
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Författarna: 

 Emmelie Johansson 

 Jennifer Larsson 

 Emelie Thuresson 

Handledare:                              

Anna-Kari Bromander 

 

 Examensarbete i Omvårdnad, 15hp 

Kandidatnivå, HT 2010  

Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur 

Livet med ett nytt hjärta 
Patienters upplevelser och copingstrategier 



ii 

 

Arbetets titel:  Livet med ett nytt hjärta: Patienters upplevelser och copingstrategier 

                                       

 Life with a new heart: Patients ' experiences and coping strategies 

 

Författare: Emmelie Johansson, Jennifer Larsson och Emelie Thuresson 

 

Institution:  Högskolan Väst, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur 

 

Arbetets art: Examensarbete i omvårdnad, 15hp 

 

Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 

 

Termin/år:  HT 2010 

 

Antal sidor: 27 

 
ABSTRACT 

 

Background: For patients with severe heart disease, may heart transplantation be the only 

opportunity for survival. Previous research highlights the importance of the nurse's role as 

supporters and knowledge brokers. People who has undergone heart transplant may be 

changed forever. Having to undergo a heart transplant can lead to that patients end up in a 

traumatic crisis. People's perception of herself and her perception of the world is also 

changing when the body is injured or suffers a disease. Aim: The aim of this study is to 

elucidate patients' experiences of living with a new heart, and to focus on the coping strategies 

used by patients to manage their new situation. Method: A literature review was chosen as 

the method. The 12 items used in the study have been based on studies of seven qualitative 

and five quantitative approaches. Articles were published after year 1995. Results: Two main 

categories emerged from the analysis: Patients' experiences of living with someone else's 

heart, and patients' coping strategies to deal with the new heart. The most important results 

were about emotional turmoil, changes in health, psychological adjustment and defense 

mechanisms. Conclusion: To have received a new heart gives different experiences. It is 

important that the nurse has knowledge and understanding of these individual experiences that 

patients can feel.  
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Inledning 
För att vi ska kunna leva krävs det att vi har ett någorlunda fungerande hjärta. För patienter 

med så svår hjärtsjukdom att ingen medicinsk behandling längre fungerar, kan hjärt-

transplantation vara den enda utvägen för överlevnad (Ericson & Ericson, 2008). Då bristen 

på organ är stor i världen erbjuds endast hjärttransplantation som en livräddande åtgärd 

(Andersson, 2004). Mellan år 2000 och 2009 har antalet hjärttransplantationer i Sverige mer 

än fördubblats. År 2009 transplanterades 55 hjärtan. Den förste oktober 2010 väntade 36 

patienter på att få ett nytt hjärta (Donationsrådet, Socialstyrelsen).  

           När man förlorar ett organ i samband med exempelvis en operation leder det ofta till 

någon form av psykisk påverkan. Vilken psykisk påverkan patienten får av organförlusten 

hänger samman med den mening och betydelse som organet haft för patientens identitet 

(Cullberg, 2007). Under sjuksköterskeutbildningen har vi saknat kunskap och information om 

transplantation i allmänhet, hjärttransplantation väckte störst intresse därför ville vi fördjupa 

oss mer inom området. Det är angeläget att göra denna studie för att få kunskap om hur 

hjärttransplanterade patienter upplever sin nya situation. Med den kunskapen kan 

sjuksköterskan stötta och vårda patienterna på bästa sätt. För många är hjärtat en symbol för 

själen och personligheten, så vad har hjärttransplanterade patienter för upplevelser och 

erfarenheter av att leva med en annan persons hjärta?  

Bakgrund 

Allmänt om hjärttransplantation 
I Sovjetunionen gjordes de första experimenten med hjärttransplantationer, redan under 40-

talet. Den första hjärttransplantationen från människa till människa utfördes den tredje 

december 1967 i Sydafrika (Baumgartner, Reitz, Kasper, & Theodore, 2002). I Sverige 

utfördes den första hjärttransplantationen år 1984 vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Hjärttransplantation med en svensk donator gjordes för första gången år 1988. En donator är 

en givare, personen donerar någonting från sin egen kropp (NE). Transplantationslagen 

beskriver att varje människa har rätt att själv bestämma om han eller hon ska bli donator efter 

sin död. Finns det inga uppgifter  om den avlidnes inställning tillfrågas de närmast anhöriga. 

Den första transplantationslagen kom år 1975 och har därefter redigierats ett flertal gånger 

(Regeringskansliet, Socialdepartementet, 2003: 3§ s.42).            

        Enligt Andersson (2004) är hjärtsvikt den största orsaken till hjärttransplantation. 

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Behovet av 

hjärttransplantation uppkommer om hjärtsvikten blir svår och inte svarar på standard-

behandling. En eller flera hjärtinfarkter där stor del av hjärtmuskulaturen blivit förstörd är en 

vanlig orsak till hjärtsvikt. Andra orsaker till hjärttransplantation kan vara inflammatoriskt 

uppkomna hjärtmuskelskador och medfödda hjärtfel (Ericson & Ericson, 2008). 

           Under hjärttransplantationen öppnas bröstkorgen och patientens hjärta opereras ut, det 

nya hjärtat sys därefter in på samma plats som det ursprungliga hjärtat suttit. Under tiden är 

patienten kopplad till en hjärt-lungmaskin som tar över hjärtats och lungornas funktioner. 

Normalt tar transplantationen fyra till sex timmar.  Postoperativt vårdas patienten några dagar 

på en intensivvårdsavdelning, när tillståndet sedan är stabilt flyttas patienten till en 

vårdavdelning. För att förhindra avstötning av det nya hjärtat behandlas patienten med 

immunhämmande läkemedel livet ut (Ericson & Ericson, 2008). Resultaten efter 

hjärttransplantation är goda, oftast återgår patienterna till ett normalt liv med god livskvalitet. 

Idag är överlevnaden ca 70% för patienterna, fem år efter hjärttransplantationen (ISHLT, 

2003). Av patienterna som genomgått hjärttransplantation kan 75% inom ett år efter 
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operationen återgå till arbete eller studier. Alla patienter som bedöms för hjärttransplantation 

genomgår en omfattande utredning där för- och nackdelar med ingreppet värderas. Efter 

utredningen och acceptans sker uppsättning på väntelista (Donationsrådet, Socialstyrelsen, 

2010). 

Hälsa och kroppskännedom 
Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom eller skada (WHO). I vårdprocessen är syftet att sträva efter optimal 

hälsa, vilket innebär största möjliga välbefinnande för människan. Inom sjukvården föreställs 

det ofta att vårdens syfte enbart är att bota sjukdom eller lindra symtom. Botad sjukdom 

behöver inte betyda att patienten upplever välbefinnande. Upplevelsen av hälsa är individuell 

(Bruce & Lind, 1991). Personer som hjärttransplanterats kan känna sig förändrade resten av 

livet. Det är inte självklart att livet återgår till det gamla trots att sjukdomen är borta ur 

kroppen. Många gånger väcker den förändrade kroppen, efter exempelvis en operation där 

något har opererats bort eller bytts ut, känslor av obehag. Kroppen har medfödda krafter för 

att klara av oväntade händelser i sitt liv. När denna kraft uppträder ger det upphov till glädje 

och lycka (Lindwall, 2004).  

Sjuksköterskans funktion  
Sjuksköterskan bör arbeta utifrån fyra ansvarsområden för att vården ska bli så optimal som 

möjligt. Dessa områden är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

lindra lidande. Fokus ska ligga på den enskilda patienten men det är viktigt att inte glömma 

bort patientens närstående (SSF, 2010). På grund av den professionella kunskap och möjlighet 

att ge vård som sjuksköterskan har, hamnar patienten i ett underläge. Frejd, Nordén och 

Dahlborg-Lyckhage (2008) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

patientens upplevelse av sin kropp och sitt välbefinnande, i anslutning till hjärttrans-

plantationen, eftersom det är patienten som är expert på sin egen kropp och sin situation. Att 

arbeta utifrån detta synsätt kan man minimera risken att patienten hamnar i underläge. 

             Tidigare forskning belyser vikten av sjuksköterskans roll som stödjare och kunskaps-

förmedlare. Patienterna upplevde det viktigt att ha tillit och förtrogenhet till sjuksköterskan, 

att ha positivt tänkande samt att sjuksköterskorna visar empati. Centralt var att få vägledning 

och insikt i sin sjukdomsbild. För att uppmärksamma patientens perspektiv behöver 

sjuksköterskan bejaka patientens livsvärld, som är den levda världen, det är i den vi söker ett 

livsinnehåll och en mening. Människors upplevelser och erfarenheter betonas genom 

livsvärldsteorin (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003; Frejd, et.al., 

2008; Yorke & Cameroin-Traub, 2008; ).   

             För att bemästra de påfrestningar och inre eller yttre krav en människa kan stöta på 

det vill säga förmågan att hantera psykologisk stress, används begreppet coping. Ordet cope 

betyder ”klara av, stå pall, gå i land med”. God copingförmåga innebär att bemästra 

situationen som den är. Bemästrandet sker genom att man påverkar omgivningen och sitt eget 

sätt att tolka olika händelser. Sjukdom leder till livsförändringar, copingförmågan har en 

avgörande betydelse för hur patienten hanterar denna livsförändring. Patienter som saknar 

copingförmåga kan uppleva att situationen känns obegriplig och oacceptabel. Sjuksköterskans 

uppgift är att hjälpa patienten att hantera den för många ohanterbara situationen, genom 

främjandet av patientens coping (Brattberg, 2008). 
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Teoretiska utgångspunkter  
 

Cullbergs kristeori   

Att behöva genomgå en hjärttransplantation kan leda till att man hamnar i en traumatisk kris. 

Cullberg (2007) beskriver den traumatiska krisen i fyra naturliga faser. En första chockfas 

som varar upp till några dygn. Individen skjuter verkligheten ifrån sig då man i chockfasen 

inte kan ta in och bearbeta det skedda än. Chockfasen övergår i en, reaktionsfas som startar 

när individen börjar öppna upp ögonen för det skedda och försöka finna en mening. 

Verkligheten integreras på ett så funktionellt sätt som möjligt, därefter följer, bearbetnings-

fasen som pågår som mest under ett halvt till ett år efter traumat. Individen börjar tänka 

framåt, fram till, nyorienteringen, som innebär en fullständig återhämtning. Det skedda finns 

kvar som ett ärr men behöver inte hindra livsutvecklingen. 

          Krisförloppet kan se olika ut för olika människor. Hur krisen fortlöper kan vara styrd av 

den ålders fas personen befinner sig i. Vilken roll personen har haft i en familj och likaså den 

sociala rollen i situationen kan spela in. En krisupplevelse kan vara mer eller mindre stark och 

störande för den personliga funktionen. Alla faserna behöver inte ingå eller komma i 

följdordning. Ofta kan den drabbade verka oberörd och välmående men under ytan kan det 

vara ett enda kaos (Cullberg, 2007). Som sjuksköterska är det viktigt att ha det i åtanke när vi 

möter patienter som har genomgått en hjärttransplantation.  Att ha kunskapen att se i vilken 

fas patienten befinner sig i för att kunna hjälpa och stötta patienten på bästa sätt, är också 

viktigt att ha med sig. 

Merleau-Pontys teori 

Tankar kring människan utifrån ett helhetsperspektiv, är viktigt för sjuksköterskan att ha med 

sig i mötet med hjärttransplanterade. Merleau-Ponty (1997) anser att eftersom vi existerar som 

människor genom att vara och leva genom vår kropp, kan människan inte ses som ett objekt 

utan måste ses som en levd kropp. Med det menas att sjuksköterskan måste se till hela 

patienten och inte bara objektet det vill säga sjukdomen. Merleau-Ponty (1997) menar att man 

ser sin kropp och man känner den, människan är alltså både objekt och subjekt. Balansen 

mellan subjektet och kroppen är skör. När kroppen skadas eller drabbas av en sjukdom 

förändras också människans upplevelse av sig själv och hennes uppfattning om världen. När 

balansen bryts blir kroppen ett objekt, i kroppen finns människans upplevelser och identitet. 

Vi skapar oss en bild av oss själva och den värld vi lever i genom våra sinnen, det vill säga det 

vi med kroppen ser, hör och känner.  

        Världen framställs utifrån den egna kroppens interaktion och kommunikation med det 

som den möter (Merleau-Ponty, 1997).  Balansen som Merleau-Ponty talar om, är individuell 

och det är därför viktigt att sjuksköterskan bejakar patientens livsvärld i mötet. Ett sätt att 

förstå hur en patient kan uppleva sin situation är att ha ett fokus på levda erfarenheter.  En 

ohälsa på grund av svår hjärtsvikt som leder till transplantation kan ge ett kroppsligt lidande. 

Genom att sjuksköterskan fokuserar på patientens kroppsliga erfarenheter kan en förståelse 

för hur patienten upplever sitt lidande, bli lättare.  
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Problemformulering 
Att vara så sjuk att man behöver ett nytt hjärta för att överleva innebär en kris, att sedan leva 

vidare med ett annat hjärta innebär en ny kris. Sjuksköterskan kan i sin yrkesroll möta 

patienter som genomgått en hjärttransplantation. Vi fördjupar oss inom detta område med 

fokus på patienters erfarenheter och upplevelser av sin situation. På så sätt kan vi ge en ökad 

kunskap om hur sjuksköterskor kan stödja och ge vård på bästa sätt till dessa patienter och 

även andra transplanterade patienter. 

 

Syfte 
Syfte med studien är att belysa patienters erfarenheter och upplevelser av att leva med ett nytt 

hjärta, samt att fokusera på vilka copingstrategier patienterna använde sig av för att hantera 

sin nya situation. 

 

Metod 
Upplevelsen av att fått ett nytt hjärta ska studeras och en litteraturöversikt har valts som 

metod. En litteraturöversikt är enligt Friberg (2006) ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 

bild över ett valt område. Ett systematiskt val av texter inom ett avgränsat område inom 

vårdvetenskap och sjuksköterskans verksamhetsområde utgör basen för översikten. Analysen 

visar vad som tidigare inte blivit beforskat och kan även ge kunskap som påverkar oss i det 

praktiska vårdarbetet (Segesten, 2006). Det material som framkom i sökningen kvalitets-

granskas och analyseras, detta resulterar i en beskrivande översikt av området. Artiklarna som 

används i denna undersökning bygger på studier av kvantitativ och kvalitativ ansats. Detta 

valdes medvetet av författarna för att styrka resultatet. Kunskapsläget inom det valda området 

kan fastställas genom ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar och en bred analys och 

sammanställning. Vad som är vetenskapligt eller ej handlar mycket om vilken värdering och 

tolkning som författarna gör (Friberg, 2006). För att undvika risk för plagiat har författarna 

noga diskuterat och sammanfattat litteraturens innehåll och gjort texten till sin egen.  

 

Urval 
Sammanlagt har 93 abstract lästs. Av dessa valdes 38 artiklar, därefter granskade författarna 

kvalitén av artiklarna. Efter granskningen återstod 14 artiklar varav två användes till 

bakgrunden, som ansågs lämpliga och som uppfyllde syftet samt svarade på 

problemformuleringen. Databaser som använts är Cinahl, PubMed, PsycInfo, Vård i Norden 

och Science Direct (se Bilaga I). Dessa databaser valdes på grund av att de hade ett stort 

utbud samt god tillförlitlighet i artiklarna. Polit och Beck (2008) beskriver att cinahl är en 

tillförlitlig databas att använda sig av vid artikelsökning. Författarna har även gjort 

osystematiska sökningar via tidskrifter men detta gav inga användbara artiklar i förhållande 

till syftet. De vetenskapliga artiklarna ska ha god validitet och reliabilitet. Med god validitet 

menas att artiklarnas författare undersöker det de avser att undersöka och med reliabilitet 

menas att undersökningen är gjord på rätt sätt så att slumpmässiga fel minimeras. Detta 

säkerhetsställs genom att artiklarna granskas noggrant (Patel & Davidsson, 2003). 

          Friberg (2006) anser att man inte kan ta med allt för många studier utan att begränsa 

sig, i form av inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklar ska vara 

publicerade mellan 1995 och 2010, vara vetenskapligt granskade, peer-reviewed, handla om 

vuxna patienters upplevelse av att ha fått ett nytt hjärta oberoende av tidigare diagnos. 

Dessutom ska artiklarna vara etiskt granskade. I de databaser där begränsningen peer-

reviewed inte fanns att tillgå, gjordes en manuell granskning av författarna. Artiklar som var 
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på annat språk än svenska, engelska eller norska exkluderades. Motivet med denna studie var 

till en början att undersöka hjärttransplanterade män och kvinnor. Men under processens gång 

framkom det att majoriteten av undersökningspersonerna i studierna var män.  

Litteratursökning                                                                                                                 
Utifrån syftet formulerades ett antal sökord som användes i olika databaser. Vissa sökord 

användes i olika kombinationer för att få fram svar på syftet (se Bilaga I). I den inledande 

sökning utgick författarna från syftet som ledde fram till de primära sökorden: heart 

transplant och experience. Sökord som visade sig ge bra träffar var, coping, depression, 

quality of life, emotion*, recipients och heart. Vid sökningen i databaserna användes i vissa 

fall trunkering (*) för att få fram olika böjningsformer på sökordet och ett brett urval.  För att 

utvidga sökningarna ytterligare använde författarna sig av synonymer till de redan använda 

sökorden. Detta gav ett mycket stort antal artiklar. Sökorden behövde begränsas och 

kombineras för att få ett mindre urval i databaserna. Under processens gång tillkom ett antal 

sökord genom funna artiklars nyckelord. Slutligen uppstod en viss mättnad och samma 

artiklar återkom om och om igen. 

Analys 
Enligt Patel och Davidsson (2003) behöver man granska artiklarna flera gånger för att få en 

uppfattning om dess innebörd. De beskrivs även att det inte finns något bestämt tillvägagångs-

sätt vid analys av artiklarna utan det är upp till författarna att välja rätt tillvägagångssätt för att 

kunna beskriva resultatet så tydligt och bra som möjligt. De valda artiklarna granskades 

tillsammans för att finna en helhet (se Bilaga II). Sedan lästes de av författarna var och en för 

sig, detta för att ge utrymme till tolkning och reflektion samt för att finna bärande aspekter. 

Därefter gjordes en tankekarta tillsammans för att få en överskådlig bild över artiklarnas 

gemensamt bärande enheter. Efter att författarna hade läst och granskat ett flertal gånger 

framkom kategorier och underkategorier (se Tabell 1). Underkategorier beskrivs för att 

förtydliga innehållet för läsaren och för författarna. Patel och Davidsson (2003) beskriver 

vikten av att man väljer väl genomtänkta rubriker. Det är viktigt att de rubriker som 

framkommer bildar en helhet. Dahlberg (1997) menar att dataanalysen kan ske i tre faser, där 

den första fasen är bekantgörande fas, som innebär att forskaren läser texten som en helhet 

och får en förståelse för texten. Den andra fasen innebär att man gör själva analysen, där man 

skaffar sig en djupare förståelse av texten. För att göra detta möjligt delas texten in i mindre 

delar. Den tredje och sista fasen behandlas texten återigen som en helhet och sammanställs i 

någon lämplig form, där författarna har bildat olika kategorier. Författarna har utgått ifrån 

denna metod när artiklarna skulle granskas och förstås (Dahlberg, 1997).  
 

Tabell 1.  I tabellen beskrivs de två huvudkategorier och deras respektive underkategorier som 

framkom av analysen. 

Kategorier                                                                   Underkategorier 

 

Patienters upplevelser av                                         - Emotionellt kaos  

att leva med någon annans hjärta                                 

                                                                                 - Förändrad hälsa 

 

Patienters copingstrategier för                                -  Psykologisk anpassning 

att ta sig an det nya hjärtat                                           

                                                                                -  Försvarsmekanismer                                                                                             
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Resultat 
Att ha genomgått en hjärttransplantation innebär nya erfarenheter och upplevelser som kan 

vara svåra att ta till sig. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha kunskap och förståelse 

för hur patienterna upplever sin situation, för att kunna ge en optimal och professionell vård.          

Utifrån analysen av artiklarna uppkom ett flertal kategorier som sedan begränsades till två 

huvudkategorier med efterföljande underkategorier.  

Patienters upplevelser av att leva med någon annans hjärta 
Kategori ett handlar om att en hjärttransplantation medför många olika känslor och 

upplevelser. De mest framträdande känslorna som framkom ur analysen av artiklar beskrivs 

utifrån två underkategorier emotionellt kaos och förändrad hälsa. 

Emotionellt kaos 

Känslor som uppkom efter en hjärttransplantation var bland annat skuld, rädsla, glädje och 

tacksamhet. Vilka känslor som patienterna känner är individuella och de ovannämnda 

känslorna behöver inte uppkomma hos alla patienter. De skuldkänslor som en del av 

patienterna upplevde var främst emot donatorn och donatorns familj (Sadala & Stolf, 2008). 

De transplanterade kände tacksamhet över att de fick leva men samtidigt skuld över att någon 

annans liv tagit slut. En del patienter sörjde även sitt ursprungliga hjärta. De upplevde att de 

fått hjärtat som en gåva av sina föräldrar, att de nu varit tvungna att överge och ersätta med ett 

nytt hjärta kunde ge skuldkänslor (Kaba, Thompson, Burnard, Edwards, & Theodosopoulou, 

2005). 

         Patienter kände tacksamhet över att donatorn och donatorns familj tagit beslut om att 

donera hjärtat. I USA kan patienterna få information om donatorns ålder och kön vid 

förfrågan och genom anonyma brev via koordinatorn på transplantationscentrum kan de 

kontakta donatorns familj (Kaba, et.al,. 2005). Trots detta ville majoriteten av de 

transplanterade patienterna inte ha någon information om sin donator. De patienter som ville 

ha information om sin donator, var information om ålder, kön, dödsorsak och personlig 

karaktär det mest efterfrågande (Schlitt, Brunkhorst, Schmidt, Nashan, Haverich, & Raab, 

1999).  

         Patienterna upplevde emotionell stress, detta var något som förekom i olika grader efter 

transplantationen. Det som orsakade störst emotionell stress var om donatorn var över 65 år, 

homosexuell, kriminell eller hade en självmordshistoria. Att få en ung donators hjärta 

medförde glädje och minskade den emotionella stressen hos patienterna som då kände sig 

unga på nytt.  En del patienter hade funderingar över donatorns hjärta och vilken påverkan det 

nya hjärtat skulle ha på den egna personligheten. Kaba, et.al., (2005) beskriver att en tredjedel 

av patienterna uttryckte fantasier om personlighetsförändring efter transplantationen. En del 

patienter upplevde att deras personlighet, beteende eller attityd hade förändrats postoperativt. 

Somliga patienter uttryckte rädsla över att något plötsligt ska hända som för dem tillbaka till 

den livshotande situationen de var i innan transplantationen. Vissa patienter upplevde en 

rädsla över att få ett hjärta från motsatt kön. Männen var oroliga att förlora sin manlighet 

medan de flesta kvinnorna upplevde det som något positivt, att få en mans hjärta då de uppgav 

känslor av att bli fysiskt starkare av det. Glädjen av att ha fått ett nytt hjärta, pågrund av att 

någon annans liv tagit slut samt tanken på att dennes familj nu var sörjande, kan vara mycket 

svårt att klara av emotionellt (Kaba, et.al., 2005; Sanner, 2003; Schlitt, et.al., 1999;).   

Förändrad hälsa 

Den självskattade hälsan var hög direkt efter transplantationen men försvagades successivt 

med tiden. Social funktion, mental hälsa, fysisk funktion samt vitaliteten försvagades med 

tiden (Sivertsen, et.al., 2007; Sanner, 2003). En del patienter uttryckte en osäkerhet över om 
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de skulle klara av att upprätthålla sin hälsa (Salyer, Flattery, Joyner, & Elswick, 2003).  

Socialt stöd av familj, vänner och vårdgivare var av stor betydelse för att kunna upprätthålla 

hälsa och hantera svårigheter med aktiviteter i dagliga livet (Stilley, et.al., 1999).   

          I en uppföljningsstudie två år efter transplantationen framkom det att transplanterade 

patienter hade sämre fysisk och psykisk hälsa än de patienter som hade en stabiliserad 

medicinsk behandling av sin hjärtsjukdom (Evangelista, Dracup, Moser, Westlake, Erickson, 

& Hamilton, 2005). I en annan studie framkom det att 80% av patienterna visade symtom på 

depression efter hjärttransplantationen (Burker, Evon, Losielle, Finkel & Mills, 2005). 

          Förnekelse var den vanligaste orsaken till depression. Burker, et.al (2005) skriver i sin 

studie att patienternas ålder, kön, kulturell bakgrund, medicinsk diagnos och utbildning inte 

hade någon betydelse för utveckling av depression. Evangelista, et.al. (2005) menar däremot i 

sin studie att det finns en skillnad gällande ålder och kön. Det beskrivs att kvinnorna hade 

högre risk att drabbas av depression än männen (Evangelista, et.al., 2005; Rybarczyk, et. al., 

2007). Om patienten tidigare i livet haft en depression och ångest fanns en större benägenhet 

att återinsjukna efter transplantation. Postoperativt hade en del patienter neurologiska symtom 

i form av koncentrationssvårigheter, svaghetskänsla, sömnsvårigheter och trötthet. Dessa 

symtom hade samband med kriterier för depression (Rybarczyk, et.al., 2007).   

          De flesta patienterna sökte olika typer av stöd hos sitt sociala nätverk, bestående av 

vänner, släkt och familj. En del patienter upplevde att de förlorat ett stöd på grund av minskat 

socialt nätverk och social funktion. Psykologer och sjuksköterskor var ett stort stöd 

postoperativt. En del patienter var tvungna att träffa en psykolog för att kunna leva vidare och 

släppa tanken på att någon annans liv tagit slut (Kaba, Thompson & Burnard, 2000; Sadala & 

Stolf, 2008; Sivertsen, et.al., 2007).  

Patienters copingstrategier för att ta sig an det nya hjärtat 
Kategori två berör patienternas sätt att hantera den nya livssituationen som en hjärttrans-

plantation medför. Två underkategorier beskriver de copingstrategier som patienterna fann 

mest användbara. Underkategorierna var psykologisk anpassning och försvarsmekanismer.  

Psykologisk anpassning 

Leedham, Meyerowitz, Muirhead och Frist (1995)  fann att patienterna hade generellt mycket 

positiva förväntningar av att få ett nytt hjärta. De positiva förväntningarna ändrades däremot 

med tiden. Direkt efter operationen ökade de ytterligare för att sedan tre månader efter 

operationen sjunka tillbaka till samma nivå som innan operationen och höll sig kvar på den 

nivån även sex månader postoperativt. De fanns även ett samband mellan positiva 

förväntningar innan operationen och psykologisk anpassning postoperativt. De som hade höga 

positiva förväntningar innan operationen hade bättre psykologisk anpassningsförmåga 

postoperativt än de som hade lägre positiva förväntningar (Leedham, et.al., 1995). 

          Hjärttransplantationen gav patienterna nya möjligheter och en ny framtid, som blev en 

drivkraft framåt. Detta ledde till känslor av att ha blivit en annan person, som född på nytt 

(Sadala & Stolf, 2008). En del av patienterna satte upp mål som en copingstrategi för att 

hjälpa dem att bemästra sin nya situation. Patienterna anpassade sig till sina problem genom 

att antingen överge sina gamla mål eller sätta upp nya. En del jämförde sig själv med andra 

sjuka, för att på så sätt lättare kunna hantera sin egen situation. Postoperativt förändrade 

patienterna sina prioriteringar, perspektiv och värderingar. De insåg att livet är för kort för att 

ha en negativ inställning. Många patienter uppgav även att de nu gjorde saker som det bara 

hade drömt om att göra innan (Kaba, et.al., 2000; Sadala & Stolf, 2008).  

Andlig tro var en viktig del i anpassningen till den ångestladdade situation som uppkom 

postoperativt. Patienterna ansåg att andlig tillväxt och tro var viktigt för det hälsofrämjande 

beteendet och copingförmågan, efter transplantationen. En del patienter beskrev hur de trodde 
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att Gud hjälpt dem att hitta ett passande hjärta och hur de tackade Gud för varje ny dag dem 

fick leva (Salyer, et.al., 2003; Kaba, et.al., 2000; Sadala & Stolf, 2008). 

Försvarsmekanismer 

Upplevelsen av att ta över någon annans hjärta hade olika innebörd hos olika patienter men 

gemensamt var att det var en unik upplevelse. Det tar tid att acceptera att få någon annans 

hjärta i sin kropp eftersom det inte hör till vanligheterna. En del accepterar det nya hjärtat som 

en gåva, andra har svårt att hantera den nya situationen (Sadala & Stolf, 2008).  De flesta 

patienterna försökte undvika att tänka på transplantatet som en mänsklig kroppsdel utan 

avpersonifierade det istället med olika metaforer. Metaforen reservdel och kroppen som en bil 

med en defekt motor, fungerade som ett försvar mot ångestframkallande tankar. Den 

medicinska personalen stärkte denna försvarsmekanism genom att prata om materialet i stället 

för hjärtat (Sanner, 2003). Att se hjärtat som bara en pump var också en vanlig metafor som 

patienterna använde sig av (Kaba, et.al., 2005). 

           Hjärtat är ett vitalt organ som traditionellt betraktas som själen (Sadala & Stolf, 2008). 

Genom hjärtslagen känner vi att vi lever, denna vanliga föreställning finns kvar på grund av 

myten att känslorna är lokaliserade i hjärtat. Patienterna var medvetna om att känslorna inte 

satt i hjärtat utan i huvudet men ändå hade de funderingar över om deras personlighet skulle 

förändras. Då donatorn är okänd bildades det hos visssa patienter fantasier om donatorns 

personlighet (Kaba, et.al., 2005; Sadala & Stolf, 2008; Sanner, 2003).  

            Under den postoperativa perioden bör patienterna komma att acceptera sitt nya hjärta 

som sitt eget. Även om patienterna preoperativt blivit lärda att tänka på sitt hjärta som en 

pump så förknippas oftast hjärtat med vitalitet, känslor och själen, vilket komplicerar 

accepterande av det nya hjärtat (Kaba, et.al., 2005). 

            Det första steget i förlust- och sorgeprocessen är förnekelse. I en studie fann man att 

90% av patienterna uttryckte förnekande mot det nya hjärtat, mot givaren, eller mot båda 

delar (Kaba, et.al., 2005). Patienterna verkade förneka sitt nya tillstånd och hur de skulle 

hantera det. De använde sig av strategier för att undvika att hantera personliga och 

känslomässiga problem gällande sitt tillstånd. Patienterna förnekade ofta den känslomässiga 

påverkan av att få en annans hjärta.  Förnekelsen verkade hjälpa dem att hantera oron över att 

deras personlighet skulle ha förändrats. Patienterna behövde tid att sörja, tänka och organisera 

hur de skulle klarar av de påfrestningarna som uppkom efter hjärttransplantationen. Den allra 

första tiden efter hjärttransplantationen var kännetecknad av dödsångest och hopp. Patienter 

med kraftigt reducerad copingförmåga hade svårt att hantera tankar om det nya hjärtat och 

dess givare utan att använda sig av förnekande som försvarsmekanism. Förnekelsen hade då 

en skyddande och anpassande funktion tills dess att det kunde ersättas med en effektivare 

krishantering (Kaba, et.al., 2000; Kaba, et.al., 2005).  Patienterna hade svårt med att acceptera 

begränsningar och restriktioner som införts av hjärttransplantationen. En del patienter 

uttryckte svårigheter att följa restriktionerna som det medicinska teamet rekomenderade. 

Vissa upplevde det svårt att ta medicinerna andra saknade att kunna äta vad dem ville. En del 

patienter levde som innan transplantation och fick därför en ostabil postoperativ period som 

gav en fördröjd återhämning. Trots komplikationer och begränsningar postoperativt,  kan livet 

upplevas normalt. Patienter beskrev hur de kände sig mer självständiga för att de nu kunde 

andas, äta, dricka, gå själva och utföra andra vardagliga sysslor (Sadala & Stolf, 2008). De 

patienter som accepterade den stressande situationen, till exempel komplikationer och 

biverkningar av långvarig medicinering, var mer engagerade i ett försök att ta itu med den nya 

situationen på ett positivt sätt. Patienter försökte göra det bästa av situationen och ha positiva 

tankar om framtiden samt försökte intala sig att allt skulle ordna sig (Kaba, et.al., 2000).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Författarna har valt att göra en litteraturöversikt för att studera patienters erfarenheter och 

upplevelser av att blivit hjärttransplanterad. Det hade varit intressant att få göra en empirisk 

studie och själv möta dessa patienter men det gick inte att genomföra på grund av tidsbrist. 

Litteraturen som tagits med tycker författarna varit relevant till det valda ämnet. Det kan antas 

att det finns annan relevant litteratur som missats. Författarna anser att de artiklar som valdes 

svarade på syftet och frågeställningarna. Till en början var tanken att endast ha artiklar från 

närliggande länder, för att minimera risken för stora kulturella skillnader. Då detta gav ett för 

tunt underlag fick författarna under processen gång ändra begränsningarna. De artiklar 

författarna valt att ha med är från Sverige, Norge, Australien, USA, Canada, England, 

Brasilien och Grekland. Att artiklarna är från olika delar av världen kan vara både en svaghet 

och en styrka. En svaghet är att synen på hälso- och sjukvården kan se olika ut på grund av de 

kulturella skillnader som kan finnas världen över. Trots detta är det en styrka att artiklarna 

ändå visar på samma resultat.  Då författarna fått en djupare kunskap om det valda området, 

växte fler sökord fram utöver de primära sökorden. Sökorden valdes då författarna upplevde 

dem relevanta till syftet och frågeställningarna. Sökningarna gjordes i fem olika databaser för 

att få ett så brett utbud som möjligt men i vissa databaser kunde inga relevanta artiklar väljas 

ut. Artiklarna som valts tycker författarna har haft god validitet, då syftet har besvarats i 

undersökningarna. Eftersom artiklarna är av kvalitativ och kvantitativ ansats är det svårt att 

veta reliabiliteten då författarna inte vet hur frågorna är formulerade i exempelvis de enkäter 

och intervjuer som används i studierna.  Att artiklarna var av kvalitativ och kvantitativ ansats, 

ser författarna som en styrka då resultaten stärker varandra i form av att statistik och 

patientens egen berättelse överensstämmer.  

          Från början var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2000 och 2010. Under sökprocessen insåg författarna att årtalen behövdes utvidgas för att 

hitta mer relevant litteratur. Författarna fann då artiklar mellan år 1995 och 1999 som var 

värdefulla och uppfyllde syftet. I början av sökprocessen använde författarna begränsningen 

peer-reviewed för att få fram kvalitetsartiklar. Då detta gav ett litet utbud och författarna 

började känna sig mer säkra på att granska artiklarna med hjälp av Fribergs (2006), så valdes 

det att i vissa fall ta bort den begränsningen. En av inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle vara etiskt granskade, men under författarnas granskning av artiklarna kunde det inte 

alltid utläsas om artiklarna blivit godkända av en etisk kommittee. Då gjordes en egen 

bedömning om artiklarna ansågs vara genomförda på ett etiskt försvarbart sätt. 

            En styrka i litteraturstudien är att samtliga författare har varit delaktiga och genomfört 

alla steg gemensamt. Artiklarna författarna har valt att arbete med kan ha felbedömts på grund 

av författarnas ovana att granska artiklars vetenskaplighet samt oerfarenhet att granska 

statistiska metoder. Risk för eventuella feltolkningar kan förekomma eftersom de flesta 

artiklarna i studien är skrivna på engelska. Med hjälp av lexikon har författarna översatt 

svårförståeliga ord men risk finns dock att felöversättningar kan ha skett, då engelska ord kan 

ha flera svenska motsvarigheter.   

            I analysarbetet kom författarna fram till olika kategorier efter att först analyserat 

artiklarna enskilt och sedan diskuterat fram gemensamma kategorier där likheter och 

skillnader i artiklarna utsågs. Detta gjordes med hjälp av en tankekarta för att få en 

överskådlig bild. Valet av kategorierna styrks då författarna hade tolkat artiklarna likvärdigt 

och hade samma tankar kring kategorierna. Dataanalysens tre faser som författarna använde 

sig av har gjort det möjligt för oss att få en djupare förståelse av artiklarnas resultat (Dahlberg, 

1997). 
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Resultatdiskussion 
Som läsare bör man ha en ödmjukhet för att det som framkommer i resultatet är författarnas 

egen tolkning av artiklarna och artiklarna kan tolkas på olika sätt.  Syftet med studien var att 

studera patienters erfarenheter och upplevelser av att leva med en annan persons hjärta, samt 

vilka copingstrategier som patienterna fann användbara. Detta för att sjuksköterskan ska få 

ökad kunskap och förståelse av de vårdbehov som dessa patienter kan ha. Resultat-

diskussionen kommer att presenteras utifrån huvudkategorierna om användes i resultatet.  

Patienters upplevelser av att leva med någon annans hjärta 
I analysen av artiklarna framkom det att den självskattade hälsan var hög direkt efter 

transplantationen, men försvagades sedan med tiden (Sivertsen, et.al., 2007; Sanner, 2003). 

Detta är ett intressant resultat men författarna ställer sig frågande till om patienterna fick göra 

en självskattning av sin hälsa även innan transplantationen och vad den då resulterade i. Det 

kan också tänkas att innan en transplantation är patienterna så pass sjuka att den omedelbara 

hälsan inte kan annat än upplevas bättre postoperativt. Det förklaras heller inte i alla artiklar 

hur hälsa definieras. Det är viktigt att ha med sig att upplevelsen av hälsan är individuell 

(Bruce & Lind, 1991). För icke hjärtsjuka är det oftast en självklarhet att kunna äta, dricka 

och gå kortare sträckor själv. För en som just blivit hjärttransplanterad har detta länge inte 

varit någon självklarhet. Detta kan också vara en möjlig förklaring till varför patienterna 

skattade sin hälsa hög direkt efter transplantationen. Donationsrådet rapporterar att patienterna 

ofta kan återgå till ett normalt liv med god livskvalitet efter hjärttransplantation. Författarna 

reflekterar då kring vad som är normalt liv och god livskvalitet, enligt författarna så är 

upplevelserna av detta väldigt individuellt. Flera av artiklarna beskriver att en vanligt 

förkommande känsla som återfanns bland patienterna, var känslan av skuld och tacksamhet. 

De kände skuld över donatorns död och donatorns sörjande familj, detta visade sig vara 

mycket svårt för vissa patienter att klara av emotionellt (Sanner, 2003; Kaba, et.al., 2005; 

Sadala & Stolf, 2008).  En möjlig förklaring till varför patienterna upplevde denna skuld 

skulle kunna vara bristande information om tillvägagångssättet gällande transplantatet. 

Information om att transplantationen inte har påverkat donatorns död, kan vara viktigt för 

patienterna att få för att lättare kunna hantera sina skuldkänslor. Det kan också vara så att 

patienterna har fått information om detta innan transplantationen men att det de var så sjuka 

och i en sådan stor krissituation att de inte kunnat ta till sig den informationen. I chockfasen 

som är den första fasen i den traumatiska krisen som en hjärttransplantation kan vara, skjuter 

individen verkligheten ifrån sig och kan inte ta in och bearbeta det skedda än (Cullberg, 

2007). I analysen av artiklarna framkom att många patienter oroade sig över om deras 

personlighet skulle förändras. Merleau-Ponty (1997) menar att när kroppen skadas eller 

drabbas av en sjukdom förändras också människans upplevelse sig själv. Enligt författarna är 

det då kanske inte så konstigt att patienterna fick en känsla av att ha blivit personlighets 

förändrade. Att få ett hjärta från motsatt kön gav många funderingar. Männen var rädda för att 

förlora sin manlighet medan kvinnor inte upplevde det som något negativt utan försökte ta 

fram det positiva med att få ett manligt hjärta (Sanner, 2003). Författarna har diskuterat om 

det möjligen kan vara så att samhällssynen gällande manligt och kvinnligt påverkar 

patienternas tankar eller om det återigen är bristande information angående hjärtats 

egenskaper som spelat in.  

           Patienter med stabiliserad medicinsk hjärtbehandling hade bättre fysisk och psykisk 

hälsa än transplanterade patienter (Evangelista, et.al., 2005).  Detta uppfattar författarna inte 

som särskilt utmärkande eftersom de patienter som genomgått en transplantation, varit så 

sjuka att ingen medicinsk behandling hjälpt. De patienter som står på en stabiliserade 



11 

 

medicinsk behandling är inte så pass sjuka att en transplantation är nödvändig, detta styrker 

även Andersson (2004). 

           Depression var vanligt förekommande efter hjärttransplantation och kvinnorna var 

drabbade i högre grad (Evangelista, et.al., 2005; Rybarczyk, 2007). Majoriteten av 

undersökningspersonerna i artiklarnas studier var män. Varför det var stora könsskillnader i 

urvalet diskuterades inte i någon av de artiklarna författarna läst, detta ställde författarna sig 

mycket frågande till. Det hade varit intressant med en förklaring till skillnaden, är det så att 

flest antal män insjuknar i hjärtsjukdomar eller är det en tillfällighet. Att andelen män var 

betydligt större i studierna än andelen kvinnor leder också fram till funderingen angående 

resultatets tillförlitlighet.  Benägenheten att drabbas av en depression efter transplantationen 

var högre om patienterna tidigare i livet haft en depression. Med detta resultat tycker 

författarna att det är viktigt att det sätts in preventiva åtgärder i form av individuellt stöd, för 

att förbygga sjukdom och främja hälsa (SSF, 2010). Eftersom artiklarna var från många olika 

länder i världen reflekterar författarna även över om de kulturella skillnaderna kan spela 

någon roll i hur man ser på det psykologiska stödet. Det kan tänkas att det inte alltid är så 

självklart att prata om den psykiska ohälsan i alla länder.  De neurologiska symtom som en 

del patienter fick postoperativt samt det minskade sociala nätverket och funktionen var något 

som Rybarczyk, et.al., (2007), Sivertsen, et.al., (2007), Kaba, et.al., (2000), Sadala och Stolf, 

(2008) nämnt i sina studier. Enligt författarna kan en orsak till den minskade sociala 

funktionen bero på de neurologiska symtomen som kan uppkomma postoperativt. Trötthet 

som är ett neurologiskt symtom kan kanske leda till att patienten inte orkar vara social utan 

isolerar sig hemma vilket i sin tur kan leda till att patienten känner sig ensam och då lättare 

kan drabbas av en depression. 

          I USA kan patienter få information om ålder och kön samt skriva ett brev till donatorns 

familj via koordinatorn på transplantationscentrum (Kaba, et.al., 2005).  Det kan författarna se 

som både för- och nackdelar. En fördel är att en del patienter kan känna att dem får visa sin 

tacksamhet och lätta sitt samvete. En annan tanke är hur detta sköts så att inget olämpligt 

framkommer i breven. Vid vidare fundering uppkom tankar på om donatorns familj får ge sitt 

medgivande att ta emot brev från den transplanterade. Det kan vara så att vissa familjer 

upplever att sorgeprocessen över donatorns död förlängs. De patienter som visar på oro över 

om deras personlighet förändras efter transplantationen kanske blir influerade omedvetet om 

det får reda på för mycket information om donatorns personlighet. Funderingen över när detta 

brev får skrivas är också intressant att veta, får patienterna skriva breven direkt eller måste det 

gå en viss tid månader eller år innan detta brev får skickas. Om brevet skickas i en tidig fas 

efter hjärttransplantationen kan den sörjande familjen och även patienten vara i en så tidig fas 

i sin kris att det kan tänkas spelas in i hur breven är formulerade. Författarna anser att det 

finns risk med att ta en för tidig kontakt med donatorns familj då patienten och familjen kan 

vara i olika faser i sin kris. Det skulle kunna vara så att donatorns familj fortfarande befinner 

sig i reaktionsfasen medan patienten har kommit till bearbetningsfasen. 

 

Patienters copingstrategier för att ta sig an det nya hjärtat 
Att få ett nytt hjärta var en unik upplevelse och patienterna hanterade den nya situationen 

individuellt (Sadala & Stolf, 2008).   Författarna anser att detta är viktigt för sjuksköterskan 

att ha i åtanke i mötet med patienter som blivit transplanterade. Detta för att kunna hjälpa 

patienten att använda och utveckla sin copingförmåga utefter sina egna resurser. Dahlberg 

(1994) styrker detta med sin livsvärldsteori där hon bland annat skriver att varje erfarenhet är 

unik. Helhetssynen är att patienten är unik och för att få en bra vård krävs det att vården ses 

utifrån patientens perspektiv. Sjuksköterskan måste kunna se och lyssna till patienten för att 

kunna försöka förstå patientens process (Dahlberg, 1994; Frejd, et.al., 2008; York & 
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Cameroin-Traub, 2008; Dahlberg, et.al., 2003; Merleau-Ponty, 1997). Överlag hade de flesta 

patienterna positiva förväntningar av att få ett nytt hjärta, detta ändras med tiden och 

försämrades sucessivt. Vad detta beror på funderade författarna på om det kunde vara så att 

patienterna inte hunnit få eventuella sena komplikationer. Det kan ha gått upp för patienterna 

att de fortfarande har ett ganska begränsat liv och att de blivit besvikna över att livet efter 

transplantationen inte blivit som de tänkt sig. Cullberg (2007) menar att om patienten går in 

med för starka positiva förväntningar innan hjärttransplantationen, kan de komma att bli 

chockade och besvikna över att de inte mådde så bra efter som de hade förväntat sig. Som 

sjuksköterska är det viktigt att hjälpa patienterna att utveckla och använda sin copingförmåga 

för att lättare kunna hantera sin nya livssituation. Det är även viktigt att sjuksköterskan hjälper 

patienterna till att ha en så positiv inställning som möjligt innan transplantationen och hjälpa 

patienterna att behålla denna psykologiska anpassningsförmågan längre postoperativt, detta 

bekräftar även Leedham, et.al. (1995) och Brattberg (2008).   

           Många patienter använde sig av metaforer som till exempel ”materialet” istället för att 

prata om hjärtat, som en försvarsmekanism. Även medicinsk personal använde sig av denna 

strategi i tro om att det skulle hjälpa patienterna. Merleau-Ponty (1997) menar att man inte 

kan se människan endast som ett objekt eftersom vi existerar som människor genom att vara 

och leva vår kropp. Författarna ställer sig också frågande till om denna strategi att använda sig 

av objekttänkande, är en lämplig metod i patientens krishantering.  Författarna uppfattar detta 

som en kortvarig lösning på problemet och att förr eller senare kan patienten komma att vara 

tvungna att möta problemet. Om anledningen till att metaforer används är för att 

avdramatisera situationen ställer sig författarna frågande till om inte tydligare och utförligare 

information vore bättre. Avdramatiseras det hela kanske det tar längre tid för patienten att 

acceptera det nya hjärtat som sitt eget. Denna reflektion stärks av tidigare forskning som 

belyser vikten av sjuksköterskans roll som kunskapsförmedlare (Frejd, et.al., 2008; York & 

Cameroin-Traub, 2008; Dahlberg, et.al., 2003). 

            Förnekelsen hade många gånger en skyddande funktion till dess att patienterna var 

mogna att ersätta den med en effektivare krishantering. Cullberg (2007) beskriver detta som 

att när man får ett kroppsligt sjukdomssymtom med en hotande innebörd, så har man svårt att 

acceptera den egentliga innebörden och förnekar då den hotande situationen. Författarna anser 

att metaforer kan vara en form av förnekelse. Detta används till en början postoperativt för att 

det kan vara en stor omställning rent fysiskt att komma igång igen efter en lång sjukdomstid. 

Den psykiska bearbetningen får då tillfälligt läggas undan tills den fysiska bearbetningen 

stabiliserats.   
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Konklusion 
För att patienternas upplevelser av att leva med ett nytt hjärta ska bli så bra som möjligt är det 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap och förståelse om de individuella upplevelser och 

erfarenheter som patienterna har. Denna studie har utvecklat innebörden av att ha blivit 

hjärttransplanterad och beskrivit vilka copingstrategier som patienterna ansett vara 

användbara. Vår slutgiltiga förhoppning är att den presenterade litteraturstudien ska ge 

sjuksköterskor en bredare kunskap inför mötet med dessa patienter. 

Praktiska implikationer 
Litteraturstudien har visat att det vore intressant med ytterligare forskning kring skillnaden 

mellan manligt och kvinnligt gällande hjärttransplantation. I studierna som författarna har 

granskat har majoriteten av undersökningspersonerna varit av manligt kön. Författarna tycker 

därför det vore intressant att veta om resultaten hade sett annorlunda ut om det hade varit 

jämnt fördelat mellan könen. Statistiken visar på ett stigande behov av organ för 

hjärttransplantation samtidigt som bristen på organ är stor. Författarna ställer sig frågande om 

det handlar om människors ovilja och rädsla för att donera sina organ eller om det är vårdens 

bristande kunskap om att ta till vara på organ. 
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Bilaga I 

Checklista för informationssökning 

Tabell 1.  

Databas 

 

Vård i Norden Antal träffar Valda artiklar 

Datum 2010-10-27   

Limits -   

    

Sökord: Transplantation 3 1 

 

Tabell 2.  

Databas 

 

PubMed Antal träffar Valda artiklar 

Datum 2010-10-27   

Limits English, published in the last 

15 years, free full text 

  

    

Sökord: Coping AND Emotion* AND 

Thoughts 

91 0 

 Heart transplant* AND 

Coping 

10 0 

 Heart transplant* AND 

Reaction AND Coping 

1 0 

 Heart transplant* AND 

Experience AND Coping 

2 0 

 New heart AND  Experience  352 0 

 New heart AND  Experience 

AND Coping 

6 0 

 New heart AND Experience 

AND Transplant* 

52 0 

 Satisfaction AND Heart 

transplant* 

5 0 

 New heart AND Thoughts 61 0 

  



II 

 

 Coping AND Heart AND 

Transplant* 

11 2 

 Heart transplant* AND 

Depression 

34 0 

 Heart transplant* AND 

Coping AND Depression 

30 2 

 Heart transplant* AND 

Quality of life AND 

Emotion* 

98 3 

 Heart transplant* AND 

Recipients AND Depression 

16 2 

 

Tabell 3.  

Databas Cinahl Antal träffar Valda artiklar 

Datum 2010-10-19   

Limits English, link full text, peer- 

rewied, published in the last 

15 years 

  

    

Sökord: Caring AND Heart transplant 2 0 

 Heart transplant AND Care 68 1 

 Heart transplant AND Care 

AND Nurse  

3 0 

 Heart transplant AND Caring 

AND Experience 

2 0 

 Transplant recipients AND 

Psychosocial factors AND 

Heart 

14 1 

 Heart transplant AND 

Experience AND Patient 

12 0 

 Heart transplant AND 

Experience AND 

Postoperative 

4 0 

 Heart transplant AND 

Nursing 

36 0 

 Heart transplant AND Quality 

of life 

20 0 

 Heart transplant AND 

Nursing AND Qualitative 

9 1 
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Tabell 4 

Databas PsycInfo Antal träffar Valda artiklar 

Datum 2010-11-09   

Limits English, peer- rewied, 

published in the last 10 

years 

  

    

Sökord: Adapt AND Emotions AND 

Heart transplant 

26 0 

 Adapt AND Emotions AND 

Heart transplant 

1 0 

 Quality of life AND Heart 

transplant AND Emotions 

AND Patient 

21 0 

 Quality of life AND Heart 

transplant 

245 0 

 Health AND Heart 

transplant AND Quality of 

life 

232 0 

 Welfare AND Heart 

transplant AND Health 

6 0 

 

Tabell 5 
Databas 

 

Science Direct Antal träffar Valda artiklar 

Datum 2010-10-27   

Limits -   

    

Sökord: Heart transplant AND 

emotion 

 

3 1 
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Bilaga II  

Översikt över analyserad litteratur 

Författare/Titel Problem och 

Syfte 

Metod Huvudsakligt 

resultat 

Sökord, 

Databas 

Burker, E., Evon, 

D., Losielle, M., 

Finkel, J., & Mill, 

M. (2005), USA.  

 

Coping predicts 

depression and 

disability in heart 

transplant 

candidates. 

Syftet var att 

beskriva vilka 

copingstrategier  

som bör 

användas hos 

hjärttrans-

plantanterade 

patienter för att 

undvika 

depression.  

Kvantitativ 

studie med 

frågeformulär. 

50 deltagare 

med 74%  män.  

Resultatet visade 

sig att patienterna 

använde sig av 

olika 

copingstrategier 

och depression 

var bara vid 

maladaptiv 

coping.   

Heart -

transplant*, 

Coping, 

Depression 

 

PubMed 

Evangelista, L., 

Dracup, K., Moser, 

D., Westlake, C., 

Erickson, V., & 

Hamilton, M. 

(2005), USA. 

 

Two-year follow-up 

of quality of life in 

patients referred 

for heart 

transplant. 

Målet i studien 

var att 

undersöka om 

det är skillnad 

mellan fysisk 

och psykisk 

hälsa hos 

patienter som 

fått ett nytt 

hjärta och de 

som väntar på 

att få ett hjärta.  

Kvantitativ 

studie med 77 

stycken 

patienter som 

svarat på 

enkäter.  

Deltagarna var 

57 män och 

27 kvinnor. 

Studien visar att 

patienterna skattar 

lägre poäng på 

fysisk och mental 

hälsa och högre 

på depression.  

Heart 

transplant*, 

Quality of life, 

Emotion* 

 

PubMed 

Sivertsen, B., 

Relbo, A., 

Gullestad, L., 

Hellesvik, M., 

Grov, I., 

Andreassen, A., 

Simonsen, S., 

Geiran, O., Havik, 

OE. (2007),Norge. 

 

Selvvurdet helse og 

psykiske 

symptomer etter 

hjerte-

transplantasjon 

Målet för denna 

studie var att ge 

en beskrivning 

av psykiatriska 

symtom och 

självskattad 

hälsa efter en 

hjärttrans-

plantation i 

Norge.  

 

Kvantitativ 

studie med 

enkät SF-36, 

tvärsnittsstudie. 

Patienterna 

rapporterade att 

de var med 

psykiska 

symptom än 

normal-

befolkningen.  

Heart 

transplant*, 

Coping, 

Depression 

 

PubMed  

  



V 

 

Stilley, C., Dew, 

M., Stukas, A., 

Switzer, G., 

Manzetti, J., 

Keenan, R., 

Griffith, MD 

(1999), 

Canada. 

 

Psychological 

Symptom levels and 

their correlates in 

lung and heart-

lung transplant 

recipients. 

Studiens 

undersöknings-

syfte var att 

granska 

depression, 

ångest och 

irritations-

nivåer.  

Kvalitativ studie 

med ”face-to-

face” intervjuer.  

Hälften av de 

intervjuade i 

studien visade 

ångest i minst en 

eller fler av det 

tre områdena. 

Heart -

transplant*, 

Recipients, 

Depression 

 

PubMed 

Schlitt, H., 

Brunkhorst, R., 

Schmidt, H., 

Nashan, B., 

Haverich, A., & 

Raab, R. 

(1999),USA.  

 

Attitudes of 

patientes before 

and after 

transplantation 

towards various 

allografts. 

 

Syftet med 

studien var att 

systematiskt 

utvärdera och 

jämföra attityder 

gentemot 

patienters 

organtransplanta

tioner före och 

efter 

transplantation 

av olika typer av 

organ. 

 

Kvantitativ 

studie med 

frågeformulär 

som skickats ut 

till vuxna 

patienter.  

Den mentala 

hälsan var 

markant bättre 

efter organtrans-

plantationen.  

Heart 

transplant*, 

Recipients, 

Depression 

 

PubMed 

Sanner, M. (2003), 

Sverige. 

 

Transplant 

recipients' 

conceptions of 

three key 

phenomena in 

transplantation: 

the organ donation, 

the organ donor, 

and the organ 

transplant. 

Syftet var att 

undersöka deras 

upplevelser av 

fenomen som 

skiljer 

transplantation 

från andra typer 

av medicinsk 

behandling. 

 

Kvalitativ 

studie. 179st 

intervjuer 

gjordes. I 

studien var 15st 

hjärtmottagare, 

10 deltagare var 

män och 5 

kvinnor. 

Resultatet visade 

att många 

patienter kände 

olika känslor 

angående 

donatorn tex. 

glädje, skuld och 

att donatorn var 

unik och frågor 

om man blev 

influerad av 

donatorn. 

Heart 

transplant*, 

Quality of life, 

Emotion* 

 

Pubmed 

  



VI 

 

Kaba, E., 

Thompson, D., & 

Burnard, P. 

(2000),England. 

 

Coping after heart 

transplantation: a 

descriptive study of 

heart transplant 

recipients' methods 

of coping. 

Syftet var att 

utforska vilka 

coping-

strategiger som 

hjärttrans-

planterade 

tyckte hjälpa 

dem gå vidare.  

Kvalitativ studie 

med 42 

hjärttrans-

planterade 

patienter, 35 

män och 7 

kvinnor deltog.  

Visade sig att det 

var åtta 

copingstategier 

som uppkom i 

studien som de 

intervjuade 

använde sig av.  

Transplant 

recipients, 

Psykosocial 

factors, Heart. 

 

Cinahl 

Sadala, M., & 

Stolf, N. (2008), 

Brasilien. 

 

Heart 

transplantation 

experiences: a 

phenomenological 

approach. 

 

 

 

 

Syftet var att få 

en förståelse 

över 

hjärttransplanter

ades 

upplevelser.  

Kvalitativ 

studie, 26 

patienter blev 

intervjuade. 

Kom fram till tre 

kategorier; 1) 

Väntan på ett nytt 

hjärta, 2) Tankar 

om donator, 

familj, 

vårdgivare, 3) 

reflektioner över 

de levda 

erfarenheterna.  

Coping, Heart, 

Transplant* 

 

Pubmed 

Salyer, J., Flattery, 

M., Joyner, P., & 

Elswick, R. (2003),  

USA. 

 

Lifestyle and 

Quality of Life in 

Long-Term 

Cardiac Transplant 

Recipients. 

Studiens syfte 

var att beskriva 

hjärttrans-

planterades 

hälsa långsiktigt. 

Kvalitativ 

studie, 93 

patienter deltog, 

85 var män och 

8 var kvinnor.  

Många kände sig 

osäkra om de 

kunde bevara sin 

hälsa men det 

upplevde ändå sin 

hälsa god.  

Heart 

transplant*, 

Quality of life, 

Emotion* 

 

Pubmed 

Kaba, E., 

Thompson, D., 

Burnard, P., 

Edwards, D., & 

Theodosopoulou, 

E. 

(2005),Grekland. 

 

Somebody else's 

heart inside me: A 

descriptive study of 

psychological 

problems after a 

heart 

transplantation. 

Syftet var att 

utforska de 

psykiska 

problem som 

uppkommer vid 

en hjärttrans-

plantation.  

Kvalitativ 

studie, 

intervjuer med 

42 patienter var 

av 35 män och 7 

kvinnor. 

Kom fram till fyra 

kategorier men 

behandlar bara 

kategorin: En 

annans hjärta i 

inom mig. Hur 

det är att ha ens 

annans hjärta i sin 

kropp.   

Heart transplant, 

Care 

 

Cinahl 



VII 

 

Rybarczyk, B., 

Naftel, D., Kirklin, 

J., White-Willams, 

C., Young, J., 

Pelegrin, D., Czerr, 

J., Grady, KL., 

Kobashigawa, J., 

Chait, J., McLeod, 

M., Rissinger, J., 

Higgings, R. 

(2007), USA.  

 

Emotional 

Adjustment 5 Yeras 

After Heart 

Transplant: A 

Multisite Study.  

Ville utvärdera 

olika nivåer och 

faktorer i 

samband med 

depression och 

olika effekter i 

samband med 

hjärttrans-

plantation.  

Kvantitativ 

studie. 

370st deltog i 

studien. 

De signifikanta 

faktorerna för att 

få en depression 

var beroende av 

kön, ålder och att 

vara arbetslös. 

Heart transplant, 

Emotion 

 

Science Direct 

Leedham, B., 

Meyerowitz, B., 

Muirhead, J., & 

Frist, W. (1995), 

USA.  

 

Positive 

Expectations 

Predict Health 

After Heart 

Transplantation. 

De undersökte 

förhållandet 

mellan 

hjärttrans-

planterade 

patienters 

positiva 

förväntningar 

och anpassning, 

följsamhet i 

deras i hälsa. 

 

Kvalitativ 

studie, 41 st. 

patienter 

tillfrågades, 37 

män, 4 kvinnor. 

Men 31st deltog, 

29 män och 2 

kvinnor. 

Positiva 

förväntningar 

förändrades med 

tiden efter en 

transplantation. 

Positivt innan 

transplantationen 

sen blev det 

mycket bättre 

medans det sedan 

sjunk efter ett tag. 

Coping, Heart, 

Transplant* 

 

PubMed 
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