och även upplevelser från denna tidsperiod var av 

intresse. Teknikerna och behandlingarna har i takt med forskningen gått framåt, men 

upplevelsen av att få ett nytt hjärta är subjektiv och till stor del oberoende av 

medicinområdets utveckling. 

Vid urvalet av artiklar till resultatet föll majoriteten bort från sökningen i PubMed. 

Anledningen till detta var att denna litteraturstudie hade fokus på omvårdnad och 

mänskliga upplevelser och databasen PubMed har en i huvudsak medicinsk inriktning. 

Detta gav ett sökresultat med ett dominerande medicinskt innehåll, till exempel dök studier 
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om specifika mediciners inverkan eller andra medicintekniska undersökningar. En del 

artiklar verkade efter läsning av titel intressanta, men när sedan även abstrakt granskats 

framkom att fokus i artikeln inte låg på själva hjärttransplantationen eller upplevelsen av 

denna utan på någon annan företeelse (till exempel depression eller viktnedgång) och där 

benämndes hjärttransplantationen som en faktor snarare än grundorsak. Kanske skulle fler 

databaser bidragit till ett bredare utfall, men då sökningarna som utfördes i PubMed och 

CINAHL gav tillfredsställande bredd av potentiellt material ansågs det inte nödvändigt att 

göra sökningar i ytterligare databaser.   

 

Resultatet innehöll studier från USA, Iran, Österrike, Skottland, Kanada, Polen och Brasilien 

vilket gav en geografisk bredd. Detta hade potentiellt kunnat medföra en risk för splittring i 

upplevelserna och därmed resultatet, då studierna reflekterar flera olika kulturer. Efter 

analysen framkom dock att upplevelserna är genomgående lika och speglar 

allmänmänskliga erfarenheter efter en hjärttransplantation. De kulturspecifika aspekter som 

uppmärksammades belystes i resultatet. En geografisk bredd kan ses som en styrka då den 

bättre representerar den mångfald vi lever i.  

 

Den övervägande styrkan i denna litteraturöversikt var analysmetoden, vilken var noggrant 

utförd och bearbetad i enlighet med Polit & Beck (jfr. 2012, s. 108, 119). Granskningsmallar 

använda i denna studie var till god hjälp i avgörandet av artiklarnas kvalitet och för kritisk 

granskning av innehållet i samtliga artiklar presenterade i resultatet. De lade även en god 

grund för kritiskt tänkande inför eventuella framtida studier och det kommande arbetslivet. 

Granskningen skedde gemensamt, vilket innebar att diskussion om artiklarna kunde föras 

kontinuerligt i strävan att undvika missförstånd och garantera att informationen uppfattades 

samstämmigt.  

 

Ytterligare en styrka var valet av att behålla citatet presenterat i resultatet på originalspråk, 

detta för att inte riskera feltolkning eller egen värdering vid översättning. Fördelningen 

mellan kvalitativ och kvantitativ ansats i artiklarna var relativt jämn (fem respektive sex 

stycken, samt två med mixad metod). Det låga antalet kvalitativa studier skulle kunna anses 

som en svaghet. Polit & Beck (2012, s. 201, 487) förklarar att kvalitativ ansats kan vara att 
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föredra då avsikten är att förstå helheten av något medan kvantitativ ansats används för att 

förstå mening och processer av saker med huvudfokus på orsaker och effekter (ibid.). Då 

syftet var att belysa mänskliga upplevelser hade fler kvalitativa studier kunnat vara 

fördelaktigt, med tanke på deras potential att bidra till en bredare förståelse för patientens 

erfarenheter. De kvantitativa artiklarna bidrog med att förklara anpassningsstrategier och 

påverkande omständigheter för välmåendet, vilket svarar mot studiens frågeställningar.  

 

8. Resultatdiskussion 

Resultatet baserades på 13 vetenskapliga artiklar där rubrikerna “Ett nytt liv”, “En ny 

verklighet” och “Anpassningsstrategier” framkom. Patienterna upplevde ett nytt liv och en 

ny chans efter hjärttransplantationen. Det faktum att deras nya hjärta varit någon annans 

skapade psykiska påfrestningar och stundtals identitetskris. Patientgruppen påtalade även 

upplevelsen av att hjärtsjukdomen må vara botad, men att transplantationen tillförde nya 

problem de behövde anpassa sig till. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom att flera patienter berättar om upplevelsen av att 

livet blev bättre, om att få en andra chans och att de fått livet tillbaka. De beskriver på flera 

sätt att de fått nytt perspektiv och hur att leva så nära döden gett livet nytt värde. Samma 

upplevelse delades av patienter som mottagit ett hjärt-, lung- eller levertransplantat, som 

menade att de fått bättre hälsa och kände tacksamhet över att ha fått motta ett nytt organ. 

Yngre patienter upplevde att livet började på riktigt efter transplantationen och medförde att 

de kunde röra sig med lätthet och interagera i sociala kretsar som andra ungdomar (Anand-

Kumara, Kung, Painter & Broadbent, 2014; Green, Meaux, Huett & Ainley, 2011; Monemian, 

Abedi & Naji, 2015). Även njurtransplanterade uttryckte upplevelsen av att ha fått mottaga 

en gåva genom transplantationen (Frejd et al, 2008). Patienterna upplevde dessa positiva 

erfarenheter, något som inte är förvånande med tanke på att metoderna förfinas och 

långtidsöverlevnaden förbättras, vilket ger bättre grundförutsättningar för individen 

(Wilhelm, 2015). Däremot upplevde hjärttransplanterade patienter i en svensk studie att 

återhämtningen till det nya livet må ha varit snabb, men samtidigt mycket tung och 

långvarig (Ivarsson et al., 2012). En av grundstenarna i KASAM är meningsfullhet, som 
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beskrivs som motivationskomponenten i teorin. Det innebär att det finns områden i tillvaron 

som känns betydelsefulla och känslomässigt viktiga. Hög KASAM gör det möjligt att söka 

mening i allt som händer i livet, även sådant som är tungt. När patienter beskriver att livet 

fått ett nytt värde, kan det tolkas som att hjärtsjukdomen och transplantationen genererat 

motivationskomponenter som hjälpte dem att ta sig igenom krisen. Det gav dem en chans att 

fundera på vad som är meningsfullt i livet och kanske släppa taget om sådant som inte 

längre är relevant i förhållande till deras nya förutsättningar (jfr. Antonovsky, 1987, s. 45-46).  

 

I resultatet framkom även att transplantationen och den efterföljande farmaceutiska 

behandlingen haft negativ inverkan på patienternas ekonomi, arbetskapacitet och förmåga 

att få biologiska barn. Biverkningar från immunsupprimerande läkemedel var vanliga och 

besvärande. Liknande beskrev njurtransplanterade patienter sina upplevelser av negativa 

effekter. Främst var det sömnsvårigheter, trötthet och förändrat utseende som besvärande 

dem (Zarifian, 2006). Unga hjärttransplanterade upplevde sig som en börda för familjens 

ekonomi, trots att det var föräldrarnas ansvarsområde. En patient uttryckte oro för det 

kommande arbetslivet och rädsla för arbetslöshet på grund utav de frekventa 

sjukhusbesöken (Green et al., 2011). I en studie om både hjärt- och lungtransplanterade 

upplevdes oförståelse från patienternas arbetsgivare i fråga om arbetsförmåga efter 

transplantationen. Patienterna ville arbeta på heltid men upplevde att sviterna efter 

transplantationen begränsade deras kapacitet (Ivarsson et al., 2012). När de negativa 

effekterna av ett svårt, kroniskt sjukdomstillstånd gör sig påminda blir det lätt att anse sig 

vara ett offer för omständigheterna och känna sig orättvist behandlat av livet. 

Antonovsky menar att en låg nivå av hanterbarhet leder till att personen har svårt att se vilka 

resurser som står till hands för att bemöta situationen på ett konstruktivt sätt. De patienter i 

artiklarna som behöll en positiv attityd trots sina erfarenheter visade på relativt hög KASAM 

och innehade även medel för att hantera svårigheterna de mötte (jfr. Antonovsky, 1987, s. 

45).  

 

Familjen och hur den påverkade patienternas mående diskuteras ur flera perspektiv i 

resultatet. Det kan tyckas svårt att genomgå händelser som en hjärttransplantation med 

efterföljande rehabilitering på egen hand, då människans välmående ofta är beroende av 
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stöd från sina närmaste. Vissa patienter upplevde sig vara en börda för sina anhöriga, men 

samtidigt var familjen ett essentiellt stöd för de transplanterade. Annan forskning stödjer att 

familjen är en viktig komponent för välmående, tillsammans med stöd från vänner och 

livspartner (Flattery, Salyer, Maltby, Joyner, & Elswick, 2006). Socialt stöd skulle kunna anses 

som ett mänskligt behov oberoende av kulturell bakgrund, då artiklar i resultatet från Iran, 

USA, Skottland och Brasilien alla benämner detta. En reviewartikel från 2013 kom fram till 

samma slutsats, samt betonade vikten av socialt stöd som en betydande komponent för 

patientens välmående och rehabilitering (Conway et al., 2013). Samtidigt påtalar patienterna 

i en iransk studie att behovet av stöd efter hjärttransplantationen inte möttes av familjen och 

talade om tomheten detta medförde (Monemian et al., 2015). Support från familj och vänner 

benämns även som en av de viktigaste generella motståndsresurserna av Aaron Antonovsky 

när det kommer till att hantera svåra händelser i livet (Antonovsky, 1987, s. 17).  

 

Litteraturöversiktens resultat visade hur en del patienter upplevde att de ersatt ett problem 

med ett annat i och med operationen. Hjärtsvikten var botad men nya besvär hade 

uppkommit. Dew et al. (1997) konstaterar att även om en transplantation förbättrar 

livskvaliteten hos kroniskt sjuka patienter, är det ej någon garanti för att uppnå samma 

nivåer som innan sjukdomsdebuten (ibid.). En annan studie menar att effektiva 

copingstrategier till stor grad avgör ifall en människas funktionsnedsättning begränsar 

upplevd hälsa och livskvalitet (Huber et al., 2011). Förhoppningsvis kan fortsatta framsteg 

inom både de kirurgiska och farmakologiska behandlingarna bidra till att förbättra 

livskvaliteten ytterligare hos denna patientgrupp. Diskuteras kan även ifall den ursprungliga 

nivån av livskvalitet till varje pris bör eftersträvas, eller om möjligheten till fortsatt liv blir 

tillräckligt betydelsefull för att väga upp de eventuella begränsningar transplantationen 

medfört.  

 

I vissa av resultatets artiklar beskrev patienterna upplevelsen av en förändrad identitet eller 

identitetskris till följd av transplantationen. Detta var även fallet i två studier där yngre 

patienter, i åldern där utseende spelar en viktig roll, uttryckte kroppsförändringar med 

avseende till ärr och läkemedelspåverkan vilket skapade osäkerhet och genans. De upplevde 

att hjärttransplantationen definierade de som person och upplevde mer stress över 
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kroppsliga förändringar än de äldre transplantatmottagarna (Green et al., 2011; Stiefel, 2013). 

Antonovsky (1987, s. 54) skriver att en fast identitet kräver ett starkt själv och när någon 

möter krafter som upplevs svårbesegrade kan den som har ett starkt jag skapa en alternativ 

identitet (ibid.). Detta kan tolkas som att personen frambringar de sidor hos sig själv som har 

förmågan att hantera känslorna som uppkommer efter transplantationen. Är den förändrade 

identiteten som patienterna upplever ett resultat av en stark eller svag grundidentitet? Det är 

svårt att uttyda ur intervjuerna ifall förändringen haft någon betydelse för den psykiska 

hanteringen av transplantationen, positiv eller negativ, men det kan antas att så skulle kunna 

vara fallet.  

 

De flesta av artiklarna var utförda i västerländska länder, förutom två studier utförda i Iran 

respektive Brasilien. Det som framstod i dessa studier var kulturella kroppsuppfattningar, 

könsroller, samt hur religion och tro fungerar som stöd under transplantationsprocessen. 

Vikten av religion stödjs även av en annan iransk studie som belyser upplevelser efter 

hjärttransplantation (Monemian et al., 2015). Det är inte oväntat att det var just i studier från 

dessa länder som religion tas upp som anpassningsstrategi då samtliga är religiöst präglade 

länder med stark kulturell påverkan. En studie av Weiland, Marck, Jelinek, Neate & Hickey 

(2013) visade att religion och kultur kunde ha betydelse för attityder gentemot 

organdonation och transplantationer. Där syntes ett samband mellan större kunskap om 

ämnet och en positiv inställning till organdonation (ibid.). Religion och kultur tycks kunna 

ha både positiv och negativ inverkan i patientens liv. De kan bidra till ökad KASAM för 

individen men samtidigt kan kulturella hämningar begränsa möjligheten att söka socialt 

stöd.  

 

Sjuksköterskan och vårdteamets roll benämndes i litteraturöversiktens resultat genom att 

patienterna upplevde stödet från personalen som värdefullt. Dock uttryckte patienter i en 

annan studie en önskan om djupare information kring mentala och fysiska komplikationer 

som kan uppstå efter en hjärt- eller lungtransplantation och inte enbart om avstötningsrisken 

(Ivarsson et al., 2012). För att patienterna ska bibehålla sitt välmående är det viktigt att 

sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt med fokus på support, god kommunikation och 

främjande av positiva attityder hos de transplanterade, vilket stöds av Mackenzie (2001). I 
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dessa komplexa situationer, då patienten var i behov av flera typer av läkemedel och krävde 

medicinsk-teknisk vård, riskerade fokus att hamna på den fysiologiska aspekten av vården 

och deras emotionella välmående och behov försummades (ibid.).    

 

9. Slutsats 

En hjärttransplantation är en händelse som påverkar stora delar av patientens liv, såväl 

fysiskt, psykiskt, socialt och praktiskt. Med hjälp av sociala nätverk och positiv attityd 

lyckades majoriteten anpassa sig till det nya livet med ett nytt hjärta. Dessa patienter kan 

allmänsjuksköterskan träffa på i alla sammanhang där hen arbetar och det är därför av vikt 

att vara medveten om vilka känslor och upplevelser patienterna bär med sig för att kunna ta 

med dessa i beräkningen när omvårdnaden ska planeras. Fortsatt forskning skulle kunna 

bedrivas kring allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som genomgått 

hjärttransplantation. Måhända behövs bättre undervisning i ämnet under 

grundutbildningen. Intressant skulle även vara att undersöka om patienters välmående efter 

operationen korrelerar med förekomsten av avstötning och om bättre interventioner för 

patientens psykiska hälsa skulle kunna ha en positiv effekt på rehabiliteringen.  
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Tabell 3. Översikt över artiklar inkluderade i resultatet 
 

Författare 
Årtal Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(/bortfall)  

Metod Datainsamling Analys Huvudresultat Kommentarer gällande 
kvalitet 

1.Baumann, 
Young & Egan 
(1992), USA 

Bättre förstå erfarenheten 
av att leva med en 
hjärttransplantation med 
hjälp av ett paradigm av 
kronisk sjukdom 

Mixad design, 
prospektiv 
kohortstudie 

33 (4 - 
12%) 

Semistrukturerade intervjuer och 
frågeformulär 

Trots att livet förbättrades för 
majoriteten fortsatte de uppleva 
problem med arbete, finansiella 
bördor, byte i familjeroller, 
livsstilsförändringar, och bieffekter 
av medicineringen.  

Medel kvalitet, svår att 
tolka, läsa och förstå. 
Svår att följa.  

2. Bohachick, 
Taylor, Sereika, 
Reeder & Anton 
(2002), USA 

Undersöka sambandet 
mellan socialt stöd och 
psykiska och funktionella 
utfall hos 
hjärttransplanterade 
under sjukhusvistelsen 
och 6 månader efter 
transplantation. 

Kvantitativ 
longitudinell 
studie 

30 (2 - 
7%) 

Frågeformulär, paired t-test, 
Pearson correlations 

Huvudsakligen förbättrades 
psykiska utfall från 
sjukhusvistelsen till 6 månader 
efter transplantationen. Vid 6 
månader hade ångest minskat, 
känsla av välbefinnande ökat och 
tillfredställelsen med livet hade 
blivit större. 

Medel kvalitet, brister i 
validitet och reliabilitet 
och går inte helt att 
generalisera med 
tanke på det få antalet 
medverkande 

3.Bunzel & 
Laederach-
Hofmann (1999), 
Österrike 

Att uppskatta och 
bedöma fysiska och 
känslomässiga faktorer 
hos hjärttransplanterade 
patienter 

Mixad design, 
prospektiv 
studie 

50 (17, 
34%) 

Strukturerade intervjuer, 
frågeformulär, deskriptiv statistik, 
Friedmans analys, Kruskal-
WallisH-test, Mann- Whitney U-
test 

Ett år efter transplantationen 
upplevs förbättring inom både de 
fysiska och 
känslomässiga  områdena, men 
efter fem år uppvisas en 
försämring inom de 
känslomässiga faktorerna. 

Hög kvalitet 

4. Grady et al. 
(2008), USA 

Beskriva livskvalitét hos 
patienter, och faktorer 
som påverkar denna, 5-
10 år efter en 
hjärttransplantation.  

Kvantitativ 
longitudinell 
studie 

555 (ej 
angivet) 

9 olika frågeformulär, SAS 
version 8.2, Pearsons 
correlation. regressionsanalys 

Efter 5-10 år hade livskvalitéten 
allmänt förbättrats för patienterna, 
framförallt tack vare sociala 
faktorer, såsom att vara gift eller 
social interaktion. Den största 
faktorn som påverkade 

Hög kvalitét 
 

 

 



 
 

livkvalitéten negativt var 
depression.  

5.Jalowiec, Grady 
& White-Williams, 
(2006), USA 

Undersöka 
tillfredsställelsenivån 6 
månader efter operation 
och identifiera faktorerna 
associerade 
tillfredsställelsenivån 

Kvantitativ 
retrospektiv 
studie 

296 (39 - 
13%) 

Studiehäfte, deskriptiv statistik, 
parameterfri statistik, chi-square-
test, Mann-Whitney-test,  

Majoriteten av patienterna var 
tillfredställda med 
hjärttransplantationen 6 månader 
efter operation. Tillfredsställelse 
indikerades även av den majoritet 
patienter som skulle göra samma 
beslut om hjärttransplantation igen 
med den erfarenhet de har nu. 

Hög kvalitet  

6.Kaba & Shanley 
(1997), Skottland 

Att undersöka vilka 
copingstrategier som 
används av 
hjärttransplanterade. 

Kvantitativ 
restrospektiv 
kohortstudie 

42 (ej 
angivet) 

Frågeformulär, deskriptiv 
statistik, Pearson och 
Spearmans correlation 

Patienterna uppvisade högre 
användning av copingstrategierna 
omskrivning, men lägre av söka 
social support, söka professionell 
hjälp och religion/spiritualitet 

jämfört med kontrollgruppen. 

Hög kvalitet 

7. Kaba, 
Thompson & 
Burnard (2000), 
Skottland 

Utforska copingstrategier 
hos hjärttransplanterade i 
syfte att identifiera 
hjälpstrategier för 
kardiologi-sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie 

42 (ej 
angivet) 

Ostrukturerade djupintervjuer, 
grundad teori, jämförande 
innehållsanalys 

Åtta strategier för coping framkom; 
acceptans/optimism, 
förnekelse/undvikande, 
målsättning, positiv jämförelse, 
förklaringar, söka socialt stöd, 
hopp/tro och ändra 
prioritering/uppfattning. 

Hög kvalitet 

8. Kaba, 
Thompson, 
Burnard, Edwards 
& 
Theodosopoulou 
(2005), Skottland 

Undersöka psykiska 
problem upplevda av 
hjärttransplanterade 
patienter 

Kvalitativ 
studie, 
tvärsnittstudie 

42 (ej 
angivet) 

Ostrukturerad djupintervju, 
grundad teori 

Psykiska problem kan uppstå av 
olika faktorer; oro över donatorns 
hjärta, hur att få en annans hjärta 
kan påverka egna  personligheten, 
skuldkänslor över donatorns död, 
tacksamhet gentemot donatorns 
familj och oro över sitt egna hjärta.  

Hög kvalitet 



 
 

9.Mauthner et al. 
(2015), Kanada 

Undersöka hur patienter 
inkorporerar ett nytt 
hjärta i sin självbild och 
en hjärttransplantation 
kan förändra patientens 
identitet. 

Kvalitativ 
beskrivande 
tvärsnittsstudie 

25 (ej 
angivet) 

Semistrukturerade 
videoinspelade intervjuer, visuell 
analysmetodik 

Patienterna upplevde en splittring i 
sin identitet och fysiska integritet, 
de upplevde sig sammanlänkade 
med donatorn och funderade 
mycket över denne.  

Hög kvalitet 

10. Milaniak et al. 
(2014), Polen 

Uppskatta subjektiv 
livskvalitet (QOL) efter 
hjärttransplantation, samt 
undersöka relationen 
mellan patientens 
personliga resurser och 
QOL. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

121 (ej 
angivet) 

5 olika bedömningsformulär för 
QOL och stress. Deskriptiv 
statistisk analys med hjälp av 
Microsoft Excel, SPSS. 

Generellt missnöje med QOL 
bland patienterna, framförallt de 
fysiska och psykiska aspekterna. 
Känsla av sammanhang (KASAM) 
hade en positiv effekt på upplevd 
QOL, liksom optimism och positiva 
copingstrategier. 

Hög kvalitet 

11.Ruzyczka et al. 
(2011), Polen 

Att uppskatta 
utbredningen av 
depression beträffande 
personliga resurser hos 
hjärttransplanterade 
patienter.  

Kvantitativ 
beskrivande 
tvärsnittsstudie 

46 (ej 
angivet) 

Frågeformulär, Deskriptiv 
statistik, Mann Whitney U-test, 
Student’s test, regression, 
Pearson correlation 

Vikten av personliga resurser när 
det kommer till psykisk 
anpassning till att leva med ett 
transplanterat hjärta. KASAM 
påverkar livskvalitet och 
förekomsten av depression. 

Medel kvalitet, brister 
vad gäller beskrivning 
av urvalsgrupp, 
validitet, 
relevansbedömning 

12.Peyrovi, 
Raiesdana & 
Mehrad, (2014), 
Iran. 

Att få djupare insikt i den 
levda erfarenheten av 
Iranska 
hjärttransplanterade 
patienter  

Kvalitativ 
tvärsnittsstudie 

11 (ej 
angivet) 

Öppna frågor med intervjuguide, 
ljudinspelad och transkriberad, 
hermeneutisk/fenomenologisk 
analysmetod 

Sex teman framkom; ett nytt liv, 
leva med vaksamhet, leva med 
nya bekymmer, utså andras 
beteende, paradoxala känslor, 
central roll av Gud i livet 

Hög kvalitet 

13. Sadala & Stolf 
(2008), Brasilien 

Att förstå upplevelsen av 
en hjärttransplantation 
utefter patientens 
berättelser. 

Kvalitativ 
beskrivande 
tvärsnittsstudie 

26 (ej 
angivet) 

Semi- 
strukturerade intervjuer, 
fenomenologisk analys 

Tre teman framkom; tankar om 
tiden före/efter transplantationen, 
tankar på donator/ familj och 
vårdgivare samt reflektioner över 
upplevelsen. 

Hög kvalitet 

    


