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Sammanfattning 

Nära patienten i samband med hjärt- eller lungtransplantation finns ofta anhöriga. 
Anhöriga upplever påfrestningar och har ett kunskapsbehov i samband med 
transplantationen. Liksom patienten är anhöriga sårbara och det är av betydelse att 
undersöka anhörigas upplevelser, det kan medföra att anhöriga bättre förbereds för 
den påfrestning transplantationen innebär. Litteraturstudiens syfte var att undersöka 
upplevelsen av att vara anhörig i samband med hjärt- eller lungtransplantation. 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och analysen gjordes med stöd av 
hermeneutisk metod. Resultatet visar att anhörigas stöd till patienten var en akt av 
kärlek som medförde att anhöriga bland annat försakade vänner och förändrade det 
dagliga livet. Transplantationen innebar en väntan och mycket känslor för anhöriga, 
allt från glädje när samtalet om att det var dags för transplantation kom, till oro för att 
patientens tillstånd efter transplantationen kunde försämras igen. Anhöriga upplevde 
brist i tillgängligheten från vården gällande information, uppmärksamhet och stöd i 
sin roll. I litteraturen är omvårdnadsprocessen relaterat till anhörigas upplevelser i 
samband med hjärt- eller lungtransplantation bristande, därför är framtida forskning 
betydelsefull för att skapa ytterligare evidensbaserad kunskap till 
omvårdnadsprocessen om anhörigas upplevelser.  
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Abstract 

Next of kins are often close to patients in heart- or lung transplantation. In connection 
with transplantation next of kins experience strain and has a need for knowledge. Like 
patients next of kins are vulnerable and it is important to explore next of kins’ 
experiences, this to better prepare for the burden of transplantation. The aim of the 
study was to explore the experience of being a next of kin in connection with heart- or 
lung transplantation. The study was conducted as a general literature study and the 
analysis was guided by a hermeneutic method. The results show that next of kin’s 
support for the patient is an act of love resulting in sacrificed relationships with 
friends and changes in their daily lives. The transplantation generated waiting and a 
lot of feelings for next of kins, such as joy when the call came about transplant, and 
later on after the transplantation worries that the patient’s condition would worsen 
again. Furthermore, next of kins experienced lack of availability from the health care 
services regarding information, attention and support in their role. In the literature the 
nursing process regarding next of kins’ experiences in heart- or lung transplantation is 
inadequately described, therefore it is of importance that future research creates new 
evidence based knowledge. 
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Inledning 
Enligt Global Observatory on Donation and Transplantation (2016) erhöll 
internationellt 11231 människor nya lungor och hjärtan år 2014. I Sverige väntade 57 
människor på hjärt- eller lungtransplantation den 1 oktober 2016 (Scandiatransplant, 
2016). Enligt livsvärldsteorin är det patienten som är i fokus (Arman, Dahlberg & 
Ekebergh, 2015), men eftersom anhöriga ingår i patientens livsvärld innebär det att 
även anhörigas behov är av betydelse för hälso- och sjukvården (Ekebergh & Arman, 
2015). När en person blir sjuk drabbas anhöriga eftersom relationen förändras 
(Ekebergh & Arman, 2015). Det kan vara en börda för anhöriga att vårda en patient 
och det kan innebära risker för anhörigas hälsa (Arman et al., 2015). Forskning visar 
att anhöriga är lika sårbara psykiskt och socialt som patienten i samband med 
transplantation (Bohachick, Reeder, Taylor & Anton, 2001). Det är därför av 
betydelse att sjuksköterskan möter anhöriga utan patienten närvarande och 
uppmärksammar vilka behov som finns (Lefaiver, Keough, Letizia & Lanuza, 2009). 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och patientlagen (SFS 2014:821) 
har patient och anhöriga rätt till information om bland annat vård, behandling, risker 
och eftervård. Arman et al. (2015) förklarar betydelsen av att vården är öppen och tar 
till vara på den resurs anhöriga är för patienten, eftersom det annars finns en risk att 
anhöriga själva blir patienter. Samhället får då fler patienter, samtidigt som patienten 
förlorar en stor hälsotillgång i sin vård. Enligt Herdman och Kamitsuru (2015) kan 
diagnosen ”risk för överansträngning i samband med vårdansvar” (s. 348) drabba 
anhöriga. McGary Busé och Pieper (1990) berättar att som sjuksköterska är det 
betydelsefullt med förståelse för att sjukdom inte bara drabbar patienten utan även 
anhöriga, kunskap om hur anhöriga påverkas av hjärttransplantation kan användas för 
att bidra till patient och anhörigas välmående i processen. Saxe-Braithwaite och 
Chapman (1992) beskriver att anhöriga i samband med lungtransplantation är en 
värdefull resurs för patienten och bör uppmärksammas av sjuksköterskan. Bergbom 
och Askwall (2000) menar att genom närvaro och deltagande i patientens vård och 
behandling kan anhöriga skydda patientens rättigheter, hjälpa till att förhindra misstag 
och därigenom påverka patientens återhämtning positivt. Vidare forskning behövs för 
att hitta effektiva åtgärder som kan hjälpa anhöriga i samband med den svåra tid hjärt- 
eller lungtransplantationen innebär (Bohachick et al., 2001; Rodrigue & Baz, 2007). 
Åtgärder kan vara känslomässigt stöd, någon utomstående att samtala med 
(Bohachick et al., 2001), hjälpa anhöriga hitta personlig mening i sina upplevelser 
samt uppmuntra till deltagande i stödgrupper (Rodrigue et al., 2007).  

Bakgrund 
Teoretisk referensram 
Eriksson (2015) förklarar i sin filosofiskt teoretiska utgångspunkt att ansa, leka och 
lära är vårdandets kärna. Ansandet, lekandet och lärandet påverkar varandra och har 
ett gemensamt syfte, att främja hälsa. Ansa kännetecknas som närhet, beröring samt 
välvilja mot andra människor och är vårdandets grund. Leken är ett uttryck för hälsa 
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som tillhör människans beteendemönster och är en viktig del av vårdandet. Eriksson 
(2015) menar att motivet till lärande är människans behov, lärande innebär en ständig 
förändring och är en av livets grunder. Lindström, Lindholm och Zetterlund (2010) 
beskriver i Katie Erikssons filosofiskt teoretiska utgångspunkt, att grunden för all 
mänsklighet är gemenskap, människan har en gemenskap med en konkret eller 
abstrakt annan. Den konkreta andra är en annan människa som en anhörig och den 
abstrakta andra en gud eller tro. Erikssons filosofiskt teoretiska utgångpunkt menar att 
människan är beroende av att ingå i en gemenskap och via gemenskapen skapas 
möjligheter för varandra. Människan vill ha en gemenskap som ger existensen 
mening, innehåller tro, hopp och där kärlek både ges och tas emot (Lindström et al., 
2010).  

Eriksson (2015) berättar: 

Varje människa behöver en annan människa någon som kravlöst ansar, 
leker och lär någon som tar dig i sin famn, håller om dig, smeker dig, 
torkar tårarna, vaggar dig till ro någon som skrattar med dig knyter 
dina skosnören och som du tillsammans med kan lära dig livets 
möjligheter och krav (s. 45). 

Eriksson (2015) menar att genom olika former av kärlek kan människan skapa en 
enhet med andra människor. I en vårdkontext kan den andra människan vara 
professionell som en sjuksköterska eller konkret som en anhörig. Den andra 
människan behövs när patienten själv inte klarar av att ansa, leka och lära, kanske 
finns det ingen situation där patienten klarar av att vårda sig själv över tid. Det är 
mellan patienten och den konkreta andra som det naturliga vårdandet sker, det 
naturliga vårdandet formas av människans spontana beteende (Eriksson, 2015). När 
den anhöriga inte längre räcker till tar den professionella vården över. Vården 
begränsas till människan och den professionella andra, men i de flesta situationer 
involveras den anhöriga för att senare kunna överta vårdandet igen. En god 
interaktion mellan människan och den konkreta andra är en förutsättning för att driva 
det professionella vårdandet framåt (Eriksson, 2015).  

Anhöriga 
Eriksson (2015) beskriver föräldrar, syskon, vänner, partner eller annan person som 
den konkreta andra. Det krävs ingen biologisk anknytning mellan patient och anhörig, 
istället är det relationens karaktär som avgör, bland annat intimiteten och känslan i 
relationen (Bergbom et al., 2000). Eriksson (2015) beskriver att det är innehållet, 
substansen och äktheten i relationen mellan människor som är viktig.  

Ziegert (2011) berättar att anhörigas roll i vårdens historia förändrats nationellt över 
tid. I början på 1900-talet fanns det få vårdinstanser för de kroniskt sjuka och 
patienterna vårdades i hemmet. Senare förändrades möjligheten att vårda patienten 
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hemma eftersom vårdande krävde professionell kunskap. Den ökade rörligheten i 
samhället innebar att människor inte längre levde kvar på samma plats och därmed 
påverkades anhörigas möjligheter att delta i vårdandet. Möjligheterna för kroniskt 
sjuka att få hjälp i vården ökade vilket förflyttade ansvaret från anhöriga till 
samhället. Från början på 2000-talet och framåt förändrades det svenska 
välfärdsystemet och de kroniskt sjuka patienterna vårdades ofta i hemsjukvård och 
blev därmed beroende av mer stöd från anhöriga (Ziegert, 2011). År 2009 gjordes ett 
tillägg i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som innebär att person som vårdar eller 
stödjer en närstående ska erbjudas stöd från kommunen. 

Hjärt- och lungtransplantation 
Enligt lagen om transplantation m.m. (SFS 1995:831) är transplantation ett ingrepp 
som görs för att behandla sjukdom eller kroppsskada hos en annan människa, 
ingreppet innebär att organ eller annat biologiskt material överförs från en levande 
eller avliden människa. Internationellt transplanterades 6542 hjärtan och 4689 lungor 
år 2014 (Global Observatory on Donation and Transplantation, 2016). Enligt 
Scandiatransplant (2015) erhöll i Sverige 63 människor nya hjärtan och 48 människor 
nya lungor år 2015. Den första lungtransplantationen genomfördes i USA år 1963 av 
James Hardy (Cooper, 1990) och år 1967 utfördes i Sydafrika den första 
hjärttransplantationen av Christian Barnard (Hunt & Haddad, 2008). Indikationer 
inför lungtransplantation kan vara kronisk obstruktiv lungsjukdom, pulmonell 
lungfibros och idiopatisk lungfibros (Afonso Jùnior et al., 2015). Tillstånd som 
ischemisk kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati, medfödd hjärtsjukdom eller 
avstötning av ett transplanterat hjärta kan vara indikationer för hjärttransplantation 
(Ramesh & Dark 2014). I väntan på hjärttransplantation kan en left ventricular assist 
device (LVAD) implanteras som ett mekaniskt cirkulationsstöd (Kadakia, Moore, 
Amber & Toyoda, 2016). En LVAD kan förlänga patientens överlevnad samt 
förbättra patientens livskvalitet och fysiska tillstånd före transplantationen. Efter 
genomförd transplantation sker postoperativ omvårdnad av patienten på en 
intensivvårdsavdelning (Ramesh et al., 2014). Vid lungtransplantation kan 
komplikationer som primär graftdysfunktion, infektion eller inflammation i 
bronkiolerna uppstå (Kotloff & Thabut, 2011). Enligt Jignesh och Kobashiqawa 
(2011) kan komplikationer till hjärttransplantation vara avstötning eller infektion.  

Anhörigas upplevelser i tiden 
McGary Busé et al. (1990) menar att det var av vikt att skapa en miljö där anhörigas 
tankar och känslor i samband med transplantationen kunde uttryckas, det kunde bland 
annat vara en stödgrupp. Genom att skapa en sådan miljö kunde anhörigas upplevelser 
kring transplantationen uppmärksammas. Anhöriga uppmanades att följa med 
patienten till transplantationscentrum, då detta innebar en möjlighet för anhöriga att 
skapa en relation till transplantationsteamet. McGary Busé et al. (1990) belyser att 
anhöriga upplevde ett behov av kunskap om transplantationen. Anhöriga upplevde 
rädsla för att patienten skulle avlida innan ett nytt organ blev tillgängligt. Efter 
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transplantationen upplevde anhöriga att rädslan för döden aldrig försvann (McGary 
Busé et al., 1990).   

Före transplantationen upplevde flera anhöriga att deras egna liv fick pausas (McGary 
Busé et al., 1990; Saxe-Braithwaite et al., 1992). Anhöriga upplevde dimensioner av 
osäkerhet på grund av bland annat patientens tillstånd, väntan och osäkerhet kring 
rollen som anhörig. Tiden innan transplantationen kan vara krävande för den anhörige 
då patienten i det skedet är väldigt sjuk (Saxe-Braithwaite et al., 1992). Det kan 
upplevas som en lättnad när transplantationen genomförs eftersom vårdpersonalen då 
tar över vården. När patienten fick komma hem efter transplantationen upplevde 
anhöriga vården mindre krävande och glädje i att patientens tillstånd förbättrades 
(Saxe-Braithwaite et al., 1992). Nolan, Cupples, Brown, Pierce, Lepley och Ohler 
(1992) beskriver i sin forskning vikten av att anhöriga fick stöd av sjuksköterskan och 
att sjuksköterskan tog hänsyn till anhörigas känsla av hopp och samtidigt var ärlig 
med patientens faktiska tillstånd. Saxe-Braithwaite et al. (1992) uppmärksammar att 
hopp var något som följde anhöriga genom transplantationsprocessen. Hopp 
fungerade som en drivkraft och utan drivkraften skulle anhöriga inte orkat vara ett 
stöd för patienten. Nolan et al. (1992) menar att hopp kunde vara en bidragande orsak 
till att anhöriga inte visade höga stressnivåer i samband med transplantation. 
Anhöriga kunde söka stöd hos övriga anhöriga för att klara av situationen, det var en 
viktig del för sjuksköterskan att bedöma familjens behov och stödja när det behövdes 
(Nolan et al., 1992).  

Collins, White-Williams och Jalowiec (1996) poängterar att anhöriga lättare kunde 
hantera transplantationsprocessen om sjuksköterskan möjliggjorde samtal om 
anhörigas upplevelser kring transplantationen, som rädsla och stress. Anhöriga 
upplevde rädsla för att patienten skulle avlida innan ett nytt organ blev tillgängligt. 
Enligt Collins et al. (1996) kan anhöriga vara känsligare för stressrelaterade 
sjukdomar eftersom anhöriga upplevde en övergripande hög stressnivå. Brist på 
kontroll över situationen och ovissheten kring att inte veta när transplantationen skulle 
ske, upplevde anhöriga orsakade mest stress. I transplantationsprocessen måste 
anhörigas behov i framtiden uppmärksammas av sjuksköterskan och inkluderas i 
omvårdnadsåtgärder (Collins et al., 1996).   

Collins, White-Williams och Jalowiec (2000) beskriver några påfrestningar som 
anhöriga upplevde innan och efter transplantationen. Före transplantationen handlade 
påfrestningarna bland annat om rädsla för att patienten skulle avlida innan ett nytt 
organ blev tillgängligt, väntan och osäkerhet kring transplantationen samt oro att det 
nya organet skulle stötas bort. Efter transplantationen fanns en fortsatt oro för att 
patienten skulle avlida och det nya organet skulle stötas bort. Det framkom även 
upplevelser om att ingen brydde sig om anhörigas hälsa efter transplantationen 
(Collins et al., 2000). 
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Problemformulering 
Forskning visar att anhöriga upplever påfrestningar och har ett kunskapsbehov i 
samband med hjärt- eller lungtransplantation. Anhöriga är lika sårbara som patienten 
och att vara en vårdande anhörig kan vara en börda och innebära risker för hälsan. Det 
är därför betydelsefullt att studera anhörigas upplevelse i samband med hjärt- eller 
lungtransplantation. En ökad förståelse kan bidra till ett förbättrat omhändertagande 
och minskad påfrestning för den anhörige som i förlängning bidrar till ett gott 
vårdande.  

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka upplevelsen av att vara anhörig i 
samband med hjärt- eller lungtransplantation. 

Metod 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Syftet var att skapa en översikt 
av kunskapsläget i valt omvårdnadsområde genom insamling och analys av 
vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012b). 

Datainsamling 
Enligt Östlundh (2012) kan sökandet delas in i två delar, en inledande och en egentlig 
informationssökning. Grunden läggs i den inledande informationssökningen där en 
översikt av området skapas. Under den egentliga informationssökningen är målet att 
få fram litteratur till resultatet med fokus på vetenskapliga artiklar hämtade från 
databaser relevanta för området (Östlundh, 2012). Till datainsamlingen valdes 
databaserna Cinahl och Pubmed med anledning av sin relevans för huvudområdet 
omvårdnad, därefter skapades sökord utifrån studiens problemområde och syfte 
(Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012). Sökorden som användes var: heart 
transplant, lung transplant, nursing, caring, experience, family, relative, spouse och 
next of kin. Samtliga sökord användes i fritext. Karlsson (2012) och Östlundh (2012) 
beskriver att vid sökningar i fritext framkommer inte betydelsen av ett ord utan istället 
visas alla träffar där ordet finns med, oavsett sammanhang.  För att begränsa 
sökningarna användes inklusion- och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 
2013; Karlsson 2012; Östlundh, 2012). Inklusionskriterierna var vetenskapliga 
artiklar publicerade tidigast år 2000, skrivna på engelska, originalartiklar och 
patienten i transplantationsprocessen skulle vara över 18 år. Exklusionskriteriet var att 
fokus inte var anhörigas upplevelser, exklusionskriteriet tillämpades manuellt. I 
Cinahl och Pubmed användes publikationsdatum tidigast år 2000 som 
inklusionskritierie via databaserna. Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, 
originalartiklar och patienten i transplantationsprocessen över 18 år tillämpades 
manuellt. Trunkering sätts vid ordstammen och ger träffar med alla böjningar av ordet 
(Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). På orden heart 
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transplant och lung transplant användes trunkering i form av asterisk, *. I samtliga 
sökningar användes booleska operatörerna AND och OR. Den booleska operatören 
AND användes för att göra sökningarna mer specifika och OR användes för att göra 
en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). 
Bedömningsmallar framtagna av Carlsson och Eiman (2003) användes för att bedöma 
vetenskaplig kvalitet hos de vetenskapliga artiklar som gick vidare till granskning. De 
vetenskapliga artiklarna fick ett värde på en tregradig skala där ett var högsta möjliga 
kvalitet och tre var lägsta kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). För att inkluderas i 
resultatet krävdes värde ett eller två i vetenskaplig kvalitet, värde ett motsvarade 
minst 80 % av poängen och värde två minst 70 % av poängen. 

Sökning i Cinahl 

En inledande sökning enligt Östlundh (2012) gjordes i fritext på de olika sökorden för 
att skapa en överblick över området. Sökord som användes i Cinahl var heart 
transplant, lung transplant, nursing, caring, experience, family, relative, spouse och 
next of kin. Inklusionskriterier användes enligt Forsberg och Wengström (2013), 
Karlsson (2012) och Östlundh (2012) med publiceringsdatum tidigast år 2000. Den 
egentliga informationssökningen inleddes med heart transplant* OR lung transplant* 
AND family OR spouse OR next of kin OR relative AND nursing OR caring. 
Sökningen gav 51 träffar, 31 lästa abstrakt, två vetenskapliga artiklar granskades och 
gick vidare till resultatet. Andra sökningen gjordes med kombinationen heart 
transplant* OR lung transplant* AND family OR spouse OR next of kin OR relative 
och resulterade i 279 träffar, 121 lästa abstrakt och 13 vetenskapliga artiklar till 
granskning. Utöver de 13 granskade vetenskapliga artiklarna framkom även en 
dubblett från tidigare sökning. Av de 13 granskade vetenskapliga artiklarna blev sex 
vetenskapliga artiklar resultatartiklar. Den tredje sökningen i Cinahl var heart 
transplant* OR lung transplant* AND experience AND nursing OR caring. 
Sökningen resulterade i 39 träffar och 22 lästa abstrakt. En vetenskaplig artikel 
granskades och blev resultatartikel. Det framkom även en dubblett från tidigare 
sökning. Sista sökningen i Cinahl var kombinationen heart transplant* OR lung 
transplant* AND experience, sökningen gav 257 träffar, 100 lästa abstrakt och en 
vetenskaplig artikel gick till granskning. I sökningen framkom även sex dubbletter. 
Totalt resulterade sökningen i Cinahl i 17 granskade vetenskapliga artiklar varav nio 
blev resultatartiklar, samtliga resultatartiklar använde kvalitativ metod.  

Sökning i PubMed 

I Pubmed användes sökorden heart transplant, lung transplant, nursing, caring, 
experience, family, relative, spouse och next of kin. Inklusionskriterier enligt Forsberg 
och Wengström (2013), Karlsson (2012) och Östlundh (2012) användes vid 
sökningarna i Pubmed med publicering år 2000-2016 och nursing journals. Första 
sökningen i Pubmed var heart transplant* OR lung transplant* AND family OR 
spouse OR next of kin OR relative AND nursing OR caring. Sökningen resulterade i 
39 träffar, 20 lästa abstrakt och sex dubbletter. Andra sökningen gjordes med 
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kombinationen heart transplant* OR lung transplant* AND family OR spouse OR 
next of kin OR relative och gav 66 träffar, 62 lästa abstrakt och 10 dubbletter. Nästa 
sökning var heart transplant* OR lung transplant* AND experience AND nursing 
OR caring. Sökningen resulterade i 34 träffar, 34 lästa abstrakt och tre dubbletter. 
Den sista sökningen i Pubmed var kombinationen heart transplant* OR lung 
transplant* AND experience och gav 57 träffar, 40 lästa abstrakt och fem dubbletter. 
Samtliga vetenskapliga artiklar från sökningarna i Pubmed var dubbletter från tidigare 
sökningar.  

Manuell sökning 

En manuell sökning gjordes enligt Forsberg och Wengström (2013), Karlsson (2012) 
och Östlundh (2012) genom att läsa referenslistorna hos vetenskapliga artiklar som 
gick vidare till granskning via sökningar i Cinahl och Pubmed. Den manuella 
sökningen resulterade i totalt en granskad vetenskaplig artikel som också blev 
resultatartikel, den vetenskapliga artikeln hade kvantitativ metod.  

Bortvalda vetenskapliga artiklar 

Vetenskapliga artiklar valdes bort i sökningarna av olika anledningar. Vid sökning i 
fritext framkommer inte betydelsen av ett ord, istället visas alla träffar där ordet finns 
med (Karlsson, 2012; Östlundh, 2012). Eftersom alla sökningarna gjordes i fritext 
framkom en del irrelevanta artiklar. Några artiklar hade irrelevant titel relaterat till 
litteraturstudiens syfte och valdes därför bort. Då inklusionskriterierna originalartikel, 
patienten i transplantationsprocessen över 18 år och att de vetenskapliga artiklarna 
skulle vara skrivna på engelska tillämpades manuellt, valdes en del artiklar bort på 
grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna. När abstrakten lästes valdes en 
del vetenskapliga artiklar bort på grund av exklusionskriteriet att fokus inte var 
anhörigas upplevelser, istället kunde det handla om patienters upplevelser, föräldrars 
upplevelser eller om donation. Vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna valdes 
artiklar bort på grund av att de anhöriga var under 18 år, de hade låg vetenskaplig 
kvalitet och att innehållet inte stämde överens med litteraturstudiens syfte.  

Databearbetning 
Databearbetningen genomfördes med stöd av hermeneutisk metod (Forsberg & 
Wengström, 2013). Hermeneutisk metod används för att skapa sammanhang och 
mening i människors upplevelser. I hermeneutiken används forskarens världsbild och 
perspektiv för att tolka materialet (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturstudiens 
författares förförståelse kan ses som icke klinisk erfarenhet som anhörig till 
närstående med kronisk sjukdom och klinisk erfarenhet inom hälso- och sjukvård. 
Som beskrivits i Forsberg och Wengström (2013) var analysens fokus att förstå 
djupare meningar, belysa innebörden av olika tanketraditioner och sätta materialet i 
historiskt sammanhang. Med utgångspunkt i orden vad, var, hur och varför skapades 
fyra frågor som stöd för den hermeneutiska analysen (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Vad upplevde anhöriga i transplantationsprocessen? Var i transplantationsprocessen 
gestaltades anhörigas upplevelser? Hur visar sig upplevelserna hos anhöriga i 
transplantationsprocessen? Varför framträdde upplevelsen hos anhöriga i 
transplantationsprocessen? (Se tabell 1). De utvalda resultatartiklarna lästes 
individuellt och svar på frågorna identifierades utifrån syftet. Därefter jämfördes och 
diskuterades svaren gemensamt. De upplevelser som framkom i artiklarna 
sammanställdes uppdelat efter hjärt- eller lungtransplantation, hjärttransplantation 
eller lungtransplantation. Då anhörigas upplevelser var liknande i samtliga 
vetenskapliga artiklar kodades artiklarna gemensamt, oberoende transplantation och 
teman skapades. 

Tabell 1: Databearbetning av resultatartiklar utifrån hur de hermeneutiska 

frågorna tolkats och besvarats 
Resultatartikel Vad upplevde 

anhöriga i 
transplantations-
processen? 

Var i 
transplantations-
processen 
gestaltades 
anhörigas 
upplevelser? 

Hur visar sig 
upplevelserna 
hos anhöriga i 
transplantations-
processen? 

Varför framträdde 
upplevelserna 
hos anhöriga i 
transplantations-
processen? 

1. Baker et al. 
(2010) 

Försakelse av egna 
livet 

Före 
transplantationen 

Patienten 
prioriterades 

Patientens behov 
av hjälp 

2. Casida et al. 
(2005) 

Förändring  Före 
transplantationen 

Påverkade sömnen 
och arbetet 

Rollen som 
anhörigvårdare 

3. Ivarsson et 
al. (2014a) 

Oro Efter 
transplantationen 

Osäkerhet för 
patientens hälsa 

Patienten råkade ut 
för komplikationer 

4. Ivarsson et 
al. (2014b) 

Bristande 
tillgänglighet 

Före 
transplantationen 

Anhöriga sökte 
information själva 

Dålig information 
från vården 

5. Kurz (2001) Kärlek till 
patienten 

Hela processen En enhet med 
patienten 

Äktenskapets 
förbindelse 

6. Kurz (2002) Försakelse Före 
transplantationen 

Begränsningar i 
det sociala livet 

Patienten krävde 
tid och energi 

7. Kurz et al. 
(2001) 

Oro Före 
transplantationen 

Osäker och jobbig 
väntan. 

Okontrollerbar 
situation. 

8. McCurry et 
al. (2002) 

Försakelse Före 
transplantationen 

Svårigheter att 
slappna av 

Patientens närhet 
till döden 

9. Sadala et al. 
(2013) 

Glädje Efter 
transplantationen  

Lättnad över att 
patienten levde 

Lyckad 
transplantation  

10. Ullrich et 
al. (2004) 

Oro Före 
transplantationen 

Anhöriga kände 
sig ensamma 

Patientens akuta 
insjuknande  

 
Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 
World Medical Association (2013) får samhällets- och vetenskapens behov aldrig gå 
före människan och en etisk prövning får endast godkännas med hänsyn till 
människovärdet. Innan forskning får påbörjas måste samtyckte från informanterna 
inhämtas, ett samtycke är endast giltigt då informanterna tidigare fått information om 
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forskningen. Informanterna har enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) och World Medical Association (2013) rätt att 
närsomhelst ta tillbaka sitt samtycke. Personuppgifter får enligt personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) användas i forskning om denna har genomgått en godkänd 
etikprövning i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser 
människor. I nio av tio resultatartiklar redovisas att författarna sökt och erhållit en 
godkänd etisk prövning från en etisk kommitté. Resultatartikeln som inte uppgav om 
etiskt godkännande erhållits tar endast upp att informanterna fått information om 
studien och givit sitt medgivande. Fem av tio resultatartiklar i studien uppger att 
information om studien lämnats till informanterna. Samtliga tio resultatartiklar uppger 
att medgivande från informanterna inhämtats, i fem resultatartiklar var medgivandet 
skriftligt, i tre framgår att samtycke erhållits men inte hur, i en resultatartikel läste 
informanterna upp sitt medgivande i början av en intervju och i en ansågs ifyllda 
enkäter som medgivande. I två av de tio resultatartiklarna nämns att forskningen har 
gjorts med hänsyn till Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013). 
Litteraturstudien kan bidra till en ökad förståelse för anhörigas upplevelser i samband 
med hjärt- eller lungtransplantation. Eftersom databearbetningen genomförts med 
utgångspunkt i hermeneutiken där författarens förkunskap enligt Forsberg och 
Wengström (2013) är central, kan det antas att litteraturstudiens författares 
förförståelse eventuellt påverkat databearbetningen. Nyttan med studien kan ändå 
anses överväga risken, då kunskap om anhörigas upplevelser kan vara till stor nytta i 
sjuksköterskans bemötande av anhöriga, men också i bemötandet av patienten.   

Resultat 
Kärlek 
Trots att transplantationen krävde anpassning och försakelse av anhöriga var deras 
kärlek till patienten viktigare (Sadala, Stolf, Bocchi och Bicudo, 2013). När 
transplantationen påverkade anhörigas hälsa var patienten ändå alltid första prioritet. 
Anhöriga upplevde en nära relation till patienten (Kurz & Cavanaugh, 2001) och om 
det krävdes skulle samma försakelser göras igen (Baker, Flattery, Salyer, Haugh & 
Maltby, 2010). De anhöriga som var gifta med patienten såg sig som en enhet och 
samtalade ofta om sig själva och patienten som vi (Kurz, 2001; Kurz et al., 2001; 
McCurry & Thomas, 2002). Det starka bandet mellan makarna stärkte de anhöriga i 
sin roll, anhöriga upplevde ett behov av att skydda sin partner och ville därför inte låta 
någon annan ta över vården av partnern (Casida, 2005). Äktenskapet innebar ett 
livslångt åtagande och att lämna sin partner för att det inte blev som planerat var inte 
ett alternativ (Casida, 2005; Kurz et al., 2001). Många anhöriga upplevde tacksamhet 
för det förlängda liv med patienten som transplantationen innebar (Kurz, 2001).  

Försakelse och förändring 
Transplantationen innebar att anhöriga hamnade i en oönskad situation som inte gick 
att kontrollera eller förändra, det enda alternativet var att acceptera situationen (Kurz 



 

 10 

et al., 2001). McCurry et al. (2002) framhåller att anhöriga upplevde ett behov av att 
ständigt övervaka patientens fysiska tillstånd och hade svårt att slappna av. Den 
närhet till döden som tiden före transplantationen innebar bidrog till extra 
uppmärksamhet på patientens tillstånd (McCurry et al., 2002). Enligt Ivarsson, 
Ekmehag & Sjöberg, (2014a, 2014b) upplevde anhöriga att deras dagliga liv 
begränsades och de tvingades göra försakelser för att kunna hjälpa patienten fysiskt, 
psykiskt och socialt. För att kunna hantera rollen krävdes vilja att förändra och 
anpassa det egna livet (Baker et al., 2010; Sadala et al., 2013). Anpassningarna bidrog 
till att anhöriga upplevde ledsamhet, ångest, tillfredställelse (Sadala et al., 2013) samt 
att rollen var överväldigande (Casida, 2005). Ansvaret som följde med rollen 
upplevdes svårt och ibland som en börda då det bland annat påverkade sömnen, 
möjligheten att arbeta (Casida, 2005), relationerna med andra anhöriga och vänner 
samt den egna hälsan (Baker et al., 2010). Anhöriga som vårdade en förälder 
upplevde det som en möjlighet att kunna ge tillbaka allt föräldern tidigare gjort 
(Sadala et al., 2013). Patientens behov av hjälp med bland annat promenader och 
träning prioriterades, då anhöriga fick anpassa sig till det ansvar patientens behov 
krävde (Baker et al., 2010). Det upplevdes svårt att få tiden att räcka till och 
aktiviteter de tidigare deltagit i försakades på grund av patientens sjukdom (Kurz, 
2002). Anhöriga fick ta över patientens uppgifter i hemmet, det kunde vara att betala 
räkningar (McCurry et al., 2002), köra patienten till jobbet eller ta hand om hushållet 
(Kurz et al., 2001). Alla nya uppgifter tillsammans med deras egna vanliga uppgifter 
resulterade i utmattning (Kurz et al., 2001). Anhöriga som var gifta med patienten 
upplevde att sexlivet påverkades negativt av patientens sjukdom (Casida, 2005; 
Ivarsson et al., 2014b; Kurz, 2001; Kurz et al., 2001). 

Under transplantationen upplevde anhöriga att de behövde göra försakelser som långa 
resor för att kunna besöka patienten på sjukhuset (Kurz, 2002; Ullrich, Jänsch, 
Schmidt, Strüber & Niedermeyer, 2004). Efter transplantationen förändrades 
patientens situation vilket medförde att anhöriga upplevde svårigheter i att balansera 
sin roll (Kurz, 2002). När patientens tillstånd förbättrades gick relationen sakta från 
anhörig och patient till den ursprungliga relationen som make och maka. Anhöriga 
upplevde det svårt att låta patienten hjälpa till med det dagliga hushållsarbetet som 
städning och matlagning (Kurz, 2002). Det upplevdes utmanande att rollen som 
anhörig var flytande och att patientens tillstånd när som helst kunde försämras (Kurz, 
2002). Efter transplantationen kunde anhöriga återuppta aktiviteter de tidigare 
tvingats avstå, bland annat resor, vilket upplevdes som en frihet (Kurz, 2001). Många 
såg det som en skyldighet att ta hand om sig själva genom fysisk aktivitet, detta för att 
orka ta hand om patienten (Kurz, 2001, 2002). En del anhöriga blev sjuka på grund av 
den stress ansvaret som anhörig innebar (Sadala et al., 2013). 

 På grund av att patientens sjukdom tog mycket energi upplevde anhöriga sig tvingade 
att försaka sitt sociala nätverk (Ivarsson et al., 2014a, 2014b; Kurz, 2002). Till följd 
av brist på tid och energi tvingades många försaka vänner (Ivarsson et al., 2014a) och 
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fritidsaktiviteter (Ivarsson et al., 2014b; Kurz, 2002; Kurz et al., 2001). Sadala et al. 
(2013) framhåller att en del anhöriga kände sig ensamma och övergivna eftersom 
utomstående inte kunde förstå deras upplevelser i samband med transplantationen. För 
att kunna ta hand om patienten behövdes stöd, stödet från andra anhöriga upplevdes 
värdefullt och som en trygghet (Sadala et al., 2013). Anhöriga upplevde stöd från 
familj, vänner och grannar, både socialt och praktiskt (Ivarsson et al., 2014a). Genom 
att delta i olika aktiviteter som träning och volontärarbete kunde anhöriga glömma 
den kommande transplantationen en stund (Ivarsson et al., 2014b). Umgänge med 
människor som inte hade någonting med patienten att göra hade en positiv effekt 
(Ivarsson et al., 2014a, 2014b). För en del anhöriga hjälpte arbetet dem att glömma 
bort transplantationen (Kurz et al., 2001). De som hade möjlighet att ta ledigt från 
arbetet i samband med transplantationen upplevde ett stort stöd från sina arbetsgivare 
och kollegor (Ivarsson et al., 2014b). När det var dags att gå tillbaka till arbetet 
upplevdes svårigheter att balansera arbetet och rollen som anhörig eftersom anhöriga 
ville ta hand om patienten och samtidigt vara en bra anställd (Kurz, 2002). En del 
upplevde att de hade svårt att släppa tankarna på patienten och koncentrera sig på 
arbetet (Kurz et al., 2001). Några anhöriga upplevde brist på stöd från sin arbetsgivare 
(Ivarsson et al., 2014a; Kurz et al., 2001), arbetsgivaren visade ingen förståelse för 
ansvaret det innebar att vara anhörig i samband med transplantation (Kurz et al., 
2001).  

Mellan glädje och oro 
För många anhöriga var det akuta insjuknandet som resulterade i ett beslut om 
transplantation den del i transplantationsprocessen som upplevdes mest påfrestande 
eftersom anhöriga upplevde att de blev ensamma (Ullrich et al., 2004). När beslutet 
för transplantation togs blev det en lättnad och bekräftelse på hur sjuk patienten var 
(Ivarsson et al., 2014a), men det var samtidigt en stor påfrestning i anhörigas liv då 
det inte fanns några andra alternativ än transplantation (Kurz et al., 2001). En del 
upplevde riskerna med transplantationen påfrestande, men visste samtidigt att utan 
transplantationen skulle patienten inte ha en chans att överleva (Kurz et al., 2001). 
Tiden innan transplantationen var överväldigande och många upplevde rädsla 
(Casida, 2005), oro för patientens hälsa, (Ivarsson et al., 2014a; Kurz, 2002), ångest, 
osäkerhet (Sadala et al., 2013), irritation samt frustration i väntan på ett nytt organ 
(Kurz, 2002). McCurry et al. (2002) framhåller att före transplantation var patientens 
liv skört och anhöriga upplevde att döden var ständigt närvarande. Det var oroande 
när andra patienter i samband med transplantation avlidit (McCurry et al., 2002). 
Väntan på samtalet om att det var dags för transplantation upplevde anhöriga som 
jobbig och osäker eftersom situationen inte gick att kontrollera (Kurz et al., 2001), 
men väntan på samtalet var också en tid av förväntan (Ivarsson et al., 2014b). När 
samtalet väl kom upplevde anhöriga lättnad och glädje (Casida, 2005), eftersom det 
var början på någonting nytt (Ivarsson et al., 2014a).  
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När transplantationen var igång innebar det en lång väntan, som många anhöriga 
upplevde ångestfylld (Sadala et al., 2013) och påfrestande (Ullrich et al., 2004). 
Första mötet med patienten efter transplantation upplevdes som ett mirakel, trots alla 
maskiner och slangar var patienten vid liv (Sadala et al., 2013). När patienten råkade 
ut för komplikationer i samband med transplantationen upplevde anhöriga ångest och 
oro över patientens framtid (Ivarsson et al., 2014a). Livet efter transplantationen 
beskrevs som en berg- och dalbana vilken bland annat påverkades av patientens hälsa 
(Kurz, 2001). Anhöriga upplevde utmattning eftersom rollen i kombination med 
arbetet krävde mycket tid (Kurz, 2002), men en lyckad transplantation kunde också 
innebära glädje (Sadala et al., 2013). Trots en lyckad transplantation upplevde 
anhöriga det svårt att släppa oron och rädslan över att patientens tillstånd kunde 
försämras igen (Kurz, 2002; Sadala et al., 2013), även vid återbesök upplevdes rädsla 
för negativa besked angående patiens hälsa (McCurry et al., 2002). Efter 
transplantation upplevde anhöriga det känslosamt att prata om transplantationstiden 
(Kurz, 2002). Även om livet efter transplantationen innebar svårigheter upplevde 
anhöriga att det var bättre än före transplantationen eftersom patientens fysiska 
tillstånd förbättrades (Kurz, 2001).  

Tillgänglighet 
Många anhöriga var nöjda med vården och personalen, det upplevdes som en trygghet 
att personalen alltid var tillgänglig för att besvara frågor och informera om patientens 
tillstånd (Baker et al., 2010; Ivarsson et al., 2014a; Kurz, 2001). När personalen 
upplevdes som kunnig ingavs en känsla av trygghet (Kurz et al., 2001). Ivarsson et al. 
(2014a) belyser att anhöriga uppskattade klar och tydlig information om hela 
transplantationsprocessen. Anhöriga kände stöd och förtroende i möjligheten att alltid 
kunna kontakta transplantationsteamet (Ivarsson et al., 2014a). Detta bidrog till 
förståelse för vad som krävdes av anhöriga och vilka risker transplantationen innebar 
(Kurz et al., 2001). Ivarsson et al. (2014b) beskriver att via transplantationsteamet 
kunde anhöriga komma i kontakt med psykolog eller kurator. En del anhöriga deltog 
även i olika stödgrupper antingen genom sjukhuset eller via internet som en 
copingstrategi (Kurz et al., 2001; Kurz, 2001). En anhörig beskrev stödgruppen som 
en plats att samtala om problem utan att känna skuld (Kurz et al., 2001). Anhöriga 
som gavs möjlighet att möta personer med erfarenhet av hjärt- eller 
lungtransplantation, antigen som anhörig eller patient, upplevde det som positivt och 
hoppfullt. De som däremot inte fick möjlighet önskade att vården möjliggjort sådana 
möten (Ivarsson et al., 2014a, 2014b). 

Ivarsson et al. (2014b) beskriver att inför transplantationen gav transplantationsteamet 
skriftlig information om processen, anhöriga upplevde att informationen var bra men 
skrämmande och svår att förstå. I vissa fall upplevde anhöriga bristande information 
från vården angående vad som kunde hända innan och efter transplantationen och 
valde därför att söka information på egen hand (Ivarsson et al., 2014a), via internet 
eller tv-program (Ivarsson et al., 2014b). Informationen upplevdes intressant men 
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mängden gjorde den svår att hantera (Ivarsson et al., 2014b). Flera anhöriga upplevde 
brist på kunskap angående transplantationen och möjliga händelseförlopp innan och 
efter transplantationen (Ivarsson et al., 2014a; Kurz, 2001; McCurry et al., 2002). En 
anhörig upplevde att transplantationskoordinatorn innan transplantationen samtalade 
mycket om vikten av hälsa, men det var först när patientens tillstånd försämrades och 
krävde mer uppmärksamhet som anhöriga förstod varför det var så viktigt (Kurz, 
2001). Bättre och mer detaljerad information från sjuksköterskan önskades (Kurz, 
2001; McCurry et al., 2002) då många upplevde att informationen från vården inte var 
tillräcklig (Ivarsson et al., 2014a). Efter transplantation upplevde anhöriga att de blev 
bortglömda (Kurz, 2001; McCurry et al., 2002), bland annat när patientens tillstånd 
efter transplantationen försämrades missade vårdpersonalen att informera anhöriga 
(McCurry et al., 2002). Kurz (2001) menar att många upplevde att vårdpersonal aldrig 
uppmärksammade deras hälsa och upplevelser. En anhörig berättade ”Basically, if the 
caregiver arrested in the room, they’d check and see if the transplant patient was OK 
with it before they started resuscitating. I mean, we’re just adjuncts.” (Kurz, 2001, 
p.497). Enligt Ullrich et al. (2004) kan anhörigas situation förbättras genom bättre 
kommunikation med sjuksköterskan.  

Tabell 2: Översikt av resultatartiklarnas innehåll relaterat till tema  
Resultatartikel Kärlek Försakelse Förändring Glädje Oro Tillgänglighet 
1. Baker et al. 
(2010) 

Försaka Prioritera Hälsa - - Trygghet 

2. Casida et al. 
(2005) 

Skydda Börda Ansvar Lättnad Rädsla - 

3. Ivarsson et 
al. (2014a) 

- Begränsa Aktiviteter Nytt Ångest Bristande 

4. Ivarsson et 
al. (2014b) 

- Begränsa Ledighet Förväntan - Hoppfullt 

5. Kurz (2001) Enhet - Ork Bättring Osäker Osedd 
6. Kurz (2002) - Aktiviteter Balansera - Känslosam - 
7. Kurz et al. 
(2001) 

Nära Vänner Okontrollerad - Chanslös Kunnig 

8. McCurry et 
al. (2002) 

Vi Övervaka Uppmärksam - Besked Bortglömd 

9. Sadala et al. 
(2013) 

Kärlek Hälsa Stress Mirakel Väntan - 

10. Ullrich et 
al. (2004) 

- Besöka - - Ensamhet Kommunikation 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte kan anses vara välformulerat, men en problematisk aspekt av syftet kan 
vara att det belyser upplevelser i relation till både hjärt- och lungtransplantation. 
Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan ett otydligt syfte anses påverka 
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trovärdigheten negativt. Valet av hjärt- och lungtransplantation tillsammans berodde 
på att områdena var och ett för sig inte var tillräckligt beforskade. Det har genomförts 
tidigare forskning på både patienter och anhöriga i samband med hjärt- och 
lungtransplantation i samma studie, vilket styrker trovärdigheten i valet att göra det i 
litteraturstudien. Det kan anses stärka bekräftelsebarheten att en inledande och en 
egentlig sökning genomfördes (Wallengren & Henricson, 2012). Sökord valdes 
utifrån studiens syfte. Genom att använda databaser med omvårdnadsfokus i 
sökningarna stärks litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2012). Databaserna ger 
inte träffar på ord som är synonyma med sökordet, detta innebär att även sökordets 
synonymer bör inkluderas i sökningarna (Östlundh, 2012). Det kan därför anses stärka 
trovärdigheten att relative, family, next of kin och spouse inkluderades för att bredda 
sökningarna. Eftersom det finns många synonymer av ordet anhörig i engelskan och 
användandet inte är konsekvent genomfördes även en sökning utan orden relative, 
family, next of kin och spouse.  

Litteraturstudiens tillämpning av inklusionskriterierna vetenskapliga artiklar 
publicerade tidigast år 2000, skrivna på engelska, originalartiklar och patienten i 
transplantationsprocessen över 18 år samt exklusionskriteriet att det inte var fokus på 
anhörigas upplevelser anses väl beskrivna i metoden, detta stärker enligt Wallengren 
och Henricson (2012) bekräftelsebarheten. För att stärka det 
omvårdnadsvetenskapliga perspektivet användes nursing journals som ett 
inklusionskriterie i Pubmed och orden nursing och caring inkluderades i samtliga 
sökningar och databaser. Tyvärr blev antalet resultatartiklar med nursing och caring 
endast tre och det kan påverka litteraturstudiens trovärdighet relaterat till det 
omvårdnadsvetenskapliga perspektivet att kompletterande sökningar utan nursing och 
caring behövde genomföras (Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom anhörigas 
upplevelser i samband med hjärt- eller lungtransplantation är ett relativt outforskat 
område inkluderades material från år 2000 och framåt. Sökningarna avslutades efter 
sökningen i Pubmed då endast dubbletter från sökningen i Cinahl framkom, istället 
för sökningar i en tredje databas gjordes en manuell sökning. Det kan enligt 
Henricson (2012) anses påverka litteraturstudiens trovärdighet negativt att inte söka i 
fler databaser då sökning i en tredje databas kunde resulterat i fler träffar. Eftersom 
studiens forskningsområde var smalt inkluderades både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar i granskningen och slutligen också resultatet. Friberg (2012b) menar att i en 
allmän litteraturstudie kan vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ 
metod inkluderas, men det går inte att göra exakta jämförelser av resultateten 
eftersom kvalitativa och kvantitativa studier redovisas på olika sätt. För att undersöka 
upplevelser och nå en ökad förståelse för frågan som undersöks är kvalitativ metod 
lämpligt (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012a; Henricson & Billhult, 2012), 
men i omvårdnadsforskningen kan kvalitativ och kvantitativ metod komplettera 
varandra (Forsberg & Wengström, 2013). Det kan anses öka litteraturstudiens 
pålitlighet att inkludera vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod 
eftersom syftet besvaras ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Triangulering innebär att en forskningsfråga belyses ur olika synvinklar (Forsberg & 
Wengström, 2013). I två av resultatartiklarna kompletterades intervjuerna med att 
informanterna fyllde i enkäter. Wallengren och Henricson (2012) menar att det kan 
anses stärka resultatartiklarnas trovärdighet att resultaten förstärks genom att 
komplettera intervjuernas innehåll med enkäter. Empirisk förankring handlar om hur 
väl tolkningen av materialet stämmer överens med verkligheten (Forsberg & 
Wengström, 2013), att inkludera vetenskapliga artiklar som använder sig av 
triangulering för att stärka sitt resultat kan anses stärka den empiriska förankringen i 
litteraturstudien. Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien kvalitetsgranskades 
gemensamt med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 
vetenskapliga artiklar. Det styrker pålitligheten att gemensamt kvalitetsgranska de 
vetenskapliga artiklarna (Henricson, 2012). Samtliga vetenskapliga artiklar som 
inkluderades i resultatet uppnådde i artikelgranskningen grad I i vetenskaplig kvalitet 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar, det kan enligt Henricson 
(2012) ses stärka litteraturstudiens trovärdighet.  

Nio av tio resultatartiklar redovisade tillstånd från etisk kommitté, den sista 
resultatartikeln redovisade samtycke och anses därför ändå godtagbar för 
litteraturstudien. Forsberg och Wengström (2013) framhåller att vetenskapliga studier 
ska göra etiska överväganden för att skydda informanterna innan studien börjar. Även 
om utförligare förklaringar kunde önskas i de vetenskapliga artiklarnas redovisning av 
etiska aspekter har alla på något sätt berört det etiska värdet och det bedömdes 
tillräckligt för att inkluderas i litteraturstudien. Intern logik handlar om helheten i de 
vetenskapliga artiklarna och en bra intern logik innebär en god kvalitet (Forsberg & 
Wengström, 2013). Den interna logiken i resultatartiklarna ansågs hög och det fanns 
en röd tråd genom samtliga resultatartiklar vad gäller anhörigas upplevelser. 
Innebördsrikedom i kvalitativa artiklar innebär att fenomenen beskrivits som de 
faktiskt visat sig och att en ny mening eller betydelse erhållits (Forsberg & 
Wengström 2013). Innebördsrikedomen i de kvalitativa resultatartiklarna anses väl 
representera anhörigas upplevelser vilket styrker trovärdigheten i litteraturstudiens 
resultat. Den kvantitativa artikeln som inkluderades i resultatet genomfördes med 
enkäter som inte validerats före studien, detta kan anses påverka litteraturstudiens 
pålitlighet (Forsberg & Wengström, 2013; Segesten, 2012; Wallengren & Henricson, 
2012).  

Henricson (2012) framhåller att analysens trovärdighet stärktes genom att de 
vetenskapliga artiklarna först lästes och kodades individuellt och sedan diskuterades 
gemensamt. Handledare och vänner läste igenom metod och resultat, det kan anses 
stärka trovärdigheten och bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
Litteraturstudiens urval, sökord, datainsamling och databearbetning upplevs tydlig 
och lätt att följa, detta stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Det kan inte uteslutas att författarnas förförståelse kan ha påverkat 
litteraturstudien (Forsberg & Wengström; Henricson, 2012), både den kliniska 
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erfarenheten och den icke kliniska erfarenheten som anhörig kan ha påverkat 
litteraturstudiens pålitlighet. Redovisning av förförståelse styrker 
perspektivmedvetenheten i litteraturstudien, perspektivmedvetenhet ger läsaren en 
möjlighet att bedöma hur tolkningen av resultatet har påverkats (Forsberg & 
Wengström, 2013). Vid manusseminarium fick studiekamrater möjlighet att läsa 
resultatet och komma med synpunkter, detta stärker trovärdigheten och pålitligheten i 
litteraturstudien (Henricson, 2012). Då trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet 
lyfts fram i metoddiskussionen är det möjligt att diskutera överförbarheten 
(Wallengren & Henricson, 2012).  Resultatartiklarna i litteraturstudien är från 
Brasilien, Tyskland, Sverige och USA. Det finns skillnader i de olika 
sjukvårdssystemen eftersom de styrs utifrån politik och marknad i det aktuella landet 
(Ferraz-Nunes & Karlberg, 2012). Kersey-Matusiak (2015) menar att hälsa och 
välbefinnande kan påverkas av vilken kultur en människa tillhör, det kan handla om 
olika kulturer i samhället, sociala grupper eller organisationer. Sjukvårdens kultur har 
betydelse för patientens tillgång till vård och behandling (Kersey-Matusiak, 2015). 
Skillnader i hur hälso- och sjukvården styrs och hur kulturer fungerar kan anses 
påverka litteraturstudiens överförbarhet till ett enskilt lands kontext (Henricson, 
2012).  

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat relaterat till upplevelsen av att vara anhörig i samband med 
hjärt- eller lungtransplantation berör kärlek, försakelse, väntan och tillgänglighet. 
Kärlek är det som binder samman anhöriga med patienten och det som driver 
anhöriga i transplantationsprocessen. Försakelse belyser upplevelsen av olika 
uppoffringar och förändringar som anhöriga tvingades genomgå till följd av 
patientens hjärt- eller lungtransplantation. Väntan är konstant genom 
transplantationstiden och speglar olika känslor mellan glädje och oro som anhöriga 
upplever. Slutligen belyser tillgänglighet anhörigas upplevelse av vårdens insats i 
samband med hjärt- eller lungtransplantation.  

Litteraturstudiens resultat visar att anhöriga hade en nära relation till patienten och att 
göra försakelser för patienten var en självklarhet, om det behövdes skulle samma 
försakelser göras igen (Baker et al., 2010; Kurz et al., 2001). Patientens hälsa var 
alltid viktigast även när transplantationen påverkade anhörigas hälsa negativt (Sadala 
et al., 2013). Eriksson (2015) menar att människor kan ingå i en gemenskap genom 
olika former av kärlek. I sin filosofiskt teoretiska utgångspunkt beskriver Eriksson att 
människan är beroende av en gemenskap där möjligheter skapas människor emellan 
(Lindström et al., 2010). Eriksson (2015) menar att anhöriga är viktiga när patienten 
själv inte kan ansa, leka och lära. Ansa, leka och lära främjar gemensamt hälsa 
(Eriksson, 2015). Relationen mellan anhörig och patient grundas i kärlek och 
gemenskap, det kan vara viktigt för sjuksköterskan att värna om kärleken och 
gemenskapen för att skapa en optimal transplantationsprocess för både anhörig och 
patient. Eftersom kärleken är grunden i relationen mellan patient och anhörig kan 
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kärleken anses vara anledningen till anhörigas vilja att försaka sig själv till förmån för 
patientens hälsa. Främjande av relationen mellan anhörig och patient under hela 
transplantationsprocessen kan anses behöva vara en prioritering för sjuksköterskan 
eftersom anhörigas och patientens hälsa påverkas av varandras mående.  

I litteraturstudien framkom det att anhöriga upplevde begränsningar och tvingades 
försaka delar av det dagliga livet för att hjälpa patienten (Ivarsson et al., 2014a, 
2014b). I tidigare forskning framhåller McGary Busé et al. (1990) och Saxe-
Braithwaite et al. (1992) liknande upplevelser där anhöriga fick pausa och försaka sitt 
eget liv i samband med transplantationen. Detta bekräftas även av Casida (2005) som 
belyser att rollen som anhörig innebar förändringar i olika delar av livet, bland annat 
arbetet. Det kan anses intressant att anhöriga av samhället förväntas ställa upp och 
vårda sina nära. Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har anhöriga som vårdar en 
närstående rätt till stöd från socialnämnden, men inte några lagstadgade skyldigheter 
att vårda. Hälso- och sjukvården som får anses som en expert inom området, lämnar 
anhöriga utan några verktyg att hantera situationen med. Anhöriga liksom patienten är 
människor som upplever och deltar i transplantationsprocessen och därför lika 
mottagliga för påfrestningar (Bohachick et al., 2001). Det kan därför anses viktigt att 
som sjuksköterska tidigt möta anhöriga i deras upplevelser och förbereda anhöriga på 
den försakelse av det egna livet rollen som anhörig innebär. Arman et al. (2015) 
menar att god förberedelse kan skapa en bättre situation för den anhörige och slutligen 
även patienten.  

Kurz et al. (2001), Ivarsson et al. (2014b) och Sadala et al, (2013) beskriver att 
anhöriga upplevde väntan på transplantationen som osäker och påfrestande då 
situationen var svår att kontrollera. I likhet visar Collins et al. (1996) forskning att 
anhöriga upplevde osäkerheten kring att inte veta när transplantationen skulle ske 
påfrestande eftersom situationen var svår att kontrollera. Anhöriga upplevde rädsla att 
ett nytt organ inte skulle bli tillgängligt i tid (Collins et al., 1996). Ivarsson et al. 
(2014b) beskriver att en del anhöriga upplevde väntan inför transplantationen 
förväntansfull. Saxe-Braithwaite et al. (1992) framhåller i sin forskning att när vården 
tog över ansvaret för patienten under transplantation upplevde anhöriga lättnad. I 
litteraturstudiens resultat framkom att anhöriga även vid lyckade transplantationer 
upplevde oro och rädsla över att patientens tillstånd kunde försämras (Kurz, 2002; 
McCurry et al., 2002; Sadala et al., 2013). I likhet visar tidigare forskning att anhöriga 
efter transplantationen fortfarande upplevde rädsla för att patienten skulle avlida 
(McGary Busé et al., 1990). I Saxe-Braithwaite et al. (1992) forskning upplevde 
anhöriga glädje i att patientens tillstånd förbättrades och att vården efter 
transplantation var mindre krävande än före transplantation. Det bekräftas av 
litteraturstudiens resultat som visar att till följd av att patientens tillstånd förbättrades 
efter transplantationen upplevde anhöriga att livet efter transplantationen var bättre än 
livet före (Kurz, 2001). Väntan är en del i transplantationsprocessen som kan anses 
svår att bemöta eftersom ingen kan veta när ett nytt organ kommer finnas tillgängligt 
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och inte heller vården kan kontrollera situationen. Vetskapen om att det enda som kan 
rädda patienten är om en annan anhörig förlorar sin nära kan vara svårt att förberedas 
för. I den tidigare forskning som studerats framkom inga positiva upplevelser i väntan 
på transplantation. Det kan bero på att väntan är en subjektiv upplevelse, olika fokus i 
studierna eller kulturskillnader till följd av att studierna är utförda i olika länder. 
Meningen med transplantationen som behandling är att patientens tillstånd förbättras 
vilket kan vara en förklaring till att anhöriga är förväntansfulla inför 
transplantationen. Det är inte omöjligt att anhöriga kan uppleva väntan lång och 
ångestfylld samtidigt som det är en lättnad att lämna över ansvaret till vårdpersonal, 
kärleken till patienten kvarstår även om ansvaret lämnas över. Anledningar till att 
anhöriga upplever svårigheter med att släppa tankarna på att patientens tillstånd kan 
försämras kan vara att transplantationen inte är ett botemedel utan en behandling eller 
av rädsla för att behöva gå igenom transplantationsprocessen igen. När patientens 
tillstånd förbättras lättar kraven på anhöriga vilket kan vara anledningen till att 
anhöriga upplevde livet lättare efter transplantationen. 

McGary Busé et al. (1990) beskriver i sin forskning att en miljö där anhörigas tankar 
och känslor kunde uppmärksammas var av betydelse. Forskning visar även att när 
anhöriga fick samtala om sina upplevelser möjliggjorde det en bättre hantering av 
transplantationsprocessen för anhöriga (Collins et al., 1996). Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och patientlagen (SFS 2014:821) är anhöriga 
berättigade till information om patientens vård, behandling, risker och eftervård. I 
direkt motsats visar litteraturstudiens resultat att en del anhöriga glömdes bort och 
inte fick någon information om patienten efter transplantationen (Kurz, 2001, 
McCurry et al., 2002). Detta bekräftas även i tidigare forskning av Collins et al. 
(2000) som också beskriver att anhöriga kände sig bortglömde efter transplantationen. 
Även Ullrich, Jänsch, Schmidt, Strüber och Niedermeyer (2005) styrker att anhöriga 
upplevde sig bortglömda av sjuksköterskan. Bohachick et al. (2001) framhåller i sin 
forskning att anhöriga är lika sårbara som patienten både socialt och psykiskt i väntan 
på transplantationen. I litteraturstudiens resultat framkom att en del vårdpersonal 
aldrig uppmärksammade anhörigas upplevelser (Kurz, 2001). Nolan et al. (1992) 
framhåller att sjuksköterskan bör bedöma anhörigas behov och möjliggöra stöd vid 
behov. En del anhöriga valde att söka information om möjliga händelseförlopp innan 
och efter transplantationen på egen hand eftersom informationen från vården inte 
upplevdes tillräcklig (Ivarsson et al., 2014a, 2014b). I sin filosofiskt teoretiska 
utgångspunkt framhåller Katie Eriksson att det kan underlätta anhörigas möjligheter 
att överta ansvaret för patientens vård om anhöriga involveras redan i det 
professionella vårdandet (Eriksson, 2015). Det är anmärkningsvärt att det tydligt 
framgår i äldre forskning hur viktigt det är att uppmärksamma anhörigas upplevelser 
och behov i samband med transplantationen men ändå visar litteraturstudiens resultat 
mycket brister i den professionella tillgängligheten. Detta tyder på att anhörigas 
upplevelser är viktiga att uppmärksamma och att vården i viss utsträckning inte 
uppmärksammar anhöriga.  
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Bergbom (2012) beskriver att inom omvårdnadsvetenskapen finns fyra 
konsensusbegrepp som är centrala och viktiga att utveckla: hälsa, vårdande, människa 
och omgivning. Hälsa syftar till människans tillstånd och välbefinnande vid sjukdom 
såväl som frånvaro av sjukdom (Bergbom, 2012). Anhöriga i samband med hjärt- 
eller lungtransplantation är inte själva direkt drabbade av sjukdom men i egenskap av 
patientens anhörig kan hälsa och välbefinnande påverkas negativt till följd av sin 
kärlek till patienten. Vårdande avser sjuksköterskans handlande mot anhörigas 
upplevelser och det som sjuksköterskans handlande förväntas resultera i för anhöriga 
(Bergbom, 2012). Sjuksköterskans vårdande handlingar gentemot anhöriga i samband 
med hjärt- eller lungtransplantation kan förväntas skapa goda förutsättningar att 
hjälpa anhöriga i den försakelse och förändring transplantationsprocessen innebär. 
Begreppet människa kan i omvårdnadsvetenskapen vara en familjemedlem som 
medverkar i vårdandet (Bergbom, 2012). Anhöriga får i detta fall anses vara en 
familjemedlem. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att uppmärksamma anhörigas 
upplevelser och känslor som en medmänniska i vårdandet av patienter i samband med 
hjärt- eller lungtransplantation. Omgivning kan innefatta betydande personer i 
omgivningen eller den fysiska miljön kring vårdandet (Bergbom, 2012). För 
sjuksköterskan är det viktigt att beakta patientens omgivning för att skapa goda 
förutsättningar att hantera transplantationsprocessen. Utifrån begreppet omgivning 
kan anhöriga ses som betydelsefulla personer i patientens omgivning, därför är det 
viktigt att vården är tillgänglig och uppmärksammar anhörigas upplevelser i samband 
med hjärt- eller lungtransplantation.    

Eriksson (2012) menar att begrepp kan bidra till att kunskap blir bredare och djupare. 
Användningen av begrepp i tankeprocessen ger nya möjligheter i olika situationer och 
idéer kan skapas för att driva verksamheter framåt (Eriksson, 2012). I kontexten 
anhörigas upplevelser i samband med hjärt- eller lungtransplantation presenterar 
litteraturstudien begreppen: kärlek, försakelse, förändring, glädje, oro och 
tillgänglighet som betydelsefulla. Begreppen kan anses utgöra en förståelsegrund för 
att i omvårdnaden bättre möta anhörigas upplevelser i samband med hjärt- eller 
lungtransplantation.   
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Figur 1: Anhörigas upplevelseresa 
Figur 1 illustrerar litteraturstudiens författares tolkning av anhörigas upplevelseresa i 
samband med hjärt- eller lungtransplantation där anhöriga är kärnan. Likt ringar på 
vattnet växer situationen för anhöriga när transplantationsprocessen går framåt. 
Kärleken till patienten är orsaken till att anhöriga är villiga att försaka och förändra 
sitt eget liv. Försakelse och förändring i anhörigas liv, i kombination med patientens 
tillstånd, skapar känslor som pendlar mellan glädje och oro. Sist påverkas anhörigas 
upplevelser av tillgängligheten i vården och det professionella stödet.  

Konklusion och implikation 
Slutligen kan det konstateras, att vara anhörig innebär en akt av kärlek. Anhöriga 
upplevde att transplantationsprocessen tvingade fram försakelse och förändring i det 
egna livet vilket framkallade mycket känslor. Transplantationstiden innebar mycket 
väntan som karaktäriserades av olika upplevelser, allt från glädje när samtalet om att 
det var dags för transplantation kom, till oro för att patientens tillstånd efter 
transplantationen kunde försämras igen. Många anhöriga upplevde brist på 
tillgänglighet från vården. Det yttrade sig i att anhöriga upplevde brist på 
uppmärksamhet, information under transplantationsprocessen och stöd i sin roll som 
anhöriga till en patient i samband med hjärt- eller lungtransplantation. Det är viktigt 
för sjuksköterskan att tidigt möta anhöriga i deras upplevelser och kontinuerligt följa 
upp dem under hela transplantationsprocessen. Anhöriga kan ses som en del av 
omvårdnadsprocessen i samband med hjärt- eller lungtransplantation. Med denna 
utgångspunkt kan det vara av intresse att framtida forskning skapar ny evidensbaserad 
kunskap inom området. Vidare kan det även vara viktigt att belysa anhörigas 
upplevelser vid hjärttransplantation eller lungtransplantation var och en för sig, för att 
belysa eventuella skillnader som inte framkommit i litteraturstudien.  

Tillgänglighet 

Glädje och oro 

Försakelse och 
förändring 

Kärlek 

Anhöriga  
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BILAGA A  

 

Tabell 3: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord Cinahl PubMed 

Heart transplant Heart transplant* (fritext) Heart transplant* (fritext) 

Lung transplant Lung transplant* (fritext) Lung transplant* (fritext) 

Experience Experience (fritext) Experience (fritext) 

Family Family (fritext) Family (fritext) 

Relative Relative (fritext) Relative (fritext) 

Spouse Spouse (fritext) Spouse (fritext) 

Next of kin Next of kin (fritext) Next of kin (fritext) 

Caring Caring (fritext) Caring (fritext) 

Nursing Nursing (fritext) Nursing (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 4: Sökhistorik 

 

*Siffror inom parentes visar antal dubbletter som förekommit i tidigare sökningar.  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

161027 Cinahl 

Heart transplant* OR lung transplant* AND family 
OR spouse OR next of kin OR relative AND 
nursing OR caring 
Limits: Published date 2000-2016 51 31 2 2 

161027 Cinahl 

Heart transplant* OR lung transplant* AND family 
OR spouse OR next of kin OR relative  
Limits: Published date 2000-2016 279 121 13 (1)* 6 

161027 Cinahl 

Heart transplant* OR lung transplant* AND 
experience AND nursing OR caring 
Limits: Published date 2000-2016 39 22 1(1)* 1 

161027 Cinahl 

Heart transplant* OR lung transplant* AND 
experience 
Limits: Published date 2000-2016 257 100 1(6)* 0 

161027 Pubmed 

Heart transplant* OR lung transplant* AND family 
OR spouse OR next of kin OR relative AND 
nursing OR caring 
Limits: Published date 2000-2016, nursing journals 39 20 0(6)* 0 

161027 Pubmed 

Heart transplant* OR lung transplant* AND family 
OR spouse OR next of kin OR relative  
Limits: Published date 2000-2016, nursing journals 66 62 0(10)* 0 

161027 Pubmed 

Heart transplant* OR lung transplant* AND 
experience AND nursing OR caring 
Limits: Published date 2000-2016, nursing journals 34 34 0(3)* 0 

161027 Pubmed 

Heart transplant* OR lung transplant* AND 
experience  
Limits: Published date 2000-2016, nursing journals 57 40 0(5)* 0 

161027 
Manuell 
sökning 

Sadala, M.L.A., Stolf, N.G., Bocchi, E.A., & 
Bicudo, M.A.V. (2013). Caring for heart transplant 
recipients: The lived experience of primary 
caregivers. Heart & Lung: the Journal of Acute and 
Critical Care, 42(2), 120-125. 
doi:10.1016/j.hrtlng.2012.09.006  1 1 1 

  Totalt: 822 431 18 10 



BILAGA C  

 

Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Baker, K., Flattery, M., Salyer, J., Haugh, K.H., & Maltby, M. (2010). Caregiving for patients 
requiring left ventricular assistance device support. Heart & Lung: The Journal of Acute and 
Critical Care, 39(3), 196-200. doi:10.1016/j.hrtlng.2009.07.007 

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl. 

Syfte Studiens syfte var att beskriva anhörigvårdares upplevelser av att vårda patienter med LVAD i 
väntan på hjärttransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande fenomenologisk.  

Urval Urvalet bestod av sex anhörigvårdare till patienter som väntade på hjärttransplantation. 
Informanterna var fem kvinnor och en man. Fyra av informanterna var respektive till patienten, en 
var förälder och en var nära vän.  

Datainsamling Inför intervjuerna fick informanterna fylla i ett demografiskt formulär och lämna medgivande till 
att delta i studien. Intervjuerna genomfördes på sjukhus av en person ur forskargruppen utan 
patientens närvaro och berörde frågor angående relationen till patienten och upplevelsen av att 
vårda en nära. Intervjuerna varade i 45-60 minuter och spelades in. Datainsamlingen pågick april 
2005 - september 2006. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant. Varje forskare läste intervjuerna ett flertal gånger för att 
skapa sig en bild av helheten. Genom öppen kodning kunde varje forskare skapa teman, materialet 
sorterades sedan med utgångspunkt i de teman forskarna tagit fram. Forskarna diskuterade öppet 
materialet tills det att konsensus uppnåtts och analysprocessen från öppen kodning till färdigt 
material dokumenterades noggrant.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Anhöriga upplevde att det krävdes uppoffringar för att kunna ta hand om patienten men trots detta 
kunde anhöriga anpassa sig till sin roll som anhörigvårdare. En del av uppoffringarna för anhöriga 
involverade förlust och innebar bland annat avsluta relationer med vänner, sluta på sin arbetsplats 
och svårigheter att hinna ta hand om sin egen hälsa. Anhöriga upplevde sig tvingade att anpassa 
sig till den nya situationen och ansvaret som följd. En viktig del var att kunna hjälpa och stödja 
patienten både fysiskt, psykiskt och emotionellt. Det kunde göras genom att skapa scheman för att 
hinna med allt, samtala med patienten om att att be om hjälp när det behövdes och få ut patienten 
på promenad och träning. Anhöriga upplevde sina möten med vårdpersonalen positivt, det var 
uppskattat att sjuksköterskan fanns tillgänglig för att svara på frågor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Casida, J. (2005). The lived experience of spouses of patients with a left ventricular assist device 
before heart transplantation. American Journal of Critical Care, 14(2), 145-151.  

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl och Pubmed. 

Syfte Studiens syfte var att undersöka upplevelsen av livet för den respektive till en patient med LVAD 
inför hjärttransplantation och att belysa meningen med rollen som anhörigvårdare.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Tolkande fenomenologisk. 

Urval Urvalet bestod av tre kvinnor som var gifta med patienter som hade LVAD inför 
hjärttransplantation. Informanterna hade genomgått utbildning och träning för att kunna hantera 
LVAD samt att de hade levt med patienten före, under, efter insättningen av LVAD och fram tills 
hjärttransplantationen. Transplantation hade skett inom de senaste sex månaderna. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer gjordes hemma hos informanterna och spelades in. Informanterna 
fick berätta om hur det var att vara gift och anhörigvårdare till sin make under tiden han väntade 
på transplantation, de blev ombedda att noggrant beskriva upplevelsen. Under intervjuerna fördes 
anteckningar för att notera sådant som inte kom med på inspelningarna.  Alla intervjuerna gjordes 
i juni 2004 och varade i ungefär 40 minuter. Efter intervjuerna transkriberades inspelningarna. 

Dataanalys Analysen började med att göra en översikt över varje deltagares upplevelse. Sedan gjordes en 
djupare reflektion som följdes av en preliminär kodning av materialet, olika teman skapades. 
Materialet kodades utifrån ord och fraser som beskrev olika upplevelser. Först skapades olika 
teman över varje enskild informants upplevelser och sedan jämfördes och identifierades 
informanternas gemensamma upplevelser. Forskaren reflekterade över preliminära teman i cirka 
fyra veckor, sedan skapades slutgiltiga teman och underkategorier. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det var först när beskedet om att en transplantation var nödvändig som anhöriga insåg hur sjuk 
maken var. Många av anhörigas upplevelser framträdde genom känslor, det kunde vara skuld över 
att maken blivit sjuk, rädsla för operationen och ångest relaterat till okunskap om situationen. 
Anhöriga upplevde sin roll som anhörigvårdare överväldigande och som en börda, det krävdes 
anpassning till den nya situationen som transplantationen innebar. Bland annat förändrades 
arbetsmöjligheterna och sömnen. Anhöriga beskrev vårdpersonalen som ett verktyg för att kunna 
hantera och få självförtroende i rollen som anhörigvårdare, bland annat genom utbildning och 
träning. Det framkom att anhöriga upplevde att situationen speglade kärleken och relationen till 
maken och att vara i relation stärkte anhöriga i rollen som anhörigvårdare. När samtalet om 
transplantationen kom upplevde anhöriga lättnad och glädje.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2014a). Relative’s experiences before and after a heart 
or lung transplantation. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 43(3), 198-203. 
doi:10.1016/j.hrtlng.2014.02.005 

Land  
Databas 

Sverige. 
Cinahl. 

Syfte Studiens syfte var att beskriva anhörigas upplevelser före och under patientens sjukhusvistelse 
samt de första sex månaderna efter hjärt- eller lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Innehållsanalys.  

Urval Urvalet bestod av 15 anhöriga till patienter som genomgått hjärt- eller lung transplantation de 
senaste 6 månaderna.  

Datainsamling Intervjuerna var semi- strukturerade, och genomfördes i informanternas hem, via telefon eller på 
sjukhusets patienthotell. Den första frågan som ställdes handlade om upplevelsen av information 
under hela transplantationsprocessen och följdes sedan om stöd under samma period. Intervjuerna 
genomfördes augusti 2008 – november 2009 och tog 13-59 minuter. Alla intervjuer spelades in 
och transkriberades.  

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys genomfördes i fem steg. Först lästes hela texten för att skapa en 
övergripande förståelse. Steg två var att läsa texten med fokus på att identifiera enheter som 
svarade mot syftet och i steg tre bröts enheterna ner i mindre delar. I det fjärde steget bildades 
utifrån enheterna kategorier och underkategorier som svarade på syftet, tre övergripande 
kategorier framkom. För att stärka trovärdigheten gjorde en av forskarna en detaljerad genomgång 
av den andra forskarens kategoriseringar, justeringar gjordes till konsensus uppnådds.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Det var när beslutet att transplantation var nödvändig togs som anhöriga insåg hur sjuk patienten 
var. Innan transplantationen oroade sig anhöriga mycket för patientens hälsa. Efter 
transplantationen upplevde anhöriga antigen lättnad och vågade tänka på framtiden igen eller 
ångest relaterat till komplikationer beroende på hur transplantationen gått. Anhöriga upplevde det 
positivt att träffa personer med tidigare erfarenhet av transplantation. Livet begränsades för 
anhöriga eftersom patienten behövde hjälp fysiskt, psykiskt och socialt. På grund av tidsbrist 
minskade anhörigas sociala nätverk, men förhoppningen var att det skulle vända efter 
transplantationen. Anhöriga hade både positiva och negativa upplevelser av informationen från 
vården, en del var nöjda med den information som erhållits medan andra hade önskat mer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87.5 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2014b). Waiting for a heart or lung transplant: relatives’ 
experience of information and support. Intensive and Critical Care Nursing, 30(4), 188-195. 
doi:10.1016/j.iccn.2014.03.003  

Land  
Databas 

Sverige. 
Cinahl och Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av information och stöd när patienten 
väntar på en hjärt- eller lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Kritisk incident teknik (CIT). 

Urval Urvalet bestod av 21 patienter som nyligen lagts till på transplantationslistan. Patienter som 
deltagit i en tidigare studie fick möjligheten att anmäla anhöriga till denna studie. Totalt deltog 18 
informanter i studien. 

Datainsamling På grund av stora avstånd gjordes intervjuerna hemma hos informanterna eller via telefon. Först 
gjordes en pilotintervju som på informanternas önskan inte inkluderas i materialet. Intervjuerna 
varande i 12-40 minuter och spelades in.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes noggrant flera gånger. Sammanlagt identifierades 286 
specifika upplevelser som delades in i grupper och resulterade i 17 underkategorier. De delades 
sedan in i sex kategorier och slutligen skapades två huvudområden.  

Bortfall Tre patienter tackade nej, en patient ville förskona sina anhöriga från studien och två patienter 
hade redan genomgått transplantationen. 

Slutsats Många anhöriga var nöjda med informationen från vården inför transplantationen, det kändes bra 
att träffa transplantationsteamet och känns stöd därifrån. Det fanns också anhöriga som upplevde 
missnöje med den information som erhålls från vården i samband med transplantationen och 
därför sökte information på egenhand via internet eller tv. Anhöriga behövde göra uppoffringar för 
att hjälpa patienten fysiskt, psykiskt och socialt, bland annat minskade anhörigas sociala nätverk. 
Anhöriga upplevde att deltagande i olika aktiviteter som volontärarbete eller träning hjälpte 
anhöriga att glömma transplantationen en stund. När samtalet om transplantationen kom upplevde 
anhöriga både förväntan och osäkerhet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 89.5 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

Referens Kurz, J.M. (2001). Experiences of well spouses after lung transplantation. Journal of Advanced 
Nursing, 34(4), 493-500. doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01778.x   

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl och Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka makens/makans upplevelse av livet efter partnerns 
lungtransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Konstant jämförande metod. 

Urval Urvalet bestod av personer som var gifta med patienter som genomgått lungtransplantation. 
Inbjudan skickades till 240 personer som antingen var i behov av transplantation, hade genomgått 
transplantation eller hade intresse. De som uppfyllde inklusionskriterierna för studien och som 
svarade fick delta, totalt deltog 12 informanter i studien. 

Datainsamling Triangulering tillämpades genom att informanterna fick fylla i två enkäter samt delta i en intervju. 
Innan intervjun genomfördes gick forskarna igenom enkäterna. Intervjuerna pågick tills det inte 
framkom någon ny information och varade i 65-120 minuter. Handskrivna anteckningar gjordes 
efter varje intervju.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades av en utomstående och därefter gick forskaren igenom banden och 
transkriptionerna för att säkerställa att det var korrekt utfört. Öppen kodning användes för att 
analysera transkriptionerna. Materialet delades in i olika kategorier, selektiv kodning användes för 
att sortera in materialet i de olika kategorierna. Kodningen pågick till dess att inga nya kategorier 
framkom. Kategorierna delades sedan in i olika grupper och teman kunde skapas. Enkäterna som 
samlats in förstärkte intervjuerna. En psykolog fick tillgång till tre av transkriptionerna som 
granskades och kategoriserades i de av forskaren framtagna kategorierna. Resultatet stämde till 
87-91 % överens med forskarens kodning. Slutligen presenterades resultatet för informanterna 
som fick lämna sina kommentarer.   

Bortfall 240 personer fick inbjudan men endast de 12 svaranden som uppfyllde inklusionskriterierna fick 
delta. 

Slutsats Anhöriga upplevde tiden efter lungtransplantationen som en berg- och dalbana som började när 
samtalet om att det var dags för transplantation kom och fortsatte sedan genom hela upplevelsen. 
En positiv inställning till livet och att inte ta tiden för givet var viktigt. Det var viktigt för anhöriga 
att upprätthålla sin egen hälsa för att kunna ta hand om patienten. Livet efter transplantationen 
upplevdes bättre än livet före, det var en frihet att kunna medverka på aktiviteter som pausats på 
grund av transplantationen. Anhöriga pratade om sig själva och patienten som vi och beskrev att 
paret var i situationen tillsammans. Åsikterna om vården varierade, en del anhöriga upplevde att 
vården inte brydde sig om anhöriga och deras hälsa och upplevelser medan andra tyckte sig ha 
erhållit allt stöd som behövdes. Många önskade mer information om olika händelseförlopp i 
samband med transplantationen och vad som krävdes av anhöriga.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 85 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kurz, J.M. (2002). Vulnerability of well spouses involved in lung transplantation. Journal of 
Family Nursing, 8(4), 353-370. doi:10.1177/107484002237512  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Att undersöka om maken/makan i samband med lungtransplantation är sårbara i sin roll som 
anhörigvårdare. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Konstant jämförande metod. 

Urval Urvalet bestod av 12 personer som var gifta med patienter som väntade på lungtransplantation och 
12 personer som var gifta med patienter som genomgått lungtransplantation. De svarade på en 
inbjudan att delta antigen via internet eller via ett brev från ett transplantationscenter.  

Datainsamling Alla informanterna intervjuades en gång, därefter transkriberades intervjuerna. Intervjuerna varade 
60-120 minuter.  

Dataanalys En sekundäranalys av tidigare genomförda intervjuer. Kodning gjordes för hand och säkerställdes 
genom att en andra person gick igenom den. 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Rollen som anhörig upplevdes tyngre av informanterna i pre-transplantationsgruppen än de i post-
transplantationsgruppen. Anhöriga upplevde svårigheter med att få tiden att räcka till vilket bidrog 
till begränsningar i det egna livet. Alla uppgifter som inte hade med patienten att göra tillsammans 
med ansvaret för patienten tog mycket energi från anhöriga vilket i sin tur gick ut över jobb och 
socialt liv. Anhöriga oroade sig mycket för patienten. Det var viktigt att anhöriga tog hand om sin 
egen hälsa, detta för att kunna ta hand om patienten. Anhöriga i pre- transplantationsgruppen 
upplevde att livet med patienten framkallade mycket känslor, bland annat frustration och ilska. 
Post-transplantationsgruppen upplevde att det blev bättre efter transplantationen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 87,5% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kurz, J.M., & Cavanaugh, J.C. (2001). A qualitative study of stress and coping strategies used by 
well spouses of lung transplant candidates. Families, Systems & Health, 19(2), 181-197. 
doi:10.1037/h0089448 

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl. 

Syfte Att undersöka stressfaktorer och coping- strategier som påverkar livet för make/maka till en 
patient i behov av lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Konstant jämförande metod. 

Urval Urvalet bestod av 13 personer som var gifta med patienter i behov av lungtransplantation, 8 
kvinnor och 5 män.  

Datainsamling Triangulering tillämpades genom att informanterna fick fylla i två enkäter samt delta i intervjuer. 
Alla informanter intervjuades en gång i 45-90 minuter och intervjuerna spelades in.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord. Varje intervju kodades sedan och jämfördes med övriga 
intervjuer. Det som framkommit i intervjuerna jämfördes med svaren från enkäterna. Två 
utomstående personer som inte hade med studien att göra gick igenom materialet för att säkerställa 
trovärdighet. Skillnader som framkom diskuterades med författarna tills konsensus uppnåtts.  

Bortfall Fyra anhöriga fick inte delta i studien eftersom de inte var gifta eller för att de var skilda.  

Slutsats En viktig del som framkom i studien var att olika människor, situationer och händelser kunde vara 
speciellt påfrestande för anhöriga. Upplevda påfrestningar kunde vara när det konstaterades att 
partnern kommit med på transplantationslistan, förändringar i anhörigas egna liv, ta över uppgifter 
i hemmet som partnern burkade göra, väntan på transplantationen och svårigheter att fokusera på 
arbetet samtidigt som partners hälsa. Anhöriga upplevde också en del saker positiva, bland annat 
att transplantationsteamet var kunnigt och möjligheten att arbeta för att distrahera sig från 
situationen. Det framkom också att anhöriga använde sig av olika copingstrategier för att hantera 
väntan på ett nytt organ, det kunde vara deltagande i stödgrupper eller att acceptera situationen 
som den var och att den inte gick att förändra. Slutligen berör artikeln stödet mellan anhöriga och 
deras partner. Det kunde vara känslomässigt stöd som yttrade sig i att anhöriga ofta samtalade om 
sig själv och sin partner som vi, såg sig som en enhet och ville bli behandlade därefter.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 92 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens McCurry, A.H., & Thomas, S.P. (2002). Spouses experiences in heart transplantation. Western 
Journal of Nursing Research, 24(2), 180-194. doi:10.1177/019394590202400207  

Land  
Databas 

USA. 
Cinahl och Pubmed. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelsen att vara gift med en patient i behov av 
hjärttransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Existentiell fenomenologisk.  

Urval Urvalet bestod av sju anhöriga som svarade mot syftet, alla var kvinnor.  

Datainsamling Djupgående intervjuer spelades in och pågick till dess att en komplett beskrivning av 
informanternas upplevelser uppnåtts. 

Dataanalys Transkriptionerna analyserades enligt stegen i existentiell fenomenologi, både av forskarna var 
och en för sig och tillsammans i forskningsgruppen. Resultatet presenterades i forskningsgruppen 
och för minst en av informanterna. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats En viktig del som framkom i studien var att anhöriga fick samma bemötande som maken och att 
de sågs som delaktiga i transplantationsprocessen. Livet och döden var ett genomgående tema och 
anhöriga upplevde att döden ständigt var närvarande. Anhöriga var tacksamma för att 
transplantationen gav ett förlängt liv för maken men var fortfarande rädda för komplikationer och 
även efter en tid utan komplikationer hade anhöriga svårt att släppa känslan av att maken skulle 
kunna avlida. I studien framkom ett missnöje med delar av vårdpersonalen relaterat till dålig 
information om makens tillstånd, anhöriga såg sig och maken som en enhet och pratade om sig 
själva som vi. Anhöriga upplevde vaksamhet och vakade uppmärksamt över makens tillstånd. 
Tiden i samband med transplantation innebar mycket förändring för anhöriga bland annat i 
relationen till maken och sin roll i hushållet. Anhöriga önskade att det hade funnits stödgrupper 
tillgängliga att delta i under transplantationsprocessen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 81 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Sadala, M.L.A., Stolf, N.G., Bocchi, E.A., & Bicudo, M.A.V. (2013). Caring for the heart 
transplant recipients: the lived experience of primary caregivers. Heart & Lung: Journal of Acute 
and Critical Care, 42(2), 120-125. doi:10.1016/j.hrtlng.2012.09.006 

Land  
Databas 

Brasilien. 
Cinahl. 

Syfte Syftet med studien var att djupgående undersöka anhörigas upplevelser av att vårda en patient i 
samband med hjärttransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Existentiell fenomenologisk. 

Urval Urvalet bestod av 11 anhöriga till patienter i samband med hjärttransplantation, de var över 18 år 
och anhörigvårdare. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick från december 2008 till juli 2009. Första författaren gjorde intervjuer som 
utgick från frågan ”How do you see your experience of caring for your relative who has 
undergone an HT?” intervjuerna varade cirka 70 minuter och spelades in. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes i två steg, ideografisk analys och nomotetisk analys. I den ideografiska 
analysen jobbar forskaren intensivt med transkriptionerna för att identifiera ord och fraser som kan 
spegla informanternas upplevelser. I den nomotetiska analysen identifierades olika teman och 
informanternas upplevelser kunde kategoriseras i dessa teman. För att styrka validiteten och 
trovärdigheten av analysen, följdes alla steg i den fenomenologiska metoden. Forskningsgruppen 
deltog i analysen, tolkningen av datan samt läste igenom den färdiga artikeln. Kollegor från 
transplantationsprogrammet deltog i diskussioner under analysen och läste den färdiga artikeln. 
Efter dataanalysen förstördes inspelningarna.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Anhöriga upplevde att patienten långsamt hade försämrats under flera år och de upplevde ångest i 
väntan på ett nytt hjärta. Vården av patienten var det viktigaste för anhöriga trots att deras eget liv 
förändrats. Anhöriga gjorde många förändringar bland annat blev arbetet och det sociala livet 
lidande. Under transplantationen var väntan lång och ångestfylld, att träffa patienten efteråt trots 
alla slangar och maskiner beskrevs som ett mirakel. En del anhöriga blev sjuka på grund av 
påfrestningen rollen som anhörigvårdare innebar. Många upplevde också rädsla och osäkerhet för 
framtiden på grund av möjligheten att patienten kunde bli sjuk igen. Anhöriga kände sig ensamma 
i upplevelsen som transplantationen skapade. Många upplevde ett behov av stöd både från andra 
anhöriga och vården, om stödet var tillgängligt eller inte varierade bland de anhöriga.    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87,5% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 
metod. 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Ullrich, G., Jänsch, H., Schmidt, S., Strüber, M., & Niedermeyer, J. (2004). The experience of the 
support person involved in a lung transplant programme: results of a pilot study. European 
Journal of Medical Research, 9(12), 555-562.    

Land  
Databas 

Tyskland. 
Manuell sökning. 

Syfte Att undersöka den subjektiva bördan och behoven hos anhöriga i samband med 
lungtransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod. 
Tvärsnittsstudie. 

Urval Urvalet bestod av 39 anhöriga till patienter som genomgått lungtransplantation för cirka 5 år 
sedan. 

Datainsamling Informanterna fick fylla en enkät som handlade om den subjektiva bördan, stress, otillfredsställda 
behov, upplevelsen av professionellt stöd och förslag på hur informanternas situation kunde 
förbättras. Enkäterna kompletterades med frågor som informanterna kunde svara fritt på.   

Dataanalys Statistiska jämförelser gjordes med hjälp av x2-test för att jämföra bland annat typ av relation och 
ja/nej frågor. Frågor med numeriska svar analyserades genom jämförelser mellan olika grupper. 
Det gjordes också statistiska tester för att utvärdera transplantationsprocessen. Svaren på de fria 
frågorna analyserades och delades in efter innehåll.   

Bortfall Av 50 informanterna som fick enkäterna skickade till sig var det 11 stycken som valde att inte 
svara. Bortfallet var 22 %. 

Slutsats Anhöriga upplevde rollen tung under alla delar av transplantationsprocessen men allra jobbigast 
var det akuta insjuknandet följt av väntan på transplantation. De flesta anhöriga i studien upplevde 
symptom relaterade till stress under eller efter transplantationen, även spänning, ångest och 
depression var vanligt förekommande. Anhöriga behövde göra uppoffringar för att kunna stötta 
patienten under transplantationsprocessen, som att ta ledigt från jobbet eller göra långa resor. I 
studien framkom förslag som anhöriga upplevde kunde förbättra deras situation, bland annat bättre 
kommunikation med vårdpersonal och kontakt med psykolog.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87,5% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ 
metod. 
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