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ABSTRAKT 
Tidigare studier om hjärttransplantation har handlat om den medicinska 
behandlingen. Därför var syftet med den här litteraturstudien att belysa patienters 
uppfattning om livskvalitet efter hjärttransplantation samt deras uppfattning om 
omvårdnadens betydelse i samband med och efter hjärttransplantation. Metoden som 
användes var innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar av dem var sex 
kvantitativa, två kvalitativa och två var mixad design. Det framkom i resultatet att en 
stor del av patienterna blev bättre efter genomförd hjärttransplantation. Efter 
hjärttransplantationen var det dock vanligt att patienter drabbades av fysiska, 
psykiska och sociala problem t.ex. fatique, depression och reducerat socialt nätverk 
relaterade till hjärttransplantationen. I resultatet framkom det även att tiden hade en 
stor betydelse för patienterna gällande att dessa symtom upptäcktes. Desto snabbare 
symtomen upptäcktes av vårdpersonalen ju lättare blev de att behandla, vilket ökade 
patienternas livskvalitet. Resultatet visade att vårdpersonalen har stor betydelse för 
hjärttransplanterade patienter för att främja deras livskvalitet. Sjuksköterskan bör ge 
en individuellt anpassad vård och omvårdnad för att stärka hjärttransplanterade 
patienters livskvalitet. 
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INLEDNING 

Transplantation betyder överflyttning och med hjärttransplantation menar man att 

flytta över ett hjärta från en individ till en annan (Järhult och Offenbartl, 2006 s. 

573). 

I början av 1900-talet transplanterades för första gången blod i och med att de olika 

blodgrupperingarna upptäcktes, det så kallade ABO- systemet. Efter djurexperiment 

och ökad kunskap om organtransplantation upptäcktes det att transplanterade organ 

inte överlevde mer än ett par dagar. Detta berodde på att mottagarens immunsystem 

upplevde det nya organet som ett främmande hot för kroppen som därför började 

stöta bort organet, dvs. avstötningsreaktion. Nu när det finns mer kunskap om 

immunsystemets funktion har fler mediciner som minskar kroppens 

avstötningsreaktioner framställts (Järhult och Offenbartl, 2006 s. 573, 574). Den 

första mänskliga hjärttransplantationen utfördes år 1967 av Christian Barnard i 

Sydafrika (Persson och Stagmo, 2008 s. 233). 

Målet med att genomgå en hjärttransplantation är att maximera både livslängden och 

livskvalitet. Men även att minimera effekterna av sjukdom och kostnader för 

omvårdnad (Fusar-Poli et al. 2005). 

Vi valde att skriva om detta ämne för att vi båda har erfarenheter från hjärtsjukvård 

där vi har kommit i kontakt med svårt sjuka patienter som blivit hjärttransplanterade. 

Vi har märkt att hjärttransplantation blir allt vanligare som behandling vid svår 

hjärtsjukdom, och därför vill vi få ökad kunskap som kan syfta till bättre omvårdnad 

och i sin tur ge bättre livskvalitet för dessa patienter. 

BAKGRUND 

Från och med år 1996 gäller i Sverige en egen transplantationslag (SFS 1995:831). 

Den beskriver gällande bestämmelser om ingrepp. För att ta till vara på organ eller 

annat biologiskt material från en levande eller från en avliden människa. Med syfte 

för behandling av sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa alltså 

transplantation eller för annat medicinskt ändamål. Beslut om transplantation fattas 

av läkare som är medicinskt ansvarig för verksamheten och inte den behandlande 

läkaren. Lagen tar även upp att människan själv bestämmer om han/hon vill donera 

sina organ. Men om inte individen kan ta detta beslut så är det de närstående som 

1 



 

beslutar om detta, om individen saknar närstående eller om individens önskemål 

saknas så genomförs transplantationen. 

 

 Från år 1988 gäller lagen om hjärndödbegreppet (SFS 1987: 269) som dödförklaring 

av en människa.  

Lagen beskriver att en människas död har inträffat när det bedöms att när individens 

samtliga funktioner i hjärnan helt och definitivt har fallit bort. 

2a§ ” När det har fastställts att döden har inträtt får medicinska insatser 

fortsättas, om det behövs för att bevara organ eller annat biologiskt material i 

avvaktan på en transplantations ingrepp. Insatserna får inte pågå längre tid än 

24 timmar, om det inte finns synnerliga skäl. 

 

Den begränsade tiden på 24 timmar är avsedd för respekt mot den avlidnes 

närstående och familj. En hjärttransplantation kan bli aktuell för svårt hjärtsjuka och 

som har mycket dålig livskvalitet och en begränsad förväntad livslängd utan 

transplantation.  För att en transplantation ska kunna genomföras skall följande 

strikta kriterier följas:   

• Patienten har en terminal hjärtsjukdom med en förväntad överlevnad på max 
1 år 

• Funktionsklass 3-4 enligt New York Heart Association (NYHA 1 = 
Hjärtsjukdom utan symtom. NYHA 2= Symtom vid mer än måttlig 
ansträngning.NYHA 3= Symtom vid lätt till måttlig ansträngning tex från 
gång i uppförsbacke till av- och påklädning. NYHA 4= Symtom i vila. 
Minsta aktivitet ger ökande symtom). 

• All medicinsk behandling prövad utan effekt 
• Ingen annan kirurgisk åtgärd är möjlig, överlevnad och livskvalitet förväntas 

bli förbättrad av en hjärttransplantation. (Johnsson &Tufveson, 2002, s.201) 

Förekommer det kontraindikationer som aktuellt magsår, malign sjukdom, 

drogmissbruk, alkoholmissbruk, infektionssjukdom och lungsjukdom kan inte 

hjärttransplantation genomföras(Persson & Stagmo, 2008 s. 233-234).  

Tillgången på hjärtan är mindre än behovet. Man räknar med att det finns10 

användbara hjärtan per en miljon invånare. Därför satsats det mycket på att informera 

befolkningen om hjärttransplantation för att skaffa fler villiga donatorer (Persson och 

Stagmo, 2008 s. 119). Erbasan et al. (2008) menar att det största problemet med att få 

patienter accepterade för hjärttransplantation är att antal kandidater och antalet 

tillängliga hjärtan inte går jämt ut alltså det finns oftast för få möjliga donatorer.   
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En mycket noggrann undersökning av de hjärtsjuka patienterna måste göras innan 

hjärttransplantation kan genomföras. Förutsättning för att genomgå 

hjärttransplantationer är att mottagaren har normal njur- och leverfunktion. En annan 

förutsättning är att patienterna har stabil psykologiskt status. 

 I Sverige beror det på vilket landsting patienten tillhör för att genomgå 

hjärttransplantation, för vissa landsting har 60 år som åldersgräns medan andra har 

den biologiska funktionen som gräns för att genomgå hjärttransplantation (Persson 

och Stagmo, 2008 s.234). 

Efter att patienten accepterats för hjärttransplantation sätts patienten upp på 

väntelista där prioritetsgradering sker med hänsyn till patientens hjärt- och 

kärlfunktion. Medelväntetiden till hjärttransplantation i Sverige är ungefär 2 månader 

men den kan variera mellan de olika blodgrupperna samt tillgången på organ 

(Johnsson och Tufveson, 2002, s.209). 

 

Den erkända standarden för kirurgisk behandling vid svår behandlingsresistent 

hjärtsvikt har de senaste 20 åren varit hjärttransplantation.Under senare tid har det 

tillkommit nya behandlingsalternativ som biventrikulär pacemaker och mekaniska 

hjärtpumpar så kallade left ventricular assist devices (LVAD) (Svenerud et. al. 

2009). Efter en lyckad hjärttransplantation kan patienten leva ett någorlunda normalt 

liv. De hjärttransplanterade måste dock inta läkemedel som ordineras samt genomgå 

regelbundna läkarkontroller under resten av livet (Pettersson, Stoltz-Löfgren och 

Åström, 1999, s.116). 

Det största hotet för patienterna efter hjärttransplantation är avstötning och infektion. 

En infektion kan uppstå om immunförsvaret blir nedsatt på grund av den stora 

mängden  läkemedel mot avstötning som patienten får (Johnsson och Tufveson, 

2002, s.209). 

Resultatet efter en hjärttransplantation är 85 % 1 års överlevnad och efter 5 år så är 

överlevnaden på 75-80% hos dem som genomgått en hjärttransplantation (Persson 

och Stagmo, 2008 s.234). 

Erbasan et al. (2008) menar att patienter som genomgått en hjärttransplantation har 

ett års överlevnad på 86 % och över 50 % överlevnad i 10 år samt att 25 % av dessa 

patienter lever mer 18 år. Antal hjärttransplantationer i Sverige mellan år 2002 och 

2006 redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Antal hjärttransplantationer i Sverige 

 

Begreppet livskvalitet har flera betydelser men de flesta associerar de till 

livsstillfredställelse och välbefinnande och avspeglar det relativa värde som en 

person sätter på sin tillvaro.  

I sjukvårdsammanhang begränsas detta begrepp till innebörden att patienten ska vara 

fri från fysiska och psykiska besvär och ha en så god fysisk, psykisk och social 

funktion som möjligt i vardagen. En individ kan uppleva god livskvalitet trots 

betydande funktionshinder. (Beck- Friis och Strang, 2005 s. 23-25) 

”Det måste alltid vara patientens uppfattning och värdering av sin egen 

livskvalitet som vårdinsatserna måste vägas emot.”  (Beck- Friis och Strang, 
2005 s. 23) 

 

Enligt WHO:s definition är livskvalitet ”the individuals’ perception of their position 

in life in the context of the culture and value system and in the relation to their goals, 

expectations, standards and concerns. It incorporates in a complex way individuals’ 

physical health, psychological state, level of independence, social relationships, 

personal beliefs and their relationships to salient features of the environment” (The 
WHOQOL Group; 1994) 
 

Inför en hjärttransplantation kan bristande kunskap om ingreppet leda till ökad oro 

både hos patienten och närstående. Det är vanligt att individen kan känna 

meningslöshet och ovisshet för framtiden. En del känner sig utlämnade med frågor 

som de inte fått svar som i grunden beror på att de inte tagit in all information de fått 

och detta leder till dålig kunskap hos patienten som leder till minskad livskvalitet 

(Pettersson, Stoltz-Löfgren och Åström, 1999, s.14-15). 

Patienter som väntar på hjärttransplantation beskriver att symtomen andfåddhet och 

orkeslöshet i det dagliga livet gör att det begränsar det sociala livet, fritidsaktiviteter 

och i familjelivet. Att må så här och att vänta på att få ett nytt hjärta gör att deras 

framtidstro kan komma förändras, vilket kan leda till oro och depression (Strömberg 

2005, s 117,123).  

Karpolat et al. (2008) påpekar att desto längre tid hjärtsjuka patienter får vänta på 

hjärttransplantation så blir det en nackdel som ytterligare leder till begränsad 

Antal hjärttransplantationer   2002  2003  2004  2005  2006  Totalt  

Karolinska universitetssjukhuset  1  1  6  3  7  18  

Sahlgrenska universitetssjukhuset  8  18  17  14  20  77  

Universitetssjukhuset i Lund  10  17  8  13  13  61  

Totalt  19  36  31  30  40  156  
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funktion och psykologisk oro vilket i sin tur kan leda till begränsningar av aktiviteter 

i det dagliga livet, vilket påverkar livskvaliteten negativt. 

Forskning inom området hjärttransplantation handlar mycket om den medicinska 

behandlingen och dess problematik, såsom avstötning, infektionsrisk och 

operationsteknik samt hur patienter rehabiliterar sig fysiskt och psykiskt efter 

hjärttransplantation. Forskningen beskriver även att patienter fått skatta hur de 

upplever sin hälsa och livskvalitet efter en hjärttransplantation, men det saknas 

forskning kring patienters egna upplevelser av hjärttransplantation. Det som beskrivs 

om sjuksköterskans roll handlar mest om den roll som sjuksköterskor har i den 

medicinska behandlingen av patienter. Det saknas information och forskning kring 

hur sjuksköterskan skall bedriva omvårdnad på hjärttransplanterade patienter. 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters uppfattningar om livskvalitet 

efter en hjärttransplantation  

Frågeställningar: 

Hur skattar patienterna sitt fysiska välbefinnande ? 

Hur skattar patienterna sitt psykiska välbefinnande? 

Hur skattar patienterna sitt sociala välbefinnande? 

Vilken betydelse har omvårdnaden för patienternas uppfattning om livskvaliteten? 

METOD 

Vi har gjort en litteraturstudie genom att granska och bearbeta tio vetenskapliga 

artiklar. Av dessa vetenskapliga artiklar är sex kvantitativa, två är kvalitativa och två 

har mixad design. 

Litteratursökning  
De vetenskapliga artiklarna söktes i fulltextdatabaserna Chinal, Pubmed, 

ScienceDirect och Swemed +. De sökord som användes var Heart transplant, quality 

of life , nursing,  experience, caring, och heart (se bilaga 1). De artiklar som 

redovisas är relevanta och överensstämmer med syftet och frågeställningarna i 

litteraturstudien. Sökning av böcker har gjorts via Mittuniversitets databas MIMA.  
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Urval 

Inklusion kriterier 
Artiklar som vi valde att ta med var publicerade mellan 1999 och 2009 och de 

omfattade vuxna patienter som blivit hjärttransplanterade. Artiklarna skulle finnas i 

fulltext och var skrivna på svenska, norska eller engelska i de nämnda databaserna 

för att inkluderas. 

Exklusion  kriterier  
Artiklar som var äldre än tio år och om de var för inriktade på den medicinska 

behandlingen. Samt att artiklar som handlade om barn, vårdpersonal, närstående och 

patienter som fått andra organ än hjärtat transplanterat. Om relevans till det beskrivna 

syftet och frågeställningar saknades samt om artiklarna inte fanns i fulltext.  

 

Vi fann sammanlagt 905 artiklar vid litteratursökning i de nämnda databaserna. Av 

de 905 artiklarna valdes 42 ut genom artiklarnas rubrik och ämne var relevant utifrån 

vårt syfte och frågeställningar. Abstrakten lästes sedan igenom noggrant i alla 42 

artiklarna. Sedan valdes tjugoen av dessa 42 artiklar, efter de som passade vårt syfte. 

De 21 artiklarna skrevs ut och lästes igenom och därefter gjordes en ytterligare 

begränsning i urvalet. Tillslut valdes tio artiklar ut till resultatet, då de 

överensstämmer och besvarade våra frågeställningar. Kvalitetsvärdering på artiklarna 

gjordes utifrån Goodmans (1993) kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet i 

studier med kvantitativ metod och Berg, Dencker och Skärsäters (1999) kriterier för 

bedömning av vetenskapligt kvalitet i studier med kvalitativ metod (se bilag2)
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Analys  
Analys utförandet gjordes med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Bryman (2002 

s. 190-192) .  Han beskriver att kvantitativ och kvalitativ forskning kan kombineras 

för få en mer fullständig bild av resultatet samt att kvalitativ forskning kan ge stöd åt 

kvantitativ forskning (1997 s. 160-165). Således analyserade vi texten i de alla tio 

artiklarna med hjälp av innehållsanalys enligt Bryman (2002) oavsett om de var 

kvantitativa, kvalitativa eller mixade.    

• Vi började med att läsa igenom de utvalda artiklarnas resultatdel för att bilda 
oss en första uppfattning om vad de handlade om. 

• Sedan gjordes en första sortering av innehållet i artiklarnas resultatdel utifrån 
våra frågeställningar till fyra kategorier.( se tabell 2) 

• Först sorterades text från de kvantitativa artiklarna in under respektive 
kategori. 

• Därefter sorterades text in från respektive kvalitativ artikel och från de 
mixade artiklarna. 

• Texten i respektive kategori lästes igenom och text som inte var relevant i 
denna läsning togs bort. 

• Texten under varje kategori sorteras in i relevant ordning för ge respektive 
kategori en röd tråd och bra övergång mellan kategorierna. 

• Den analyserade texten lästes igenom ytterligare några gånger och i vissa fall 
så togs överflödig text som inte passade in bort för att stärka den röda tråden. 

• Till sist gick vi igenom all text som diskuterades utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar för att kontrollera att dessa besvarades och att det fanns en 
naturlig övergång mellan subkategorierna och kategorierna och att en röd 
tråd fanns genom all text. 

Tabell 2 översikt av kategorier 

Fysiskt 

välbefinnande 

Psykiskt 

välbefinnande 

Socialt 

välbefinnande 

 

Omvårdnadens 

betydelse 

Etiska överväganden 
Eftersom vi valt att utforma en litteraturstudie så har vi inte behövt söka tillstånd hos 

etisk kommitté. Artiklar som var skrivna på andra språk än svenska har översatts och 

tolkats för att sträva efter att framföra original budskapet på bästa möjliga sätt. De 

valda artiklarna hade antingen granskats av etiskt kommitté eller så kunde vi bedöma 

genom att läsa artiklarnas innehåll att de var gjorda med god etik med respekt för 

inblandade individer. 
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RESULTAT 

Fysiskt välbefinnande 
Grady et al. (1999) menar att en viktig faktor som påverkade livskvaliteten för 

patienterna efter hjärttransplantation var deras fysiska status. Shih et al. (2003) 

menade att alla patienter efter hjärttransplantationen kunde klä på sig utan bli 

andfådda. Efter den första månaden kunde patienterna promenera i 20-30 minuter 

utan att behöva vila och de blev inte trötta. Enligt patienternas skattning gick de inte 

långsammare än personer i sin egen omgivning. Tolv månader efter 

hjärttransplantationen skattade alla patienter att de inte längre arbetade långsamt, 

utan mer effektivt. Det framkom att 80 procent av patienterna blev fria från känslan 

av svaghet och sjukdom och att 70 procent av patienterna var fria från fatique och 

behövde inte vila under dagen. Sextio procent av patienterna tyckte även att de hade 

fått tillbaka sin förmåga att ta initiativ för att klara av vardagliga fysiska aktiviteter.  

Grady et al. (1999) menar att förutsättningar för att få en bättre livskvalitet ett år efter 

hjärttransplantation hos patienter var bättre fysisk förmåga och mindre fysiska 

komplikationer kopplade till hjärttransplantationen.  

Enligt Grady et al.(2007a) Var det många av de 555 patienter i studien som fem till 

tio år efter hjärttransplantationen kände sig tillfredställda och nöjda med sin 

livskvalitet i sin helhet. De förklarade att patienter som kände sig tillfredställda med 

sin livskvalitet och hälsa att detta berodde till stor del på att patienterna nästan inte 

hade någon påverkan i de fysiska funktionerna. Studien visade även att 34-45% av de 

555 patienterna hade fullgod fysisk förmåga fem till tio år efter 

hjärttransplantationen.  

Enligt Grady et al. (2007a) Grady et al. (2007b) fanns det även patienter med 

sjukdomar som inte var kopplade till hjärttransplantationen som kunde påverka 

livskvaliteten.  

De vanligaste förekommande sjudomarna som patienterna hade var högt blodtryck, 

höga blodfetter, nedsatt njurfunktion, cancer och mag- tarm problem. Studierna 

beskrev även att fatique var starkt kopplat till sämre livskvalitet. Studierna visade att 

de mest frekventa negativa symtom framkom efter hjärttransplantationen och som 

påverkade patienterna var; svaghet i hela kroppen, problem med smak, suddig oskarp 

syn och problem att tala vilket ytterligare bidrog till sämre livskvalitet Grady et al. 

(2007a) Grady et al. (2007b).  
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Grady et al. (2007a) menar att vara kvinnlig mottagare av ett nytt hjärta hade sämre 

förutsättningar för att de motionerade mindre samt att de hade mindre tränings 

kapacitet. En ytterligare riskfaktor var om patienten innan hjärttransplantation var 

överviktig då det var mer risk för sjuklighet och dödlighet efter transplantationen.  

Desto mer hjärtsjuka patienterna var enligt NYHA-skalan innan transplantationen 

desto mer visade de att patienterna hade mer problem med t.ex. infektioner, 

avstötning eller komplikationer efter hjärttransplantationen och de patienterna hade 

även värre symtom och hade mer problem med att klara av dagliga aktiviteter. Det 

visade sig också att en begränsning av patienternas fysiska förmåga var starkt 

kopplad till deras psykologiska status . 

Psykiskt välbefinnande 
Grady et al. (1999) menar att förutsättningar för att få en bättre livskvalitet utifrån en 

psykisk dimension ett år efter hjärttransplantation hos patienter var mindre stress, 

bättre hälsa uppfattning, mer effektiv coping, mindre oros symtom och mindre 

psykiska komplikationer kopplade till hjärttransplantationen. Enligt Grady et al. 

(2007b) skattade patienter att god livskvalitet innebar att de var mindre deprimerade, 

hade mindre negativa känslor t.ex. hopplöshet, ledsenhet och skuld och upplevde mer 

positiva känslor som t.ex. välbehag, glädje. Patienterna var även mindre osäkra, hade 

mindre fatique, mindre vardaglig stress, hade mer positiv coping strategi och mindre 

sömnproblem.  

 

Enligt Sivertsen et al. (2007)  så har hjärttransplanterade patienter en relativ hög 

förekomst av psykiska symtom och reducerad livskvalitet, vilket var något som såg 

ut att förvärras över tid. Nyligen hjärttransplanterade patienter rapporterade 

genomgående om god livskvalitet medan de patienter som blev transplanterade för 

mer en tre år sedan hade sämre livskvalitet och mer omfattande psykiska besvär.  

I en annan studie betonar Grady et al. (1999) att det som mest påverkade patienternas 

livskvalitet ett år efter hjärttransplantation var psyksiska symtom och besvär. 

Stilley et al. (1999) påpekade att patienter som haft besvär med psykiska symtom 

tidigare i livet drabbades mer av detta inför hjärttransplantation än de patienter som 

inte har haft psykiska symtom tidigare i livet. 

Goetzmann et al. (2008) hävdar att patienter efter hjärttransplantation känner känsla 

av förpliktelse emot donatorn vilket är ett vanligt psykologiskt fenomen. Patienterna 

9 



 

upplevde känslor av skuld och skam för att en annan individs död gett dem ett nytt 

liv.  

Hategan et al. (2008) menar att ilska eller fientlighets symtom hos 

hjärttransplanterade var mindre förekommande. Detta kunde bero på att patienterna 

intog en försvarsställning och förnekade sina känslor. Grady et al.(1999) menar att 

hjärttransplanterade patienterna som hade lägre livskvalitet var kopplat till lägre 

självförtroende, lägre självkänsla samt mer oro för sin hälsa. Grady et al. (2007a) 

beskriver att de vanligaste förekommande negativa psykologiska symtom som 

påverkade patienterna efter hjärttransplantationen var enligt studien förvirring och 

desorientering. Vidare menar Grady et al.(2007b) menar att desto mer fysiska 

symtom patienterna hade desto mer besvär hade patienterna även med psykiska 

symtom t.ex. depression, sinnesstämningen förändrats och förmågan att hantera 

stressfyllda och känslomässigt krävande situationer. 

Grady et al. (2007b) menar att depression och oro var de symtomen som framkom 

mest hos dessa patienter under de första åren efter hjärttransplantationen. Ofta 

framkom depressionen hos patienterna tidigt efter hjärttransplantationen. Det fanns 

även en ökad risk att drabbas av depression några år senare efter transplantationen. 

Studien såg att 19 % av patienterna hade markanta symtom av depression fem till sex 

år efter hjärttransplantationen.  

I en annan studie enligt Dew et al. (2001)  beskrivs att den allmänna förekomsten och 

risk faktorer för psykiska störningar inte har upptäckts förrän först 12- 18 månader 

efter hjärttransplantationen. Den vanligaste diagnosen som patienterna fick symtom 

från var Major depressive disorders (MDD) alltså vanlig egentlig depression.  

Stilley et al. (1999)  påpekar också att det psykologiska symtom som utmärkte sig 

mest efter hjärttransplantationen var depression, men att även oro och fientlighet var 

vanligt. Det framkom att; 26,5 procent av de 50 patienterna hade symtom av 

depression och 34,7 procent av patienterna hade symtom av oro. Sivertsen et al. 

(2007) menar att förekomsten av symtom utav mild depression är fyra gånger högre 

hos hjärttransplanterade jämfört med den övriga populationen. Hategan et al. (2008) 

Förklarar i sin studie att hjärttransplanterade hade en ökad risk för att drabbas av 

posttraumatisk stress syndrom, PTSD efter hjärttransplantationen. Detta berodde på 

den oftast långa väntetiden på hjärttransplantationen samt konsekvensen av att sväva 

mellan liv och död. Det som påverkade utvecklingen av PTSD berodde på individens 

psykiatriska historia, vänners stöd och patientens egen självkänsla. Det fanns också 
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en större risk för att drabbas av PTSD de tre första åren efter hjärttransplantation. 

Däremot var förekomsten av posttraumatic stress disorders related to transplant 

(PTSD-T) alltså posttraumatiskt stress syndrom som är relaterat till transplantationen 

enligt Dew et al. (2001) begränsad till nästan uteslutande förekommande under det 

första året efter hjärttransplantationen. 

Socialt välbefinnande  
Grady et al. (2007b) menar att hjärttransplanterade patienter som upplevde god 

livskvalitet också hade ett bra socialt nätverk, samt att ha ett arbete och leva i en 

relation. Medan Stilley et al. (1999) menar att hjärttransplanterade patienterna som 

hade lägre livskvalitet var kopplat till svårigheter med vardagliga aktiviteter.White-

Williams et al. (2005) menar att information om hjärttransplanterade patienters 

arbetshistoria och tidigare arbetslivserfarenhet var begränsad. Detta kan leda till att 

det blir svårt att undersöka hur livskvaliteten utifrån ett socialt perspektiv påverkas 

på lång sikt för patienterna efter hjärttransplantationen. Med hjälp av sådan 

information så kom White-Williams et al. (2005)  fram till att det innan 

hjärttransplantationen var 17 procent av de 237 patienterna som jobbade i jämförelse 

med att 26 procent av de 237 patienterna var tillbaka i arbete ett år efter 

hjärttransplantationen. 

White-Williams et al. (2005) menar att faktorer som var markant associerade med att 

komma tillbaka till jobb 1 år efter hjärttransplantation var bättre fysisk och psykisk 

förmåga, högre utbildning, mindre episoder av akuta reaktioner(avstötning och 

infektioner) och en kortare väntetid på hjärttransplantationen. Patienter i väntan på 

hjärttransplantation som inte jobbade var mer på sjukhus och hade oftare mer 

smärtsymtom och sämre hälsa än de patienter som jobbade innan 

hjärttransplantationen. Patienter som jobbade både före och efter 

hjärttransplantationen var mer benägna att efter hjärttransplantationen få lämpligt 

anpassande jobb som var mindre fysiskt krävande.  

Shih et al.(2003)  kom fram till att före transplantationen var det ingen av patienterna 

som kunde arbeta eller ta hand som sig själva och krävde ständig omvårdnad. Grady 

et al. (2007b) menar att ett år efter hjärttransplantationen var de flesta av patienterna 

yrkesverksamma, igång med studier eller var pensionerade. De såg att patienters 

livskvalitet ökade successivt efter transplantationen under ett år. Liknande 
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förändringar såg de när det gällde den ökande arbetsförmågan. Patienterna ansåg att 

de hade lite eller inga problem med vardagliga sysslor. 

Patienter som hade hög ålder, var lågutbildade, var arbetslösa och hade mer i sin 

sjukdoms historik, hade i högre utsträckning komplikationer som infektion och 

avstötning efter hjärttransplantationen.  

 

White-Williams et al. (2005) menar att de patienter som inte jobbade innan 

hjärttransplantationen drabbades mer av reaktioner, infektioner och medicinska 

komplikationer av hjärttransplantationen. Detta ledde i sin tur även till längre vårdtid 

på sjukhus. Patienter i väntan på hjärttransplantation som inte jobbade var mer på 

sjukhus och hade oftare mer smärtsymtom och sämre hälsa än de patienter som 

jobbade innan hjärttransplantationen(White-Williams et al. 2005).  

Sivertsen et al.(2007) menar i studien att 62 procent av de 147 hjärttransplanterade 

patienterna aldrig kom tillbaka till arbetet och förblev permanent sjukskrivna.  

 

Grady et al.(2007b) menar att socialt stöd var en av de viktigaste faktorerna för 

patienternas livskvalitet redan tidigt efter hjärttransplantationen. Det var lika viktigt 

att det sociala stödet behölls under tiden så det inte försämrades. Grady et al. (2007b) 

påpekade även att andra studier har beskrivit att det sociala stödet var lika viktigt 

tidigt som efter många år efter hjärttransplantationen. Förklaringen till att detta 

sociala stöd är så viktigt för patienternas livskvalitet har fortfarande inte bekräftats. 

Grady et al. (2007b)  menar att det sociala stödet är starkt förknippat med humöret, 

oro och de problem som kan uppstå efter hjärttransplantationer. Enligt Hategan et al. 

(2008) va var det viktigaste för patienter som hjärttransplanterats att ha ett socialt 

stöd under hela tiden r att ha socialt stöd under hela tiden både innan 

hjärttransplantationen till många år efteråt Hategan et al. (2008) påpekar också att 

faktorer som påverkar livskvaliteten negativt hos hjärttransplanterade patienter var 

oftast mindre socialt nätverk, mindre stöd från familj och vänner. En viktig faktor 

som påverkade patientens var dennes sociala nätverk för utvecklingen av PTSD. 

Avsaknad av ett socialat nätverk bidrog till ökad risk att drabbas av PTSD.  
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Omvårdnadens betydelse 

Grady et al. (2007a) menar att för att främja patienternas livskvalitet efter 

hjärttransplantation bör vården och omvårdnaden individ anpassas. För att bevara 

god livskvalitet är det viktigt att snabbt behandla patienten om det uppkommer 

fysiska, psykiska och sociala symtom. 

Enligt Grady et al. (1999) så finns det samband mellan livskvalitet och fysiska och 

psykiska faktorer hos hjärttransplanterade patienter. De menar att vårdpersonalen bör 

kontrollera hälsa status, välmående, depressionsrisk, vanliga symtom som oro, 

bekymrad och bedrövad samt positiva förväntningar och om det förekommit 

preoperativ oro, nuvarande arbetssituation och hur de trivs med det jobb som de har. 

Vårdpersonal bör ha kännedom om att kontrollera dessa faktorer som förknippas med 

livskvalitet. Med ökad kunskap om detta kan vårdpersonalen bättre förstå och veta 

vilka effekter dessa har på livskvalitet efter hjärttransplantationen.  

De underlättar i omvårdnaden att det finns föreskrifter hur vårdpersonal kan ingripa 

och förbättra livskvaliteten hos hjärttransplanterade patienter så de kan förändra och 

förbättra omvårdnaden så att livskvaliteten stärks efter hjärttransplantationen (Grady 

et al. 1999). 

 

Sivertsen et al.(2007) menar att vårdpersonal bör uppmärksamma psykiska symtom i 

uppföljningen efter hjärttransplantationen. Tidig screening av psykiska symtom hos 

hjärttransplanterade patienter kan vara meningsfullt med hänsyn till ökad livskvalitet 

och för att resultatet av hjärttransplantationen ska bli så bra som möjligt på lång sikt. 

De menar att vårdpersonalen bör lägga stort värde på att upptäcka och identifiera 

depression och psykiska symtom i samband med den medicinska uppföljningen. 

Detta var viktigt för att kunna öka och förbättra möjligheten för att identifiera 

riskpatienter som kräver speciell uppföljning efter hjärttransplantationen, för att 

motverka uppkomsten av psykiska symtom och det ger bättre självupplevd hälsa som 

ger ökad livskvalitet efter hjärttransplantationen. Dew et al. (2001) betonar även att 

vårdpersonal bör ha kännedom om faktorer som ger ökande risk för psykiska 

störningar efter hjärttransplantationen. Detta inkluderade patienters psykiska historia 

före förmåga och lägre socialt stöd från familj och närstående tiden före 

hjärttransplantationen.  
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Grady et al. (2007a) menar att vårdpersonal bör uppmärksamma patienterna, 

eftersom patienterna kanske mår dåligt psykiskt och då blir de hämmade fysiskt efter 

hjärttransplantationen.  

Stilley et al. (1999) menar att vårdpersonalens stöd och hjälp påverkar patienternas 

självförtroende och psykiska status. Mindre stöd och hjälp från vårdpersonalen kan 

öka patienters oro och därmed minska deras livskvalitet. White-Williams et al. 

(2005) menar att det underlättar om vårdpersonalen känner till och har kunskap om 

faktorer som påverkar patienter att komma tillbaka till jobbet efter 

hjärttransplantation. Detta underlättar omvårdnaden både för vårdpersonalen och för 

patienterna, vilket gör att patienterna känner mer trygghet och resultatet av 

hjärttransplantationen blir bättre.   

Sivertsen et al. (2007) menar att desto längre tid det går efter hjärttransplantationen 

innan dessa psykiska symtom upptäcks desto svårare blir det de att behandla och 

livskvaliteten påverkas ytligare negativt hos de hjärttransplanterade patienterna. 

 

Grady et al. (1999) menar att förutsättningar för patienter att få en bättre livskvalitet 

ett år efter hjärttransplantation var en mer individuell anpassad omvårdnad. Hategan 

et al. (2008) menar att ett ökat samarbete mellan psykiatrin, psykolog och 

transplantationsavdelningen är nödvändigt för att bedöma patientens psykiska och 

personliga faktorer som kunde påverka patientens återhämtning medicinskt och 

psykologiskt.  

 

Grady et al. (2007b)  påpekar i en annan studie att samarbete mellan vårdpersonal, 

dietister, läkare och psykologer är viktigt eftersom det påverkar vården och 

omvårdnaden för patienten så mycket. I relationen mellan vårdpersonal och patienten 

är det viktigt med ett bra samarbete, så att de möts på halva vägen. Eftersom det är 

patienten som är i fokus. Efterkontroller och ständiga regelbundna möten mellan 

patient och vårdpersonal är viktigt att god kontakt skapas. 

 Det är även viktigt att som vårdpersonal ge stöd till hjärttransplanterade patienter, 

detta bidrar till en ökad livskvalitet hos patienten. Grady et al. (1999) påpekar att ett 

bättre samarbete mellan patienten och vårdpersonalen på transplantationsavdelningen 

förbättrar livskvaliteten hos den hjärttransplanterade patienten efter 

transplantationen. 
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DISSKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa patienters uppfattning av livskvalitet efter 

hjärttransplantation. Utifrån frågeställningarna har vi fått svar på detta genom fyra 

olika kategorier som utgick i från frågeställningarna. Av resultatet kan vi se att 

hjärttransplantation handlar om patienter som varit hjärtsjuka och efter genomförd 

hjärttransplantation skall de försöka komma tillbaka till sin vardag utan att vara 

hjärtsjuka. Hjärttransplanterade patienter kan stöta på en del symtom på väg till att 

bli frisk som fysiska och psykiska symtom som hindrar dem att komma tillbaka till 

sin vardag.  I en studie ville Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008) få reda på 

patienters upplevelser av att blivit transplanterad av antingen lever eller njure.  De 

menar för att bevara den tillit som patienterna har till vården och till sin egen 

förmåga så är det angeläget att vården bedrivs utifrån ett patient perspektiv. De 

beskriver även att det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att den 

nytransplanterade patienten långsamt går från sjukdomslidande till upplevelsen av 

hälsa. Detta kan jämföras med vårat resultat som beskrev att de var viktigt att ha 

kännedom om detta som sjuksköterska när vi behandlar och ger omvårdnad till 

transplanterade patienter. 

I resultatet framkom det att många patienter skattade att de hade god livskvalitet men 

en del upplevde besvär av psykiska symtom som oro och depression och 

hjärttransplanterade patienter hade en relativt hög förekomst av psykiska symtom.  

Vi tolkade hur det fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet verkligen har 

samband mellan varandra. Det vi kom fram till var att om hjärttransplanterade 

patienter skall få så bra livskvalitet som möjligt så är det viktigt att behandla alla 

symtom som uppkommer vare sig det är fysiskt, psykiskt eller socialt.  

Att kunna må bättre efter hjärttransplantation handlar mycket om vilket socialt stöd 

patienterna har. För patienter som saknade socialt stöd så var det ännu viktigare att 

vårdpersonalen fanns som ett stöd för patienten, saknades detta så ökade patienternas 

oro. 

Det som blev tydligt för oss var att mindre stöd från vårdpersonalen kunde minska 

dessa patienters livskvalitet. 

En annan sak som vi reflekterade över var betydelsen att de patienter som inte 

jobbade innan hjärttransplantationen drabbades i högre grad av reaktioner, 

infektioner och komplikationer efter hjärttransplantationen. Detta resulterade i att 
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dessa patienter fick längre vårdtid på sjukhus vilket ökade deras fysiska och psykiska 

symtom vilket gav sämre livskvalitet än för de patienter som jobbade innan 

hjärttransplantationen. Detta tror vi att de har att göra med att individen har något att 

komma tillbaka tex har patienten som mål att komma tillbaka till sitt jobb. Det 

beskriver även Fusar-Poli et al. (2005) att patienter som inte arbetade innan 

hjärttransplantationen dabbades oftare av psykiska komplikationer efter 

hjärttransplantationen. En viktig indikation i tillfrisknandet var om patienten kom 

tillbaka till jobbet inom 1 år efter hjärttransplantationen. För om patienten lyckades 

med detta så stärkters patientens livskvalitet ytterligare. Vi har sett i vårt resultat att 

tiden spelar en viktig roll för hjärttransplanterade patienter. För ju längre tid det går 

efter transplantationen så förbättras patienternas fysiska förmåga. Psykiska 

symtomen förvärras över längre tid om de inte har upptäckts och börjat behandlats. 

För ju längre tid det går innan psykiska symtom upptäcks blir de svårare att behandla 

som i sin tur går utöver det sociala livet om patienten mår psykiskt dåligt vilket leder 

till minskad livskvalitet. Det som förvånade oss mest var att förekomsten av psykiska 

symtom upptäcktes först 12-18 månader efter hjärttransplantationen. Så för att 

förhindra detta håller vi med om att tidig screening av psykiska symtom hos alla 

hjärttransplanterade kan vara bra med tanke på att det kan leda till ökad livskvalitet 

om psykiska symtom upptäcks tidigare. 

Vårt resultat visade även på negativa sidor som t.ex. risken för patienterna att 

drabbas av depression efter hjärttransplantationen. Speciellt att förekomsten av 

symtom för mild depression högre hos hjärttransplanterade patienter.  Även 

förekomsten av fatique var en negativ sida efter hjärttransplantationen. Detta tror vi 

att det har att göra med att från att varit långvarit hjärtsjuk till att som efter en 

hjärttransplantation ha ett friskt fungerade hjärta. Det blir en omställning för 

patienten både fysiskt och psykiskt att första gången på länge att vara frisk, vilket gör 

att patienten drabbas av fatique eller depressions symtom. Precis som Frejd, Nordén 

och Dahlborg-Lyckhage (2008) beskriver att en transplanterad patient långsamt går 

från ett sjukdomslidande till upplevelsen av hälsa. 

En negativ faktor som vi sett i vårt resultat var att vårdpersonal inte tar en ordentlig 

anamnes på patienterna innan hjärttransplantation. För att identifiera tidigare 

sjukdomshistorik och för att bedöma vilken risk patienten har för att drabbas av 

fysiska, psykiska och sociala komplikationer efter hjärttransplantation. Om detta görs 

utförligt av vårdpersonalen kan de förhindra och minska komplikationer efter 
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hjärttransplantation hos patienter, vilket kan leda till ökad livskvalitet. Vi tror att som 

i en studie som Bjälke och Arman (2006) beskriver att om det på avdelningen finns 

en omvårdnads ansvarig sjuksköterska för varje patient som ser helheten. Detta leder 

till ökade möjligheter för god omvårdnad och ökat välbefinnande för den 

hjärttransplanterade patienten. Vi tror att om detta finns på 

transplantationsavdelningar underlättar de för både den hjärttransplanterade patienten 

och sjuksköterskan. Då samarbetet mellan patient och sjusköterska stärks vilket är av 

betydelse enligt vårt resultat.  

Vi tror att relationen mellan vårdpersonalen och patienterna är viktig för att vården 

och omvårdnaden skall bli så bra som möjligt för hjärttransplanterade patienter. Det 

skulle även vara bra om samordningen mellan t.ex. transplantationsavdelning, 

psykolog och hälsocentral kunde fungera bättre så att eventuella fysiska, psykiska 

och sociala symtom upptäcks och att kunskap finns i alla led i sjukvården hur dessa 

symtom skall minskas och behandlats. 

Metod diskussion  
Vi valde att använda oss av innehållsanalys inspirerad av Bryman (2002). Det var 

svårt att hitta just en metod som passade vårt bearbetande av artiklarna eftersom vi 

hade mestadels kvantitativa artiklar men även kvalitativa och mixade. Efter att ha 

hittat litertur av Bryman (2002) så gick det lättare för vårt bearbetande av våra 

utvalda artiklar. 

Från början ville vi göra en kvalitativ studie om patienters upplevelser av 

hjärttransplantation. Detta blev svårt då det nästan enbart fanns kvantitativt material 

och endast ett fåtal kvalitativa artiklar. Så vi valda då att byta metod och använda oss 

av en metod kunde användas på alla typer av artiklar och som passade vårt syfte och 

frågeställningar. Eftersom vi hade mestadels kvantitativa artiklar blev dem grunden i 

vårt resultat. Data från de kvalitativa och mixade artiklarna sattes in och stärkte vårt 

resultat. Eftersom vi utgick från förut bestämda frågeställningar så blev dessa 

kategorier vårt analyserade, vilket gjorde att data som inte passade in under dessa 

sorterades bort. Detta kan ha gjort att vi gått miste om relevant sekundär fakta. Vi är 

nöjda med metoden då det blev en bra lösning när det inte gick att göra som vi hade 

tänkt från början. I vår litteratursökning hade vi enligt våra inklussions kriterier 

mellan år 1999-2009 men i vissa databaser så fick vi så många träffar att vi 

avgränsade oss till dem senaste fem åren. 
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En brist i vår studie är möjligen att samma författare har skrivit tre av de artiklarna 

som förekommer ofta och kanske skulle vi haft flera artiklar. Vi anser trots detta att 

de valda artiklarna visar på att resultatet är både relevant och intressant. En styrka 

med arbetet är att vi har varit två om att bearbetat materialet, vilket minskar risken 

för att missa relevant information. 

Allmän diskussion 
Intressant att ha fått fördjupa sig i omvårdnaden kring hjärttransplanterade patienter 

för att få mer kunskap för att bättre som nyblivande sjuksköterska främja deras 

livskvalitet . Eftersom vi lade märkte till att omvårdnadens kvalitet kring dessa 

patienter var så otroligt viktig för hur det skall gå för patienterna i framtiden.  Det är 

viktigt att personalen har bättre kunskap om detta så att de kan hjälpa och stödja 

patienterna till en bättre livskvalitet. Hjärttransplantation blir vanligare därför ville vi 

verkligen få mer kunskap om detta. Men detta gäller så klart inte bara 

hjärttransplanterade patienter utan för alla patienter som vårdas.     

Vi anser att det bör forskas mer kring patienter och deras närståendes upplevelser vid 

hjärttransplantation, så därför bör det göras mera kvalitativa studier om patienters 

upplevelser efter hjärttransplantation. Vi tycker att det verkar finnas relativt låg 

kunskap om hur vårdpersonal ska bemöta patienters upplevelser och uppskattning av 

sin livskvalitet i samband med hjärttransplantation. Så därför anser vi att det bör 

forskas vidare inom detta aktuella område för att få mer kunskap så att vården och 

omvårdnaden kan förbättras för hjärttransplanterade patienter så att deras livskvalitet 

stärks. 

Slutsats 
Det viktigaste vi fick ut av denna litteraturstudie var att patienters livskvalitet är 

inviduell och måste därför stärkas inviduellt från vårdpersonalen. Som vårdpersonal 

är det just viktigt att ta reda på vad som är god livskvalitet för patienten. Därefter ge 

individ anpassad och inriktad vård och omvårdnad för patienten samt att ta hänsyn 

till att skatta och upptäcka fysiska, psykiska och sociala symtom som kan uppkomma 

efter hjärttransplantation 
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Databas 

Datum Begräsning
ar 

Sökord Ant
al  
träff
ar 
 

Utval
da 
med 
releva
nt 
rubrik 
till 
vårt 
syfte 

Utvalda 
där 
abstrakt 
stämmde 
överns med 
vårat syfte 

Utvalda 
till 
resultat 

Cinahl 090905 2004-2009 Heart 
transplant 
AND quality 
of life 

33 8 2 1 

Cinahl 090905 1999-2009 Heart 
transplant 
AND quality 
of life AND 
nursing 

12 3 0 0 

Cinahl 090907 1999-2009 Heart 
transplant 
AND 
experience 
AND nursing 

11 3 0 0 

Chinal 090907 1999-2009 Heart 
transplant 
AND 
experience 
AND quality 
of life 

11 5 2 1 

Chinal 090907 1999-2008 Heart 
transplant 
AND Nursing 
AND caring 

4 2 2 1 

Chinal 090907 1999-2009 Heart 
transplantion 
AND 
experience 
AND quality 
of life 

10 2 0 0 

Chinal 090907 2004-2009 Heart 
transplant 
AND 
experience 
AND caring 

2 1 0 0 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Översikt över litteratur sökning av artiklar 

(Bilaga1) 

 



 

 
 
 
 
 
 

Pubmed 090907 1999-2009 
Abstract, 
links to to 
free fulltext, 
human, 
Swedish, 
norweigan, 
english and 
all adult 19+ 

Heart 
transplant 
AND nursing 

5 
 

2 1 1 

Pubmed 090907 1999-2009 
Abstract, 
links to to 
free fulltext, 
human, 
Swedish, 
norweigan, 
english and 
all adult 19+ 

Heart 
transplant 
AND quality 
of life 

56 7 7 3 

ScienceD
irect 

090908 2009-2009 Heart 
transplant 
AND caring 

142 1 1 0 

ScienceD
irect 

090908 2005-2005 “Heart 
transplantion” 
AND “quality 
of life” AND 
experience 

178 2 2 1 

ScienceD
irect 

090909 1999-2009 “Heart 
transplantion” 
AND “quality 
of life” AND 
“nursing” 

389 2 2 1 

Swemed+ 090905 Abstract and 
fulltext 

Heart 
transplantatio
n 

41 2 2 1 

Swemed+ 090905 Abstract and 
fulltext 

Heart AND 
caring 

7 2 0 0 



 

 

 

 

 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod. 
(Bilaga 2) 
 I= Hög kvalitet II= Medel 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  
statistisk 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 
multivariatanalys,  
fall–kontrollmetodik,  
etc). Lång uppföljning. 

 
 
 
 

Begränsat 
patientmaterial  
otillräckligt beskrivet, 
alltför  
kort uppföljning eller 
inadekvata  
Statistiska metoder. 

 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ 
metod. 
 I= Hög kvalitet II= Medel 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.  
Otillräcklig beskriven 
datainsamling  
och analysmetod.  
Vagt beskrivna 
tolkningar och  
slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet  
och replikerbarhet. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Översikt över analyserade artiklar 

(Bilaga 3) 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design Deltagare Analys 
metod 

Huvudresultat Studiedesi
gns 
Kvalitet 

Dew et al. 
2001 
USA 

Var att 
uppmärksamma 
att det fanns risk 
för depression och 
oros relaterade 
invaliditets 
syndrom de första 
tre åren efter 
hjärttransplantatio
n 

Kvalitativ 
strukturerad  
ansikte mot ansikte 
interjuver samt 
kvantitativ lång tids 
uppföljning med 
frågeformulär med 
2, 7, 12 månader 
efter 
transplantationen. I 
frågeformulären 
användes olika 
skalor för att skatta 
psykiska symtom 
(SCID) och (CIDI) 

191 
patienter 
som var 
18 år och 
äldre,  som 
blivit 
hjärttranspla
nterade 
mellan juli 
1989- juli 
1995 i 
Pittsburgh 

Innehållet i interjuverna 
har analyserats  med en 
så kallad  survival 
analys och life.table 
tabell. 

Att riskfaktorer  behöver 
större uppmärksamhet 
gällande 
hjärttransplanterade 
patienter. För genom att 
upptäcka dessa så kunde 
livskvaliten för 
hjärttransplanterade öka. 

K 1 
RCT 1 
 

 
Goetzmann et al. 
2008 
Schweiz 

Var att jämföra 
livskvalitet och 
upplevelser hos 
patienter som 
genomgått en 
transplantation 

Kvantitativ cross 
studie för att mäta 
patienters 
livskvalitet och 
psykiskt 
välbefinnande 
Frågeformulär(tysk 
version av TxEQ-
D) och (SF-36) 

370  
Patienter 
som 
genomgått 
en 
transplantati
on för 
hjärta, 
lunga, lever 
och njure 

Analysen har skett med 
statistik  programmet 
SPSS och den redovisar 
beskrivande statistik.  

Det framkom att 
patienterna känner skuld 
och ansvar jämt emot 
donatorn, vilket är ett 
vanligt psykiskt fenomen 
efter transplantation. 

CCT 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
Grady et al. A 
2007 
USA 

 
 
Se mönster och 
förutsättningar för 
patienter 5-10 år 
efter en 
hjärttransplantatio
n. 

 
 
Kvantitativ 
prospektiv lång 
studie multi studie 
av livskvalitet för 
patienter efter 
hjärttransplantation 
Frågeformulär som 
gjordes var 6e 
månad ville ta reda 
på patientens 
livskvalitet och 
sjukdom samt om 
de hade olika 
psykiska eller 
sociala symtom 
efter 
hjärttransplantation
en 

 
 
555 stycken 
Män och 
kvinnor som 
genomgått 
en 
hjärttranspla
ntation för 
mellan 5- 
10 år sedan. 

 
 
Analysen gjordes med 
hjälp av stastistik 
programmet SAS och 
den analyserade data 
blev conventerad till 
standadiserad skala av 
0,00- 1,00 

 
 
5-10 år efter 
hjärttransplanttionen så 
var hinder den fysiska 
förmågan hos patienterna 
låg och 34-45% av 
patienter rapporterade att 
de inte hade några hinder 
i den fysiska förmågan.  

 
 
DS 1 

Grady et al. B 
2007 
USA 

Var att se hur 
livkvaliteteten var 
hos 
hjärttransplantera
de 5-10 år efter 
transplantationen 

Kvantitativ 
prospektiv lång 
studie multi studie 
av livskvalitet för 
patienter efter 
hjärttransplantation 
Frågeformulär som 
gjordes var 6e 
månad ville ta reda 
på patiens 
livskvalitet och 
sjudom samt om de 
hade olika psykiska 
eller sociala 
symtom efter 
hjärttransplantation
en 

555 
Patienter 
som blivit 
hjärttranspla
nterade för 
mellan 5-10 
år sedan. 

Analysen gjordes med 
hjälp av statistik 
programmet SAS och 
den analyserade data 
blev conventerad till 
standadiserad skala av 
0,00- 1,00. 

Patienterna uppskattade 
sin livskvalitet som god 
och stabil men 
vårdpersonal måste 
uppmärksamma fysiska 
och psykiska symtom som 
uppkommer så att 
livskvalitet inte påverkas 
negativt. 

DS 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hategan et al. 
2007 
Kanada 

Var att 
undersöka om hur 
brist på 
psykosocialt stöd 
kan utveckla och 
orsaka bipolaritet 
hos 
hjärttransplantera
de 

Kvalitativ 
casereport 
Regelbundna 
interjuver under 10 
års tid. 

En 65 årig 
vit man som 
är gift  som 
följs i 10 år 
efter 
hjärttranspla
ntationen 

Analysen har utförts 
med hjälp av 
innehållsanalys av 
innehållet i interjuverna 

Ett bättre samarbete 
mellan psykiatrin och 
transplantationsavdelning 
är viktigt innan 
transplantationen för att 
efter  
hjärttransplantationen 
förbättra livskvalitet en 
hos patienten. 

K 2 

 
 
 
Shih et al. 
2003 
Taiwan 

 
 
 
Ett års 
uppföljning av 
hjärttransplantera
de vad 
beträffande 
livskvalitet och 
jobb kompetens. 

 
 
 
Kvalitativ  
7 stycken interjuver 
gjordes med varje 
patient 

 
 
 
10 
Kvinnliga 
patienter 
som blivit 
hjärttranspla
nterade för 
ett år sedan. 

 
 
 
Data analyserade m ed 
hjälp av innehålls 
analys av interjuverna 
men även med en 
beskrivande statistik 
med konfidens intervall 
på 95% 

 
 
 
De flesta patienterna hade 
ett år efter en 
hjärttransplantation god 
livskvalitet, tex. kunde  de 
klä på sig och vara ute 
och gå utan att bli 
andfådda och orkeslösa.  

 
 
 
K 2 

Sivertsen et al. 
2007 
Norge 

Var att beskriva 
psykiska symtom 
och själv upplevd 
hälsa efter 
hjärttransplantatio
n 

Tvärsnittstudie 
frågeformulär(SF-
36)(SCL-90-R) och 
(BDI) vid 
kardiologisk 
kontroll under år 
2000. 

147 stycken 
Hjärttranspl
anterade 
Kvinnor och 
män vid 
rikshospital
et i Oslo 
mellan år 
1989-1999. 

Analys gjordes med 
hjälp av SPSS och med 
hjäp av t-test. 

Hos patienter som blivit 
hjärttransplanterade var 
det relativt hög förekomst 
av psykiska symtom. 
Detta kan förhindras 
genom tidig screening av 
psykiska symtom hos 
hjärttransplanterade 
patienter.  

CCT 1 

Stilley et al. 
1999 
USA 

Var att se 
psykologiska 
symtom relaterat 
till hjärt och lung 
transplanterade 
patienter 

Kvalitativ ansikte 
mot ansikte 
Interjuver med 
uppföljning med 
hjälp av 
frågeformulär  och 
skalor( SCL-90) 

Totalt 50 
Hjärt och 
lung 
transplanter
ade 
patienter 
som är 
slumpmässi
gt utvalda 

 
Analysen skett med 
statistik program och 
med hjälp av 
beskrivande data och 
innehåla analys av 
interjuverna. 

 
Att stöd från vårdpersonal 
är viktigt för att minska 
psykologiska symtom 
efter en hjärt 
transplantation 

 
K 1 
CCT 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

White- 
Williams et al. 
2005 
USA 

Var att se 
vilka patienter 
som kommer 
tillbaka till jobbet 
efter 
hjärttransplantatio
n. 
 

Kvantitativ studie 
Patienterna fick 8 
olika 
frågeformulär som  
ville ta reda på 
livskvalitet, 
psykiska och 
sociala symtom 
samt övriga 
symtom som de 
kunde ha relaterat 
till 
hjärttransplantation
en. För att se vilka 
patienter som kom 
tillbaka till jobbet 
efter 
hjärttransplantation
en. 

237 
Patienter 
som blivit 
hjärttranspla
nterade på 
två olika 
universitetss
jukhus. 

Analys har gjort med 
olika statistik 
program och olika test 
som t-test och chi-
square. 

Att patienter som jobbade 
innan 
hjärttransplantationen 
hade det betydligt  
enklare att komma 
tillbaka till jobb ett år 
efter transplantationen. 
De hade även mindre 
komplikationer efter 
hjärttransplantationen.  

DS 1 

 
 
 
 


