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Sammanfattning
Bakgrund: Hjärttransplantation har idag blivit en etablerad procedur som kan
erbjudas till patienter som lider av svår hjärtsvikt. Patienterna har stort behov av
omvårdnad en lång period efter att hjärttransplantationen är genomförd.
Sjuksköterskans uppgift är att kunna möta hjärttransplanterade patienter i
omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser efter
hjärttransplantation. Metod: För att utföra studien gjordes en allmän litteraturstudie.
Tio vetenskapliga artiklar från tre olika omvårdnadsdatabaser granskades och
analyserades. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier med sex
underkategorier; Patienternas upplevda känslor med underkategorierna; Rädsla över
att det nya hjärtat skulle sluta slå, Upplevelsen av att inte vara värdig sitt nya hjärta
och Tankar och känslor om donatorn och donatorns familj. Huvudkategorin;
Upplevelse av ny identitet och huvudkategorin: Upplevelse av stöd med följande
underkategorier; Stöd från vården, Stöd från anhöriga och vänner och slutligen Stöd
från andra hjärttransplanterade. Slutsatser: Upplevelserna av att leva med ett
transplanterat hjärta varierade mellan patienterna och omfattade både psykiska och
fysiska faktorer. Upplevelsen av att leva i osäkerhet kring sin hälsa skapade oro,
rädsla och ångest hos patienterna som visade på ett stort behov av stöd från
sjukvårdspersonalen. För en optimal personcentrerad omvårdnad behöver
sjuksköterskan ha kunskap om hjärttransplanterade patienters upplevelser för att få
ökad förståelse och kunna ge adekvat omvårdnad.
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Abstract
Background: Heart transplant has today become an established procedure offered to
patients suffering from severe heart failure. The patients are in need of medical care
for a long period of time after the heart transplant has been carried out. Moreover, it is
the duty of the nurse to be able to respond to the patients in daily nursing care. Aim:
The aim was to describe adult patients’ experiences after a hearttransplantation.
Method: To carry out the study, a general literature study was used. The result was
based on ten scientific articles from three healthcare databases which were reviewed
and analyzed. Result: Three main categories and six subcategories emerged from the
result; The patients’ experienced feelings with the following subcategories; Fear that
the new heart would stop beating, The experience of not being worthy of the new
heart and Thoughts and feelings about the donor and the donor's family. The main
category; Experience of new identity and the main category: The presence of support
with the following subcategories; Support from the healthcare, Support from relatives
and friends and finally Support from other hearttransplanted. Conclusion: The
experiences of living with a transplanted heart varied between patients and included
both mental and physical components. The Patients’ experience of living in
uncertainty about their health created difficulties with fear and anxiety and the
patients showed a great need for support. To achieve the best person-centered care
possible, the nurse needs to be familiar with the patient’s experiences to acquire an
understanding so as to be able to give an appropriate nursing care.
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Inledning
Hjärttransplantation är idag den gyllene behandlingen för patienter med svår
hjärtsvikt (Biefer et al., 2014). Global observatory on donation and transplantation
(2016) rapporterar att det år 2016 totalt registrerades 7,626 genomförda
hjärttransplantationer i världen. I Sverige utfördes 52 hjärttransplantationer år 2018
och i årsskiftet stod 41 personer på väntelistan för att få ett nytt hjärta
(Scandiatransplant, 2019). När en patient i Sverige blir listad kan ett organ erhållas
från både Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island och Estland. Det innebär att
chanserna för att hitta ett hjärta som matchar patientens behov av hjärtats storlek och
blodgrupp ökar (Scandiatransplant, 2019). Hjärttransplantation har de senaste
decennierna etablerats på sjukhus som en möjlig behandling och antal
transplantationer har ökat kraftigt med en ökad överlevnad efter operationen men
fortfarande kan flertal postoperativa komplikationer och sjukdomar uppstå (Lund et
al., 2017). Enligt Biefer et al. (2014) ligger idag överlevnaden på 84 % första året
efter hjärttransplantationen samt att överlevnaden har ökat på grund av utvecklingen
av nya immunsuppressiva läkemedel. Sjuksköterskan följer hjärttransplanterade
patienter under hela behandlingen och för att ge en professionell omvårdnad bör
sjuksköterskan vara uppdaterad om patientens sjukdomshistoria och hälsotillstånd
men även bjuda in till samtal kring patienternas upplevelser av sjukdomen och den
erhållna vården (Bakkan, Myrseth, Kirsten, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011).

Bakgrund
Hjärttransplantation
Den första lyckade hjärttransplantationen från en människa till en annan genomfördes
av Christiaan Barnard i Kapstaden, Sydafrika, år 1967. Patienten var en 54-årig man
med upprepade hjärtinfarkter som gett permanenta skador på hjärtat och som
resulterade i hjärtsvikt (Barnard, 1967). Men enligt Biefer et al. (2014), höll inte
entusiasmen av hjärttransplantationer i sig länge då komplikationer som infektion och
utstötning av hjärtat var vanligt med en låg överlevnad hos patienterna. Det var inte
förrän i mitten på 1980-talet som hjärttransplantationer fick fart igen, då nya
behandlingsformer minskade risken för komplikationer och fler patienter överlevde
därför operationen (Biefer et al., 2014). Den första hjärttransplantationen i Sverige
gjordes år 1984 och under de senaste decennierna har transplantationer etablerats och
blivit en vanligare procedur (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011).
Den vanligaste patientgruppen som är i behov av en hjärttransplantation lider av
hjärtsvikt efter hjärtinfarkt eller någon form av allvarlig koronarsjukdom.
Transplantationen kan vara ett sista alternativ även för personer med klaffel,
medfödda hjärtfel eller svårbehandlade arytmier (Bakkan et al., 2011). För att en
hjärtsjuk patient ska vara kandidat att genomgå en hjärttransplantation måste vissa
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kriterier uppfyllas. Dessa kriterier är att operationen ska generera en övervägande
överlevnadspotential med en förbättrad fysiologisk funktion för patienten samt att på
sikt även ge patienten ökad livskvalitet (Lund et al., 2017). Enligt Livsviktigt (2019)
är livet i väntan på en hjärttransplantation oftast mycket begränsat då de flesta
personer är hospitaliserade och i behov av behandling i form av ett hjälphjärta. Vidare
skrivs att hjärtsjuka patienter som väntar på en transplantation ofta genomgår en
omvälvande tid med stor psykisk påfrestning. Bakkan et al. (2011) beskriver att efter
hjärttransplantationen måste patienten erhålla en livslång läkemedelsbehandling med
många uppföljningar och medicinska utvärderingar för att kontrollera samt hjälpa det
nya hjärtats funktion.

Hjärtat
Hjärtats främsta uppgift är att syresätta och pumpa runt blodet i kroppen. Storleken på
ett normalt hjärta är densamma som bärarens knutna hand och vikten är mellan 300–
350 gram hos en vuxen person. Hjärtat består av fyra hjärtrum, vänster och höger
förmak samt två kammare som tar emot blodet från kroppen och syresätter det via
lungorna innan blodet pumpas ut i kroppen igen (Lundquist, Rydén & Meurling,
2019). Hjärtat är beroende av både komplexa signalsystem i kroppen samt sin egna
funktion. Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation och hjärtsvikt är benämningar för ett
sjukdomstillstånd som innebär att hjärtats pumpförmåga sviktar och förmår inte att
syresätta samt pumpa runt blodet i kroppen (Malmquist & Rydén, 2019). När hjärtats
pumpförmåga är nedsatt kan personen få symtom som fatigue, bröstsmärtor och
andfåddhet vid vila eller vardagliga aktiviteter. Andra symtom är vätskeretention med
ödem i olika delar av kroppen då hjärtat inte klarar av att pumpa runt blodet (Seah et
al., 2016).

Omvårdnad och delaktighet vid hjärttransplantation
Forsberg (2016) lyfter fram sjuksköterskans värdegrund i omvårdnadsarbetet som
utgår från en humanistisk och en holistisk grundsyn där människans upplevelser av
vården, behandlingen och hälsa står i centrum. Att främja hälsa är målsättningen i
sjuksköterskans omvårdnad som betonar att människor har förmågan och ska ges
möjlighet att själva avgöra vad som är hälsa är för dem. I en studie av Plummer och
Molzahn (2009) skrivs det att patienternas upplevelse av hjärttransplantation bör
undersökas och lyftas fram för att sjuksköterskan ska få en bredare kunskap om hur
patienten kan uppleva transplantationsprocessen för att skapa bättre förutsättningar i
vårdmötet med hjärttransplanterade patienter.
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I omvårdnadsprocessen redogör Forsberg (2016) för sjuksköterskans sex
kärnkompetenser som innefattar personcentrerad vård, samverkan i team,
evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Personcentrerad
vård betyder dels att patientens omvårdnad ska genomföras tillsammans med
patienten samt anpassas efter individuella förkunskaper, förväntningar, värderingar,
upplevelser och behov av stöd. Sjuksköterskan ska behärska teoretiska och praktiska
färdigheter och då patientens hälsa är beroende av sjuksköterskans inflytande ska
vårdmötet mellan sjuksköterskan och patienten främja partnerskap samt delaktighet
där patientens perspektiv lyfts fram. Sjuksköterskan ska enligt Forsberg (2016) ge
anpassad information både till patienten och anhöriga om så önskas, för att stärka en
säker egenvård och patientens hantering av sjukdomen. I en studie av Nissen,
Jonsdottir, Spindler och Zwisler (2018) styrks det att när vårdpersonalen ger
information, undervisning och råd skapas förutsättningar för patientens delaktighet.
Vidare beskrivs även hur socialt stöd och gemenskap kan öka patientens
självförtroende och att tro på sin kapacitet i hantering av sjukdomen. Slutligen
beskrivs att vårdpersonal tillsammans med patientens närstående har en stor inverkan
på patientens hantering och eget ansvar kring sin sjukdom. I en studie av Junghag,
Asplund och Svedlund (2013) redogörs det för hur informatik samt kunskap om
hälsofrämjande egenvård ger patienten trygghet i sitt tillstånd och skapar en plattform
för delaktighet.

Problemformulering
Sjuksköterskan följer den hjärttransplanterade patienten under en längre tid.
Omvårdnaden av hjärttransplanterade patienter är krävande och ställer därför höga
krav på sjuksköterskan. För att kunna utföra en god omvårdnad behöver
sjuksköterskan ha kunskap om hur hjärttransplantationen påverkar patientens fysiska
och psykiska välmående samt erhålla en förståelse för individens upplevelser.

Syfte
Syftet var att beskriva vuxna patienters upplevelser efter en hjärttransplantation.

Metod
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med en strukturerad
databassökning (Forsberg & Wengström 2017). Redan genomförd empirisk forskning
på ämnet sammanställdes och granskades. Resultatartiklarna bedömdes genom
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Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall som kategoriserade artiklarna till grad I,
II, och III.

Datainsamling
Inledningsvis startades studien med att bestämma syftet och en inledande sökning
gjordes för att se hur mycket empirisk information det fanns i databaserna.
Strukturerade sökningar genomfördes sedan i databaserna Cinahl, PubMed och
PsycINFO med de utvalda sökorden för att finna vetenskapliga artiklar relaterade till
litteraturstudiens syfte. De tre databaserna valdes ut då de innehöll hälsovetenskap
och var omvårdnadsinriktade och sökord valdes utifrån studiens syfte och antal
sökträffar i databaserna och blev följande; Heart transplantation, recipient
experience, patient experience, recipient och experience (Tabell 1, Bilaga A).
Sökorden valdes för att specificera sökningen med resultat vars innehåll handlade om
mottagaren av ett hjärta. Ordet experience valdes då det svarade mot vårt syfte riktat
mot patientens upplevelse. Trunkering med asterisk “*” användes för att inkludera
flera böjningsformer av orden Heart transplant*, Patient experienc*, recipient och
recipient experienc*. Orden söktes både som fritext och som ämnesord och användes
tillsammans med den booleska operatören “AND” och “OR” för att databaserna
skulle tydliggöra samband mellan de olika ordkombinationerna eller bredda eller
avgränsa artiklarnas innehåll (Forsberg & Wengström, 2013). En manuell sökning
gjordes i en av de valda artiklarna som redovisas i (Tabell 3, Bilaga C).
Sökordskombinationer som inte resulterade i några granskade resultatartiklar
redovisas inte (Tabell 2, Bilaga B).
Genom Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall granskades samtliga
resultatartiklar med inklusionskriteriet att de värderades till grad I eller II för att
säkerhetsställa artiklarnas kvalitet som redovisas längst ner i (Tabell 3, Bilaga C).
Inklusionskriterier vid sökningarna i databaserna var att artiklarna skulle vara skrivna
på engelska, peer reviewed och publicerade mellan 2010–2019 (Forsberg &
Wengström, 2013). För vidare granskning skulle artiklarna även vara forskningsetiskt
godkända, innefatta vuxna patienter som var över 18 år och innehålla upplevelser
efter en hjärttransplantation. Upplevelserna kunde utspela sig från dagen efter
transplantationen till flera år efter den genomförda operationen. Artiklar som
handlade om hjärttransplantation på minderåriga, ej skrivna på engelska, äldre än 10
år, de som handlade om väntan på ett hjärta eller graderades till grad III enligt
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall exkluderades. Redan vid läsning av
artiklarnas titlar gjordes en stor avgränsning i samtliga databaser. Artiklars titlar som
inte svarade mot studiens syfte exkluderades exempelvis på grund av innehåll om
hjärt- och lungtransplantation, anhörigas upplevelser, patienter med avancerade
artificiella hjärtmaskiner eller patienter i väntan på en hjärttransplantation.
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Artikelsökning Cinahl
Inledningsvis genomfördes tre strukturerade sökningar i Cinahl med avgränsningar
enligt (Forsberg & Wengström 2016). Begränsningar som användes i Cinahl var;
Publiceringsår 2010–2019, Peer reviewed och skrivna på engelska. I den första
sökningen användes sökorden: Heart transplant* (Major Heading) AND recipient*
experienc*. Den första sökningen i Cinahl resulterade i 9 artiklar varav alla titlar
lästes, fyra abstrakt granskades, två artiklar valdes ut för vidare granskning och en
artikel valdes ut som resultatartikel. I den andra sökningen kombinerades Heart
transplant* AND Patient experienc*. Heart transplant* söktes inte som Major
Heading i den andra sökningen för att få ett bredare sökresultat. Den andra sökningen
i Cinahl resulterade i 76 artiklar varav alla titlar lästes, fem abstrakt granskades, två
artiklar valdes ut för vidare granskning och en artikel valdes ut som resultatartikel.
Den tredje och sista sökningen användes sökorden i kombination “Heart
transplantation” (Major Heading) AND recipient* (Major Heading). Den tredje
sökningen i Cinahl resulterade i 72 artiklar varav alla titlar lästes, nio abstrakt
granskades, sju artiklar gick vidare till granskning och fem artiklar användes som
resultatartiklar. En artikel var dubblett från den första sökningen i Cinahl (Tabell 2,
Bilaga B).

Artikelsökning PsycINFO
I databasen PsycINFO gjordes två strukturerade sökningar då flera resultatartiklar
behövdes. Begränsningar som användes i PsycINFO var; Publiceringsår 2010–2019,
Peer reviewed och skrivna på engelska. I den första sökningen användes sökorden:
("heart transplant*") AND (patient experienc*) OR Major Subject (recipient
experienc*). Den första sökningen i PsycINFO resulterade i 19 artiklar varav alla
titlar lästes, fem abstrakt granskades, tre artiklar granskades vidare och en användes
till resultatartikel. En dubblett hittades i den första sökningen i PsycINFO. I den andra
sökningen kombinerades (Heart transplant*) AND (Patient Experienc*) för att få ett
bredare resultat och som resulterade i 45 artiklar varav alla titlar lästes och två
abstrakt granskades. Artiklarna gick inte vidare för granskning då båda var dubbletter
(Tabell 2, Bilaga B).

Artikelsökning PubMed
I databasen PubMed gjordes två strukturerade sökningar för att se om det fanns fler
relevanta artiklar som kunde användas i studien. Avgränsningarna som gjordes i
sökningarna utgick från (Forsberg & Wengström 2016). Begränsningar var att
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artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010–2019, skrivna på engelska vars
artikelinnehåll handla om människor. Avgränsningen peer reviewed kontrollerades
vid läsning av abstrakt. I den första sökningen i PubMed användes sökorden; Heart
transplant* [MeSH Major Topic] AND Patient Experienc* OR recipient*
Experienc*. Den första sökningen i PubMed resulterade i 148 artiklar varav alla titlar
lästes igenom och sex abstrakt granskades. I den andra sökningen i PubMed användes
sökorden; Heart transplant* [MeSH Subheading]) AND Recipient* Experienc*. Den
andra sökningen i PubMed resulterade i nio artiklar varav alla titlar lästes igenom men
inget abstrakt granskades. Ingen dubblett hittades och ingen artikel gick vidare för
granskning eller togs med i studien då innehållet inte svarade mot syftet (Tabell 2,
Bilaga B).

Manuell sökning
Då sökningen i databaserna inte resulterade i tillräckligt många vetenskapliga artiklar
som svarade mot syftet, kompletterades istället sökningen med en manuell sökning
(Forsberg & Wengström, 2016). Den manuella sökningen gjordes i en av
resultatartiklarna från databassökningen (Almgren, Lennerling, Lundmark &
Forsberg, 2017). Sökningen gjordes 2019-03-13 för att finna fler resultatartiklar som
svarade på studiens syfte. Den utvalda resultatartikeln innehöll 37 referenser varav
alla titlar lästes igenom, fem abstrakt granskades och tre artiklar granskades vidare.
Ingen dubblett hittades i den manuella sökningen (Tabell 2, Bilaga B).
Begränsningarna som gjordes vid granskningen var; Vetenskapliga Peer Review
artiklar, publicerade 2010–2019, skrivna på engelska och med innehåll om
hjärttransplanterade personers upplevelser. Två artiklar användes i litteraturstudien
efter kvalitetsgranskning av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.

Databearbetning
Totalt granskades 19 artiklar och nio artiklar exkluderades då de inte svarade mot
studiens syfte. De tio resterande artiklarna kvalitet granskades utifrån Carlsson och
Eimans (2003) granskningsmall för att värdera artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Vid
granskning genom Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall erhålls ett visst antal
poäng som sedan översätts till en procentsats. Grad I motsvarar en hög kvalitet och
kräver en procentsats över 80 %, grad II motsvarar en medelhög kvalitet och kräver
en procentsats mellan 70 och 79 % och grad III innebär en låg vetenskaplig kvalitet
med en procentsats mellan 60 och 69%. Sex av de tio artiklarna erhöll grad I vid
kvalitetsbedömningen och fyra artiklar erhöll grad II. Ingen av de tio resultatartiklarna
fick under 70 % och erhöll därför inte grad III (Carlsson & Eiman, 2003). Slutligen
användes de tio granskade artiklarna i studien.
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Vidare i analys av data lästes samtliga resultatartiklar flera gånger för att få en djupare
förståelse av artiklarna och för att sedan kunna sammanställa dem i
artikelöversikterna (Tabell 3, Bilaga C). Databearbetningen fortsatte sedan genom att
individuellt analysera de tio artiklarnas resultatdel. Genom att läsa igenom artiklarnas
resultat identifierades meningar om patienters upplevelser efter hjärttransplantationen
som därefter färgmarkerades. Granskningen skapade olika färgkoder för patienternas
varierade upplevelser som sedan namngavs för att skapa olika kategorier. Valda
teman sammanställdes och diskuterades gemensamt för att skapa datanära betydelse.
Textmaterialet sorterades genom att först identifiera kategorierna och för att sedan
forma olika teman (Forsberg & Wengström, 2013).

Forskningsetiska överväganden
Etikprövningslagen (SFS 2003:460) innehåller bestämmelser om vilka bestämmelser
forskarna i Sverige måste följa vid studier på människor och/eller på biologiskt
material. Lagen finns för att skydda den enskilde människan och värnar om
människovärdet. Därför får studier på människor inte genomföras innan studien har
fått ett godkännande av en etisk kommitté. Deltagaren i studien måste även ge sitt
samtycke och har rätt att avbryta studien när som helst. Kliniska studier Sverige,
(2019) beskriver att en etikprövning ska utgå ifrån en grundläggande respekt för
människovärdet och mänskliga rättigheter.
Helsingforsdeklarationen uppkom år 1964 och är en forskningsetisk riktlinje som
tillämpas vid forskning på människor inom medicin. Deklarationen beskriver att den
mänskliga individen går före forskningen och samhällets behov samt att individen
måste ge sitt samtycke för studien de ska delta i. Om en studie skall utföras där
individen inte kan ge sitt samtycke skall ansökan om tillstånd hos en etisk kommitté
göras för att få fortsätta bedriva forskningen (Kliniska studier Sverige, 2017).
Samtliga artiklar som använts i denna litteraturstudie är godkända av en etisk nämnd
eller genomgått etiska överväganden och godkänts i respektive land som studien
utfördes i (Forsberg & Wengström, 2013).

Resultat
Databearbetningsprocessen av litteraturstudien ledde fram till följande
huvudkategorier; Patienternas upplevda känslor med underkategorier: Rädsla över att
det nya hjärtat skulle sluta slå, Upplevelsen av att inte vara värdig sitt nya hjärta och
Tankar och känslor om donatorn och donatorns familj. Huvudkategorin; Upplevelse
av ny identitet och huvudkategorin; Upplevelse av stöd med följande underkategorier;
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Stöd från vården, Stöd från anhöriga och vänner och slutligen Stöd från andra
hjärttransplanterade.

Patienternas upplevda känslor
Rädsla över att det nya hjärtat skulle sluta slå
Efter en hjärttransplantation upplevde många patienter rädsla över att det nya hjärtat
skulle sluta slå och var osäkra över hur hjärtat skulle kännas i kroppen, vilket bidrog
till en ständig känsla av oro och ångest. Även symptom som fatigue och
koncentrationssvårigheter skapade oro och negativa tankar hos patienterna som i sin
tur skapade en rädsla på kvällarna över att inte få vakna upp och få träffa anhöriga
igen. De återkommande tankarna om att hjärtat skulle sluta fungera beskrevs som en
osäkerhet och ständig påminnelse om sin sjukdom och nära döden upplevelser
(Almgren, Lennerling, Lundmark & Forsberg, 2016). I Monemian, Abedi1 och Naji
(2015) framkom det att patienterna ägnade mycket tid åt funderingar kring det
transplanterade hjärtat och kände oro, ångest och en känsla av osäkerhet inför
framtiden efter den genomförda transplantationen. Med vetskapen om komplikationer
som kunde uppstå med det transplanterade hjärtat medförde det även många tankar
om hur många år hjärtat skulle hålla och när livet skulle ta slut. Unga patienter
uttryckte en oro om hur deras framtid skulle påverkas av hjärttransplantationen. Med
funderingar om framtida äktenskap och tankar kring möjligheterna att bli föräldrar.
Unga patienter uttryckte även att det möjligen var själviskt att skaffa barn och beskrev
en stor oro över ovissheten om hur länge de skulle vara i livet och finnas kvar för
barnen (Waldron, Malpus, Shearing, Sanchez & Murray, 2017). Patienterna berättade
att om något kändes konstigt eller annorlunda med det transplanterade hjärtat
skapades en stor ångestreaktion eftersom de inte visste hur ett transplanterat hjärta
normalt sett skulle kännas. En patient berättade om att känslan av ångest kunde
resultera i att patienten många gånger satt och skakade utan att förstå varför. Många
upplevde även att de var långt ifrån återställda efter hjärttransplantationen och kände
en ängslan över hälsan. Samtidigt beskrev vissa patienter hur de kände sig helt
återställda redan ett år efter transplantationen. Oro och rädsla för att drabbas av
diabetes, njursvikt eller cancer, som biverkningar av transplantationen var
skrämmande. Rädsla över att få en allvarlig infektion eller att drabbas av
läkemedelsbiverkningar framkom också (Almgren, Lennerling, Lundmark &
Forsberg, 2017). I Ross et al. (2010) vidhölls att patienter upplevde en rädsla för att
dö och led även av mardrömmar som handlade om döden.
I O’Brien, Donaghue, Walker och Wood (2014) framkom hur en del av patienterna
upplevde en besvikelse över att det transplanterade hjärtat inte levde upp till de
förväntningar som byggts upp före transplantationen. Patienter som hade höga
förväntningar om att hälsan skulle förbättras markant efter transplantationen fick
depressiva tankar och upplevde nedstämdhet när förväntningarna inte uppnåtts.
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Vidare poängterades att patienter som inte hade några förväntningar om hur hälsan
skulle påverkas av det nya hjärtat, inte heller upplevde besvikelse efter operationen.
Dock påvisades det att patienter med låga förväntningar om det transplanterade
hjärtats effekt behövde sjukvårdens och anhörigas stöd i större utsträckning då
patienterna hade en lägre delaktighet (Almgren et al., 2016).

Upplevelsen av att inte vara värdig sitt nya hjärta
Upplevelsen av att inte vara värdig sitt nya hjärta var något som många patienter
beskrev och en del kände sig inte värdiga då de ansåg sig ha för hög ålder för att få ta
emot en ung donators hjärta. Vidare gick funderingar till de yngre hjärtsjuka som
ansågs ha större behov av hjärttransplantationen och på grund av den unga åldern
beskrevs vara mer värdig att få ett hjärta (O’Brien et al., 2014). I Mauthner, De Luca,
Poole, Abbey, Shildrick, Gewarges & Ross, (2014) framkom det att patienternas
föreställning om att donatorn hade varit en bättre människa än dem själva, gjorde att
de kände en skyldighet att vara en bättre människa efter hjärttransplantationen. Vidare
i O’Brien et al. (2014) beskrev vissa patienter att det var en kamp att kunna känna
värdighet över hjärtat. Överlag återkom patienterna ofta till komplexiteten kring
värdighet och att just de fått en andra chans i livet och lyfte fram hur hälsan togs hand
om genom att ta sina mediciner, äta hälsosamt och träna regelbundet. En patient
berättade vikten av att visa transplantationsteamet och andra hjärttransplanterade att
transplantationen inte varit bortkastat och att hjärtat var väl omhändertaget.

Tankar och känslor om donatorn och donatorns familj
Patienternas starkaste känsla under transplantationsprocessen var tacksamhet mot
donatorn, mot donatorns familj, mot vården och för att ha fått en andra chans i livet.
Vissa patienter berättade om sorgen som uppstod när de tänkte på donatorn och att
tankarna även gick till familjerna (Almgren et al., 2016). I studien av Monemian et al.
(2015) gav sig tacksamhet i uttryck på olika sätt för patienterna varav en uttryckte
tacksamhet över gåvan genom att be för sin donator varje morgon.
Somliga patienter drömde och spekulerade om vem och hur donatorn hade varit som
person och undrade vad donator hade tyckt om och ogillat i livet. Det framkom även
att några beskrev donatorn som en troligen bättre människa än sig själva och vidhöll
att donatorn var en storsint person som valt att donera sitt hjärta efter sin död. Trots
spekulationerna om donatorn framkom det inte någon önskan om att få information
om hur donatorn var i livet, då patienterna ansåg att informationen inte skulle göra
någon skillnad då hjärtat numera var deras (Mauthner et al., 2014). I Ross et al.
(2010) visade patienterna antingen verbala eller kroppsliga stressreaktioner i
intervjuerna när de talade om donatorn eller om donatorns familj. Under intervjuerna
visades antingen sorg, ilska, ångest, oro eller likgiltighet när donatorn eller donatorns
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familj kom på tal. Patienterna upplevde starka känslor kring donatorns familj och
beskrev en sorg speciellt vid högtider, då donatorernas familjer var tvungna att fira
utan sin anhörig. Några nämnde även en oro över familjernas åsikter och undrade om
familjerna tyckte att de var värdiga hjärtat då patienterna hade hög ålder. En patient
berättade hur han ville fortsätta vara demografiskt anonym inför donatorns familj för
att inte väcka en besvikelse över den höga åldern och med de knappa år som var kvar
att leva. Vidare framhölls det i O’Brien et al. (2014) delade meningar kring om
patienterna ville ha kontakt med familjerna till donatorerna. En del önskade att få
kontakt för att visa familjerna att hjärtat fortfarande slog och att donatorn givit en
annan människa fortsatt liv. Andra patienter distanserade sig istället och ville varken
träffa eller ha kontakt med donatorernas familjer av ett flertal anledningar, men
återkommande nämndes rädsla att få möta besvikelse hos donatorns anhöriga. I
Waldron et al. (2017) framkom att utöver rädslan för att möta besvikelse fanns även
en oro att donatorernas familjer skulle ställa krav på att patienterna skulle utföra
underverk i livet då de erhållit “gåvan av liv”. Vidare i Monemian et al. (2015)
framkom hur några patienter valt att kontakta donatorernas familjer men att
relationerna skapade en stor stress så att kontakten sedan valdes att avslutas. En
patient påstod att kontakt med donatorns familj önskades men att familjen avböjt då
stor besvikelse fanns över att barnets unga hjärta donerats till en äldre människa.
Slutligen framhölls att sorg väcktes vid tankar om donatorn och dennes familj, men
att patienterna önskade att donatorns familj kände en stolthet över att donationen gav
nytt liv (Poole, Ward, DeLuca, Shildrick, Abbey, Mauthner & Ross, 2016).

Upplevelse av ny identitet
Några av patienterna upplevde sig ha fått en ny identitet och beskrev en känsla att inte
längre tillhöra sig själv då någon annans "själ" levde vidare i kroppen. En patient
beskrev sitt nya hjärta som en utomjording som levde i bröstkorgen och att hjärtat
därför upplevdes som en främmande person som skulle integreras med den egna
identiteten (Mauthner et al., 2014). I kontrast upplevde några patienter att identiteten
inte alls påverkats av det nya hjärtat och såg endast transplantationen som något
nödvändigt för att överleva och lade därför ingen värdering i att det var en annan
persons hjärta. Vidare framkom hur biverkningarna av medicinerna kunde resultera i
kraftig viktuppgång och en yngre patient beskrev hur utseendet förändrats efter
transplantationen, som under en lång tid hade svårt att känna igen sin egen spegelbild.
Några berättade om hur aktiviteter som före hjärtsjukdomen utfördes fortfarande
tvunget skulle genomföras, då patienterna oroades över att de annars skulle sluta att
kämpa för att återfå sin hälsa (Waldron et al., 2017). Möjligheten att kunna återgå till
arbetet framhölls även som mycket viktigt då det sjuka hjärtat länge hindrat
patienterna från att arbeta och därför inte haft möjlighet till att leva självständiga liv.
Det framkom att sjukdomstillståndet hade hindrat en del från att ha möjlighet att bo
ensamma, betala sin hyra eller ha råd att köpa saker till sig själva (Waldron et al.,
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2017). Det vidhölls även att patienter som hade sämre arbetsmöjligheter med en lägre
inkomst uppgav högre nivåer av stress och hade sämre stresshantering efter
hjärttransplantationen (Monemian et al., 2015). En ung patient nämner att
hjärttransplantationen var en livserfarenhet men att den inte förändrat identiteten och
utryckte en önskan om att bemötas som vanligt av vänner då det skulle var av stor
betydelse (Waldron et al., 2017). Vidare I Waldron et al. (2017) framhöll yngre
patienter även en stigmatisering av att endast betraktas som en sjuk
hjärttransplanterad person. En ung patient beskrev att det enbart var den fysiska
kroppen som förändrats, inte identiteten. Trots psykologiska utmaningar konstaterade
Mantovania, Silveirac, Lima, Orlandin, Rabelo-Silva & Moraes, (2016) att patienter
som genomgått en hjärttransplantation generellt fick bättre psykiskt mående och en
mer fungerande social roll än innan transplantationen genomförts. En patient
upplevde en enorm lycka över att kunna utföra fysiska aktiviteter igen och upplevde
sig vara samma person som före sjukdomen. En annan patient beskrev sig själv som
en överlevare som lyckats kämpa sig igenom hjärttransplantationen för att få leva
längre (Almgren et al., 2016).

Upplevelse av stöd
Stöd från vården
Patienterna upplevde ofta en tacksamhet över transplantationsteamet och till vården
(O’Brien et al., 2014). Almgren et al. (2016) beskrev hur patienter som drabbats av
komplikationer kände ett större behov av stöd av transplantationsteamet i jämförelse
med patienter med en okomplicerad hjärttransplantation. Efter transplantationen
upplevdes vårdens förväntningar om hur ett hälsosamt liv skulle levas, som kravfyllda
och ångestskapande och vissa kände sig oförmögna att leva upp till vårdens höga
hälsokrav. I kontrast var många tacksamma och berättade om hur vårdens
engagemang och uppmaningar om att leva hälsosamt liv efter hjärttransplantationen
ökat patienternas delaktighet.
I Almgren et al. (2017) beskriver en del av patienterna hur regelbundna prover som
togs på sjukhuset blev en indikator för hälsan och så länge provresultaten visade bra
värden upplevdes en trygghet och bekräftelse. Vidare framhölls att när patienterna
inte mått bra förväntade de sig istället dåliga provsvar, men om proverna ändå
påvisade bra värden skapades en stor osäkerhet över provernas validitet. Många
patienter uppgav en överväldigande känsla av hjärttransplantationen och önskade mer
stöd av sjukvården som hjälp att hantera sina livssituationer. Vidare framhölls att
patienterna var oroliga över om egenvården var tillräcklig för att leva ett hälsosamt liv
och kände därför ett större behov av undervisning om fysisk aktivitet, kost och
medicinering. Sammantaget upplevde vissa patienter rädsla och osäkerhet över ifall
de levde rätt eller gjorde tillräckligt för att främja den egna hälsan. I studien Wu,
Tung, Lai, Wei, Liang & Wu, (2016) framkom även att patienter som hade en låg
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position i samhället utförde sämre egenvård och hade sämre livsstil i form av
hälsofrämjande träning och kost. Patienterna nämnde även en önskan om att få större
psykologiskt stöd av vården för att få hjälp att hantera situationen emotionellt och
hävdade att även närmsta anhöriga borde få emotionellt stöd av sjukvården. Istället
menade patienterna att deras familjer glömdes bort och lämnades utanför
omvårdnaden och det beskrevs som ett misslyckande. En patient beskrev att
hälsoproblemen efter hjärttransplantationen inte togs på allvar av vården som i sin tur
väckte känslor av övergivenhet. I Monemian et al. (2015) framkom även hur det rådde
missnöje över sjukvårdens knapphändiga information om hur livet efter
hjärttransplantationen kunde yttra sig.

Stöd från anhöriga och vänner
Patienterna upplevde en stor tacksamhet över anhörigas stöd och hjälp under hela
transplantationsprocessen (O’Brien et al., 2014). Med samtidigt som många upplevde
ett stort stöd av familj och vänner beskrev några patienter att stöd saknades och
berättade att familjerna istället protesterat mot beslutet om att genomföra
hjärttransplantationen. Patienterna beskrev saknaden av stöd som en stor ensamhet,
social isolering och besvikelse över att familjerna vänt dem ryggen (Monemian et al.,
2015). Vid umgänge med vänner upplevde en del unga patienter sig som annorlunda
och en beskrev sig själv som en “utomjording” vid försök att samtala om
hjärttransplantationen, då patienten hävdade att det var svårt för vännerna att förstå
(Mauthner et al., 2014). Några uttryckte att det var jobbigt med frågor om
hjärttransplantationen och om sitt mående vilket resulterade i att de undvek frågor.
Vidare framgick att en patient använde sig av humor vid mötet med anhöriga för att
slippa medömkan. Många tog kontakt med vänner och familj efter transplantationen
för att få tillbaka sin sociala roll. Vidare framhölls hur deltagandet i sociala
sammanhang blev en copingstrategi för att hantera sin mentala fatigue. Några menade
att det var svårt att nå upp till anhörigas höga förväntningar om hur patienten skulle
må efter hjärttransplantationen och ibland upplevdes skuld över att hälsan inte nådde
upp till förväntningarna. Vidare framkom att en patient för att slippa anhörigas
besvikelse låtsades må bättre i sociala sammanhang och deltog därför som vanligt i
aktiviteter med anhöriga och vänner som i efterhand resulterade i en extrem trötthet
(Almgren et al., 2016). Även studien Almgren et al. (2017) framkom det att en del
patienter visade upp en friskare version av sig själva för att undkomma anhörigas
besvikelse och för att det även fanns en rädsla för att bli ensamma. I Waldron et al.
(2017) vidhölls det att yngre patienter upplevde stora humörsvängningar efter
transplantationen vilket gjorde det jobbigt att uttrycka sig i nära relationer och att det
fanns rädsla för att inte bli förstådda. En ung patient berättade hur familjens hjälp
skapade en känsla av instängdhet samt familjens behov av att hela tiden hjälpa till. I
Waldron et al. (2017) framkom även att yngre patienter både hade positiva och
negativa meningar om framtida kärleksrelationer. En patient berättade att
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hjärttransplantationen inte sågs som ett hinder och som efter operationen inlett en
kärleksrelation. I kontrast beskrev en annan patient en mer negativ upplevelse om hur
stigmatisering gjorde att patienten behandlades som mer ömtålig än andra personer
och ville därför undvika att inleda en kärleksrelation. Vidare i Waldron et al. (2017)
beskrev patienterna hur betydelsefullt det var att få ingå i samhällets normer och
samhällets bild av vad som anses vara normalt. Samtidigt upplevdes ofta en känsla av
att va tvungen att känna glädje över “gåvan” och att andra känslor inte alltid kändes
accepterade av samhällets förväntningar som istället var att patienterna efter
hjärttransplantationen skulle vara lyckliga. Vissa patienter berättade även hur de efter
transplantationen inte var i behov av social kontakt med vänner eller anhöriga och
undvek därför att inleda konversationer då behovet av ensamhet var stort (Poole et al.,
2016).

Stöd från andra hjärttransplanterade
Förhållande till andra hjärttransplanterade patienter varierade beroende på det fysiska
och psykiska tillståndet. Många beskrev positiva erfarenheter av att höra andra
hjärttransplanterade personer som lyckats med sin rehabilitering och att det i sin tur
väckte hopp och en inre styrka om patientens egen möjlighet att återfå sin hälsa. I
kontrast vidhölls det att när patienterna hörde om hjärttransplanterade som istället fått
svåra komplikationer gav informationen en ökad stress och rädsla. Därför valde vissa
att undvika att lyssna på andras erfarenheter av hjärttransplantationer (Almgren et al.,
2016). Patienter med problematisk återhämtning efter hjärttransplantationen uppgav
att många förväntningar byggts upp genom att se andra personer som genomgått en
lyckad hjärttransplantation. Återhämtningen och resultatet av hjärttransplantationen
varierade vilket kunde skapa en besvikelse över det egna resultatet och några patienter
upplevde en känsla av att ha blivit lurade sitt förväntade resultat. En del av patienterna
berättade att genom engagemang i stödgrupper för hjärttransplanterade fick chansen
att dela med sig av sina erfarenheter och hjälpa samt stötta andra transplanterade.
Dock upplevde en patient stor besvikelse över att sjukhuset inte ville hjälpa till att
sammanföra och sprida informationen om stödpersoner mellan hjärttransplanterade.
Vidare betonades att patienterna önskade att stödgrupperna skulle ge andra
hjärttransplanterade en mer positiv upplevelse och samtidigt ge patienten ökat stöd
och mening (O’Brien et al., 2014). Vidare i Waldron et al. (2017) upplevde däremot
yngre patienter sig obekväma att träffa äldre hjärttransplanterade på sjukhuset då
yngre transplanterade ofta fick fler frågor om orsaken till sjukhusvistelse relaterat till
den unga åldern.
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Diskussion
Metoddiskussion
Grundläggande följer litteraturstudien riktlinjerna för examensarbete på grundnivå
inom omvårdnad. Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är
fyra indikatorer för vetenskaplig kvalitet vid kvalitativ design (Wallengren &
Henricson, 2012). Metoddiskussionen diskuteras utifrån de fyra indikatorerna på
kvalitet, men med fokus på paraplybegreppet trovärdighet som visar att samlad
kunskap är rimlig med giltigt resultat (Wallengren & Henricson, 2012). Wallengren
och Henricson (2012) beskriver hur en inledande litteratursökning före den egentliga
litteratursökningen stärker studien innehållsvaliditet och att i den egentliga sökningen
använda sig av flera källor. Därför användes en inledande sökning i studien och i den
egentliga informationssökningen användes tre databaser som enligt Forsberg och
Wengström, (2015) är inriktade på omvårdnad. Databaserna som valdes var; Cinahl,
PsycINFO och PubMed som även kompletterades med en manuell sökning i en
resultatartikel med hög vetenskaplig kvalitet då sökningarna inte gav tillräckligt med
resultatartiklar. Sökorden som diskuterades fram till datainsamlingen valdes noga för
att svara på studiens syfte och endast den egentliga sökningen redovisas i studien. I
den inledande sökningen bestämdes vilka sökord som användes i varje databas för att
få rimligt antal sökresultat med möjlighet att gå igenom relaterat till studiens omfång.
Den första sökningen i Pubmed gav 148 träffar och den andra sökningen gav nio
träffar, men de artiklarna som granskades svarade inte på studiens syfte och
exkluderades. Därför kompletterades databassökningarna med en manuell sökning
som utfördes i en av resultatartiklarna.
Kvalitetssäkring bekräftas även genom att de tio resultatartiklarna granskades av
Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall. Granskningen gjordes enskilt för att
sedan tillsammans poängsätta artiklarnas kvalitet och endast artiklar med hög eller
medelhög kvalitet fick inkluderas i litteraturstudien vilket stärker trovärdigheten.
Ambitionen var att få fram patientens upplevelse efter en hjärttransplantation och
sökningen i samtliga databaser hade tydliga titlar och många exkluderades direkt då
titlarna ej svarade mot sökorden och syftet. Åtta artiklar svarade direkt mot syftet
patientens upplevelse och var alla kvalitativa artiklar. Medan två kvantitativa artiklar
togs med i arbetet för att få generell statistik som svarade gentemot dimensionen
patientens upplevelser vilket kan vara till studiens fördel. En av de två kvantitativa
studierna som valdes ut för att finna samband mellan demografiska faktorer och
patienternas livsstil efter hjärttransplantation. Den andra kvantitativa studien
inkluderades för att få fram förändringen av livskvalitet hos hjärttransplanterade
jämfört med före hjärttransplantationen. En svaghet i litteratursökningen kan vara att
många artiklar exkluderades enbart efter granskning av titlar och artiklarna kunde
innehålla information som förbisetts. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och
genom litteraturstudien har svåra begrepp översatts genom en svensk-engelsk ordbok.
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Diskussioner om textinnehåll har diskuterats till uppnått konsensus vilket stärker
studiens trovärdighet.
Studiens pålitlighet kan enligt Wallengren och Henricson (2012) bekräftas genom att
författarna beskriver sin förförståelse. Författarna i den här litteraturstudien hade
ingen förförståelse av syftets ämne som kunde ha påverkat datainsamling eller
dataanalys. Den “tekniska utrustningen” motsvarar i litteraturstudien en
informationssökning som gjordes i databaserna med utvalda ämnesord och
sökkombinationer (Wallengren & Henricson, 2012). En svaghet i den här studien är
att alla sökord inte kunde användas i alla databaser då antal sökträffar blev för många
eller för få och i sin tur kan ha påverkat träffarna. Sökorden som inte kunde användas
i PubMed och PsycINFO var recipient och experience var för sig då det gav för
många eller för få sökträffar. Kombinationer av ämnesorden av sökningarna i
databaserna skiljer sig även något och kan även där kan ha påverkat
sökträffarna. Istället stöds pålitligheten då en manuell sökning gjordes i en artikel
med hög grad av vetenskaplig kvalitet enligt Carlssons och Eimans (2003)
granskningsmall.
Studiens trovärdighet och bekräftelsebarhet har enligt Wallengren och Henricson
(2012) beskrivning bekräftats då studiens datainsamling och dataanalys granskats av
den “kritiska vännen”. Litteraturstudien har både granskats av handledare,
studiekamrater och övriga “kritiska vänner”. Studien har även en noggrann detaljerat
beskriven datainsamling och beskrivning av analysprocessen finns med.
För att studien ska vara överförbar skall trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet
vara kvalitetssäkrade (Wallengren & Henricson, 2012). I den här litteraturstudien
används studier från ett flertal delar av världen varav två studier från Sverige, en
studie från England, tre studier från Kanada, en studie från Brasilien, en studie från
Iran, en studie från Taiwan och slutligen en studie från Australien. En styrka är att
förhållandena i England, Kanada och Australien kan jämföras med och liknar
Sveriges vård. Styrkan med att studierna är från olika delar av världen inklusive
Skandinavien är att överförbarheten och tillämpbarhet kan bekräftas då Sverige idag
har en mångkulturell befolkning. Överförbarheten stärks även av att alla
resultatartiklar var etiskt granskade eller godkända av en etisk kommitté i det land där
studien utfördes. Svagheten med att studierna är genomförda i olika länder är att det
är svårt att veta hur vården är utformad i några av länderna och hur det i sin tur har
påverkat patienternas upplevelser.

Resultatdiskussion
I resultatet av litteraturstudien framkom det att patienterna upplevde en stor
tacksamhet mot donatorerna som skänkt patienterna gåvan att få fortsätta sina liv.
Dock upplevde en stor del av patienterna även en osäkerhet efter sin
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hjärttransplantation som ledde till ångest och oro inför sitt nya hjärta och framtida
hälsa (Monemian et al., 2015). Almgren et al. (2016) påvisade även att patienterna
upplevde en brist av stöd från sjukvårdspersonalen efter sin hjärttransplantation.
Patienterna framhöll att vårdpersonalen hade höga förväntningar på individens
prestationer att leva hälsosamt efter operationen och vissa patienter nämnde en känsla
av prestationsångest när förväntningarna inte gick att uppnå. Vidare i O’Brien et al.
(2014) framhölls att upplevelserna av transplantationen både var positiva och negativa
hos patienterna. Upplevelser påverkades av resultatet efter hjärttransplantationen och
vilka förväntningar patienterna hade före transplantationen. Därför menar Plummer
och Molzahn (2009) att patienternas upplevelser har stor individuell betydelse för att
ge en personcentrerad vård och bör lyftas fram i vårdmötet mellan sjuksköterskan och
patienten.
I resultatet av litteraturstudien framgick att patienternas osäkerhet kring sin hälsa
skapade oro, rädsla och ångest (Almgren et al., 2016; Almgren et al., 2017;
Monemian et al., 2015; Ross et al., 2010; Waldron et al., 2017). Motsvarande
upplevelser har konstaterats i studien av Giammanco och Gitto (2016) som menar att
hjärtsjuka patienter som upplever osäkerhet i hanteringen av sin sjukdom och
osäkerhet inför framtiden, löper större risk att drabbas av ångest och depression.
Vidare nämns att problematik med ångest och depression varierar beroende på hur
länge patienten varit sjuk och patientens hälsostatus. En reflektion är att
hjärttransplanterade patienters oro och ångest även kan påverkas av hur länge de varit
sjuka, väntat på transplantationen, rehabilitationstiden och hur länge sedan
transplantationen utfördes. Därför ska kontinuerliga samtal genomföras där
patienternas osäkerhet och rädslor får möjlighet att tas upp. Giammanco och Gitto
(2016) påvisar även att hjärtsjuka patienter som blir inlagda på sjukhus bör få någon
form av psykologiskt stöd av vårdpersonalen då osäkerheten försämrar patienternas
välmående radikalt. Vidare beskrivs hur tidiga copingstrategier minskar risken att
drabbas av ångestproblematik då patienten upplever en känsla av ökad kontroll.
Detsamma kunde observeras i studiens resultat där Waldron et al. (2017) framhöll att
patienterna ville återfå sin autonomi så fort som möjligt efter hjärttransplantationen då
självständighet gav dem glädje och kraft att fortsätta kämpa. En reflektion är att
sjuksköterskans samverkan i team med psykologer tillsammans med patientens
delaktighet skapar möjligheterna för patienten att tidigt finna copingstrategier och
hantering av sitt tillstånd.
I litteraturstudien framhöll Almgren et al. (2016) att patienter med ett sämre resultat
av hjärttransplantationerna upplevde besvikelse då hälsotillståndet inte levde upp till
patienternas förväntningar. I en annan studie av Hjelmfors, Sandgren, Strömberg,
Mårtensson, Jaarsma och Friedsichsen (2018) framgår det även hur patienter med
hjärtsvikt upplever att läkare och sjukvårdspersonal ofta ger missledande information
om framtidsprognoser. Fortsättningsvis konstaterar några patienter hur sjuksköterskor
och läkare anpassar informationen till patienterna i mån om att få patienterna att må
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bättre. Men patienterna vidhåller hur de inte vill leva under falska förhoppningar och
förväntningar och vill därför erhålla objektiv och sann information om sjukdomen
(Hjelmfors et al., 2018). En reflektion är att om patienterna efter
hjärttransplantationen erhåller missvisande information från sjukvården, skapar
patienterna förväntningar och falska förhoppningar om sitt tillfrisknande. Om
hälsotillståndet sedan inte lever upp till patienternas förhoppningar skadas
patienternas förtroende för vårdpersonalen och vårdverksamheten. Det är därför av
vikt att sjuksköterskan håller sig till objektiva fakta och inte ger missvisande
information till patienter som har genomgått en hjärttransplantation.
I resultatet av litteraturstudien framkom det att yngre patienter hade många tankar om
sin framtid. Patienterna oroade sig bland annat över möjligheterna att kunna få barn,
skaffa en livskamrat och funderade på hur långt liv de skulle få (Waldron et al.,
2017). Motsvarande fynd konstateras i Giammanco och Gitto (2016) studie som
påpekar att äldre hjärtsjuka patienter generellt inte drabbas av lika allvarliga
depressioner som yngre patienter med hjärtsjukdomar gör och som möjligen beror på
att yngre patienter har högre förväntning om att bli friska och återställda efter en
behandling än äldre patienter. Medan äldre patienter i kontrast möjligtvis funnit
acceptans för att hälsan kommer att försämras relaterat till åldern. En reflektion är att
sjuksköterskan samtalar om framtiden med unga hjärttransplanterade patienter, då
unga patienter har hela livet framför sig och kan ha andra orosmoment och
funderingar än äldre patienter.
I litteraturstudiens resultat framhöll Monemian et al. (2015) att många patienter
upplevde ett stort stöd av anhöriga och familj men några patienter hävdade att stöd
saknades och berättade att familjerna inte accepterade att patienten skulle genomgå
hjärttransplantationen. I resultatet framgick även att vissa patienter inte kände
delaktighet i sin behandling och upplevde knapphändig och bristande information av
vården under hela hjärttransplantationsprocessen. En reflektion är att sjuksköterskan
ska ha förståelse för vilka förkunskaper och kulturell syn patienter och anhöriga
innehar och att förtroendet för sjukvården därför kan variera. I O’Brien et al. (2014)
framhölls hur patienterna kunde känna stöd och känslor av mening genom att
samverka i stödgrupper med andra hjärttransplanterade. Vissa patienter uttryckte en
besvikelse över att vården inte hjälpt till att sammanföra stödgrupperna. En reflektion
är att sjuksköterskan alltid bör efterfråga om patienterna upplever ett behov av att få
kontakt med andra hjärttransplanterade och lyfta fram behov inom vårdverksamheten.
Vidare i Monemian et al. (2015) framgick det att patienterna upplevde en osäkerhet
inför framtiden och kände oro kring hur det transplanterade hjärtat skulle kännas att
bära och hur länge hjärtat skulle hålla. Björvell och Thorell-Ekstrand (2013) skriver
att sjuksköterskans uppgift är att underlätta för patienterna genom att främja
delaktighet, stötta, motivera och att stödet ska främja individens hälsa och
tillfrisknande. En reflektion är att sjuksköterskan behöver ta sig tid att samtala med
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patienten om delaktighet och motivation för att få patienten att känna stöd. Enligt
Klang et al. (2014) ska sjuksköterskan arbeta enligt omvårdnadsprocessen och
ansvarar för patientens omvårdnad med fokus på delaktighet och hur patienten
reagerar på sin sjukdom och behandling. En reflektion är att sjuksköterskan även kan
samtala kring tankar om donatorn med patienten och om upplevelsen att bära en
annan människas hjärta, då O’Brien et al. (2014) framhöll hur vissa patienter inte
kände sig värdiga det nya hjärtat och hade funderingar kring den egna identiteten.
Vidare beskriver Klang et al. (2014) att patienten i största möjliga mån ska involveras
i sin omvårdnadsprocess för att känna delaktighet och få kunskap om sin sjukdom,
behandling och prognos inför framtiden, som även bekräftas av (Forsberg, 2016).
Delaktighet ska förebygga osäkerhet inför framtiden då patienten involveras i
omvårdnadsprocessen. För att fånga upp patientens behov ska planerade samtal
genomföras som möjliggör en kontakt och ökat förtroende för sjukvården. I en annan
studie av Nissen et al. (2018) bekräftas också delaktighetens effekt och beskriver att
patientens delaktighet i sin sjukdom, i sitt tillfrisknande och i planeringen för
kommande behandlingar ofta ger en lugnande effekt hos patienter som upplever en
ökad trygghet. En reflektion är att sjuksköterskan ska låta patienten vara delaktig
genom att ge tid att samtala utan någon tidspress, så att patienten inte upplever sig
vara en belastning i en stressig miljö. Risken är annars stor att patienten undviker att
dela med sig av sina upplevelser, vilket kan resultera i att patienten upplever minskat
stöd av vården och en ökad osäkerhet. Sundin, Fahlen, Lundgren & Jacobsson, (2013)
beskriver hur den pressade situationen inom vården påverkar samtalet med patienten
och hur det under hög belastning görs prioriteringar som gör att samtalen uteblir eller
att samtalen bortprioriteras tills belastningen minskar. En reflektion är dilemmat av
den tidsbrist som råder för sjuksköterskeprofessionen och att sjuksköterskor idag får
allt större patientgrupper samtidigt som regionerna drar in på resurser. Några av
sjuksköterskans kärnkompetenser är enligt Forsberg (2016) personcentrerad vård och
informatik, som i sin tur kräver att det skapas utrymme för sjuksköterskan att sitta ner
och samtala med patienten utan tidspress. Vidare nämns hur vårdandets
grundläggande värden riskerar att reduceras i sjuksköterskans omvårdnadsarbete då
hälso- och sjukvården idag styrs av ekonomiska kriterier. Att regioner drar ner på
resurser tycks vara paradoxalt och drabbar i sin tur hjärttransplanterade patienter som
visade sig ha ett stort behov av emotionellt stöd från sjuksköterskan till hjälp att
hantera sin sjukdom.

Konklusion
Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser efter en
hjärttransplantation. För patienterna som genomgått en hjärttransplantation var
upplevelserna komplexa och berodde både på psykiska samt fysiska reaktioner.
Patienterna upplevde känslan av lycka och tacksamhet över att ha fått chansen att
fortsätta leva, men upplevde samtidigt en sorg över att donatorn var tvungen att dö för
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att patienterna skulle få möjlighet att leva. Vissa patienter kände därför ett behov av
att bevisa värdigheten av det nya hjärtat både för donatorns anhöriga, sjukvården, för
sina närstående och för sig själva. Andra patienter beskrev hur de efter
transplantationen ständigt gick runt med en känsla av oro och ångest över att hjärtat
skulle sluta slå eller att något var fel med hjärtat. Vidare framkom att många patienter
upplevde sig vara besvikna över sitt hälsotillstånd efter hjärttransplantationen då
förväntningarna om ökat livskvalitet inte uppnåtts. Dessutom beskrev dem hur ökat
stöd i form av information från vårdpersonalen önskades om hur tiden efter
transplantationen kunde yttra sig. Patienterna upplevde en osäkerhet om de själva
gjorde tillräckligt för att främja tillfrisknandet och hälsan, därför önskades ett ökat
informationsstöd om egenvård från vårdpersonalen. Stödet från andra
hjärttransplanterade upplevde många patienter som positivt och önskade därför hjälp
att sammanföra stödgrupper från sjukhuset.

Implikation
Studiens resultat bidrar till en ökad förståelse för vilket stöd hjärttransplanterade
patienter önskar efter operationen. Patienterna hade olika förutsättningar att hantera
sin egenvård och upplevde olika typer av stöd från anhöriga samt stödnätverk.
Sjukvården har ett stort ansvar att hjälpa hjärttransplanterade att få så bra stöd som
möjligt för att styrka patienterna i sin rehabilitering. Därför måste sjuksköterskan
erhålla en förståelse om att varje individ behöver anpassat stöd för att kunna ge
adekvat omvårdnad. För att hjärttransplanterade ska få en optimal omvårdnad är det
dessutom av stor vikt att sjuksköterskan får tid att samtala med patienten i sitt
omvårdnadsarbete. Att möta stödgrupper upplevde patienterna både som positivt och
negativt, det kan tilläggas att några patienter uttryckte besvikelse över att vården inte
upplyste nya hjärttransplanterade om grupperna. I mötet med patienten bör
sjuksköterskan därför lyfta fram frågan och behov av stöd från andra
hjärttransplanterade. Det är även angeläget att sjukhusen etablerar och samordnar
stödgrupper som bottnar i vetenskaplig grund som kan vara till stöd för
hjärttransplanterade patienter i olika åldrar. Det finns ett behov av fler studier
angående upplevelser av att leva med ett transplanterat hjärta för att öka förståelsen
och ge mer kunskap om hjärttransplanterade. Även om hur informatik och vårdens
stöd påverkar patienternas egenvård efter en hjärttransplantation bör belysas genom
fler studier.
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BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Almgren, M., Lennerling, A., Lundmark, M., & Forsberg, A. (2017). The meaning of being in uncertainty
after heart transplantation – an unrevealed source to distress. European Journal of Cardiovascular
Nursing, 16(2), 167–174. doi: 10.1177/1474515116648240

Land
Databas

Sverige
Cinahl

Syfte

Syftet var att utforska vilken betydelse ovissheten har för patienter det första året efter en
hjärttransplantation.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
fenomenologisk- hermeneutisk design.

Urval

16 deltagare bjöds in att delta i studien. 14 patienter (28–67 år), fyra kvinnor och 10 män deltog.
Deltagarna hade genomgått en hjärttransplantation för 12 månader sedan, var medicinskt stabila, förstod
svenska och var över 18 år.

Datainsamling Intervjuerna tog plats på sjukhuset i samband med patienternas 12 månaders uppföljning. Samtalen

inleddes med frågan om deltagaren kunde beskriva upplevelser av första året efter
hjärttransplantationen. Intervjuerna varade mellan 40–107 minuter och spelades in för att sedan
transkriberas direkt efter intervjun.
Dataanalys

Fenomenologisk- hermeneutisk design där intervjuerna analyserades i tre steg enligt (Lindseth & Norberg,
2004). Först läste studiens alla författare deltagarnas intervjuer upprepade gånger. Sedan gjordes en
strukturerad analys där varje författares förståelse av intervjun testades separat för att se om de stämde
överens med vad som sades i intervjuerna. Slutligen lästes texterna igenom och författarna reflekterade
sedan över innehållet tillsammans. Av den strukturerade analysen kom författarna tillsammans fram till
sex huvudkategorier.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Deltagarna berättade hur de kände en stark osäkerhet gällande deras återhämtning och möjligheterna att få
leva ett normalt liv i framtiden. Deltagarna kände även en övergivenhet och hade problem med nära
relationer och beskrev även en stark ovisshet om de skulle överleva det första året efter
hjärttransplantationen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 85% (Carlssons & Eiman, 2003).

BILAGA C

Artikel 2
Referens

Almgren, M., Lennerling, A., Lundmark, M., & Forsberg, A. (2016). Self- efficacy in the context of
heart transplantation- a new perspective. Journal of Clinical Nursing, 26, 3007–3017.
doi:10.1111/jocn.13647

Land
Databas

Sverige
Cinahl

Syfte

Att på djupet utforska hjärttransplanterade patienter tilltro på sig själv mot bakgrund av Banduras
self-efficacy teori.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Riktad innehållsanalys med hjälp av Banduras self-efficacy teori.

Urval

Totalt blev 14 hjärttransplanterade deltagare intervjuade; fyra kvinnor och tio män mellan 28–67 år.
Deltagarna bjöds in efterhand som studien behövde mer datainsamling och inklusionskriterierna var
att förstå det svenska språket och delta i deras första ett års återbesök efter transplantationen. Endast
vuxna patienter över 18 år fick delta.

Datainsamling Mellan september 2014 och februari 2015 genomfördes intervjuerna på två sjukhus i Sverige som

genomfört hjärttransplantationer. Intervjuerna varade mellan 40–107 minuter och transkriberades till
totalt 300 sidor, som sedan erhöll en tolkande fenomenologisk analys. Efter att 14
hjärttransplanterade patienter blivit intervjuade var önskad datainsamling mättad.
Dataanalys

I detalj granskades Banduras teori för att få fram huvudbegreppen och två av författarna jämförde
huvudbegreppen med intervjuerna för att få fram sammanhanget mellan deltagarnas upplevelser för
att skapa teman och kategorier. Alla författare valde tillsammans citaten från intervjuerna som
redovisas i studien och gemensamhet om vad self-efficacy hade för betydelse i studien.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Deltagarna i studien upplevde att deras inre styrka var oväntat stark under den första tidens tuffa
rehabilitation efter hjärttransplantationen. De uttryckte den positiva känslan av att efter hand klara av
fysiska prestationer och mål. Mentala prestationer som viljan av att vilja bli självständig och att
överleva var viktigt för deltagarnas psykiska hälsa och de beskrev upplevelser att känna styrka och
lägre ångest relaterat till ökad kontroll över livssituationen. Att ta sig igenom en dag med olika
utmaningar stärkte deras mående. Samtidigt var biverkningar och komplikationer efter
hjärttransplantationen en stor psykologisk belastning, och beroende på sitt mentala tillstånd
upplevdes stödet från sjukhusen som både positivt och negativt. Annars beskrev deltagarna det
sociala och vårdens stöd som viktigt för deras hälsa och använde sig av olika strategier för att hantera
känslan av ovisshet efter transplantationen. Vissa deltagare var mycket positiva och undvek negativ
information om deras sjukdom medan andra istället förväntade sig det värsta för att inte bli besvikna
om de blev sämre eller inte klarade av sina mål.

Vetenskaplig Grad I, 81% (Carlssons & Eiman, 2003).
kvalitet

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Mantovania, V. M., Silveirac, C. B., Lima, L. L., Orlandin, L., Rabelo-Silva, E.R., & Moraes, M. A.
(2016). Comparison of quality of life between patients on the waiting list and heart transplant
recipients. Revista Gaúchade Enfermagem, 37(4),. doi: http://dx.doi.org/10.1590/19831447.2016.04.53280

Land
Databas

Brasilien
Cinahl

Syfte

Att jämföra livskvaliteten mellan patienter som står listade för en hjärttransplantation och patienter
som redan genomgått en hjärttransplantation.

Metod:
Design

Kvantitativ metod
Tvärsnittsstudie

Urval

Tio patienter på väntelistan för en hjärttransplantation och 59 hjärttransplanterade patienter bjöds in
att delta i studien. Inklusionskriterier var vuxna patienter över 18 år som antingen var listade för ett
nytt hjärta eller redan genomgått en hjärttransplantation på två olika sjukhus i Brasilien. Patienter
med leversjukdom, lungsjukdom, njursjukdom eller andra systemiska sjukdomar exkluderades från
studien.

Datainsamling Insamling av data pågick mellan augusti och december 2012 och intervjuerna gjordes vid

patienternas återbesök på de två sjukhusen. Deltagarna fick först fylla i utformade demografiska
frågeformulär såsom ålder, kön, inkomst, yrke och utbildning. Även frågor om deltagarnas övriga
sjukdomar, läkemedel och väntetiden för hjärttransplantationen. Sedan fick de fylla i ett
frågeformulär Short-Form Health Survey (SF-36), som mätte deltagarnas uppskattning av den egna
hälsan. Formuläret var utformat med 11 frågor och validerat i Brasilien för att mäta livskvalitet.
Varje fråga gav poäng från 0–100 där fler poäng gav bättre quality of life. De två formulären tog
deltagarna 20 minuter att fylla i.
Dataanalys

Svaren av SF-36 formulären samlades in och poängen räknades ihop i var grupp (icke
transplanterade och transplanterade) för att sedan räknas samman till ett medelvärde och
medianvärde i var grupp. Quality of life poängen jämfördes mellan de olika grupperna med hjälp av
Mann-Whitney test och ett p-värdet skulle visa statistiska signifikans på <0,05.

Bortfall

Totalt deltog 56 patienter i studien, nio patienter som var listade och 47 hjärttransplanterade
patienter. 13 patienter exkluderades då de ej hade möjlighet att delta, ej önskade delta eller på grund
av sjukdom inte kunde delta i studien.

Slutsats

Resultatet visade att på Quality of life- skalan låg gruppen som var listade för en hjärttransplantation
på 19,9 poäng i medelvärde och 34 i medianvärde. Gruppen som genomgått en hjärttransplantation
låg på 30,7 poäng i medelvärde och 48 i medianvärde. Patienterna som väntade på en
hjärttransplantation visade sig ha sämre fysisk funktion och i helhet ha sämre hälsa än de
transplanterade patientgruppen. hjärttransplanterade patienter fick även bättre social funktion och
vitalitet. Resultatet kan ha blivit påverkat beroende av hur länge patienterna väntat på
hjärttransplantationen i gruppen som fortfarande väntade på ett hjärta.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 86% (Carlssons & Eiman, 2003).

BILAGA C

Artikel 4

Referens

Mauthner, O., De Luca, E., Poole, J., Abbey, S., Shildrick, M., Gewarges, M., & Ross, H. (2014).
Heart transplants: Identity disruption, bodily integrity and interconnectedness. Health, 19(6), 578 –
594. doi: 10.1177/1363459314560067

Land
Databas

Kanada
Cinahl

Syfte

Hur påverkar ett transplanterat hjärta mottagarens självkänsla och identitet.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Visuell metodologi, baserat på Merleau-Ponty’s metod

Urval

25 deltagare, 17 män och åtta kvinnor. Inkluderings kriterier: Över 18 år, genomfört en
transplantation mellan ett till tio år sedan, engelsktalande och mentalt stabila.

Datainsamling Deltagarna fick välja om de ville bli intervjuade i sitt hem eller på sjukhuset. Av deltagarna valde 17

stycken att bli intervjuade hemma och åtta valde sjukhusmiljön. Intervjuerna varade mellan 30
minuter till 2,5 timme. Alla intervjuer videoinspelades för att fånga upp både språk och
kroppsspråket. Deltagarna blev informerade att kameran kunde stängas av när som helst. Två
forskare inom avancerad nivå som inte medverkat i deltagarnas kliniska vård genomförde
intervjuerna och före intervjun avsattes 30 minuter för att granska sekretess och för att ge deltagarna
utrymme att få svara på eventuella frågor. Intervjun baserades på halvstrukturerade intervjuer som
tillät deltagarna att prata öppet och fritt. Frågor som ställdes var exempelvis; Har ett nytt hjärta
ändrat synen på din kropp och kan du ge exempel på förändringarna?
Dataanalys

Research teamet tittade på alla inspelade intervjuerna och visuella & verbala data analyserades. För
att organisera datan användes NVivo 8 och pink. I den första fasen inspekterades intervjuerna för att
ta fram “nyckel-stunder” som innebar exempelvis uttrycksfulla gester, kroppsspråk eller andra
svårigheter som patienten uttryckte. I den andra fasen granskade forskarna alla transkript och
videoinspelningar som diskuterades med varandra för att av intervjuerna skapa olika teman. Tre
teman som skapades var: Identitetsstörning och kroppslig integritet, sammankoppling av mottagare
och donator, fantasi och spekulationer om donatorn,

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Patienter som gått igenom en hjärttransplantation får ofta någon slags identitetskris som ofta
uppkommer efter en hjärttransplantation. Oavsett hur mottagare känner för sitt transplanterade hjärta
eller känner för sin donator dyker frågor upp om den egna identiteten. Om
hjärttransplantationsteamet är medvetna om denna kris och inre konflikt kan de ge stöd för
hjärttransplanterade patienter och uppmuntra till att uttrycka sina känslor istället för att förneka och
trycka undan känslorna.

Vetenskaplig Grad II, 77%, (Carlssons & Eiman, 2003).
kvalitet

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Monemian, S., Abedi1, H., & Naji, S. A. (2015). Life experiences in heart transplant recipients. Journal of
Education and Health Promotion, 4(18), 2277–9531. doi:
10.4103/2277-9531.154037

Land
Databas

Iran
MEDLINE (manuell)

Syfte

Att beskriva hjärttransplanterade patienters upplevelser för en ökad förståelse för deras liv.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk design

Urval

Deltagarna var hjärttransplanterade patienter från ett sjukhus i Iran och valdes efterhand som studien
behövde mer data. Deltagare lades till i studien tills behovet av data var mättat. Totalt deltog fyra män och
fem kvinnor. Alla var deltagare var vuxna men hade olika habitus och åldrar. Deltagare som hade mentala
problem eller andra svåra sjukdomar exkluderades från studien.

Datainsamling Deltagarna blev informerade om studien på sjukhuset där de blev transplanterade och fick själva meddela

sitt intresse om att delta. Djupintervjuerna utfördes i deltagarnas bostad och varade mellan 60 och 90
minuter. Intervjuerna utfördes av en och samma forskare i studien och intervjuerna ljudinspelades och
transkriberades ner direkt efter intervjun.
Dataanalys

Intervjuerna analyserades genom Colaizzis fenomenologiska sju stegs metod. Intervjuerna granskades
noga för att få fram information som var användbar i studien. Kategorier skapades för att sedan
tematiseras och kodas för att i sista stegen bedömas av deltagarna som fick gå igenom analysmaterialet för
att bekräfta kategorierna och de olika temanas trovärdighet.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Deltagarna upplevde en existentiell kris med uppgivenhet och sorg över att de förlorat ett så viktigt organ
som hjärtat. De kände även en avskildhet från omgivningen och att få leva sitt liv i lugn och fred betonade
dom som viktigt. Många deltagare upplevde dock att familjen och sjukvårdens stöd under transplantation
proceduren var mycket betydelsefullt för deras mående. Många deltagare hade depressiva tankar och
uppgav att de tyckte att deras läkemedel gav dem fysiska biverkningar.

Vetenskaplig Grad I, 80 % (Carlssons & Eiman, 2003)
kvalitet

BILAGA C

Artikel 6
Referens

O’Brien, M., Donaghue, N., Walker, I., & Wood, C. (2014). Deservingness and Gratitude in the Context
of Heart Transplantation. Qualitative Health Research, 24(12), 1635–1647. doi:
10.1177/1049732314549018

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Hjärttransplanterade patienters psykologiska upplevelser av en transplantation.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk analys

Urval

13 hjärtmottagare, åtta män och fem kvinnor. Åldrarna var mellan 35–72 år. Deltagarnas transplantation
hade genomförts mellan 10 veckor och 11 år när intervjuerna genomfördes.

Datainsamling Första författaren genomförde alla intervjuer med start av datainsamlingen år 2010 och pågick

sedan i 14 månader. Deltagarna blev intervjuade två gånger med cirka åtta månaders mellanrum med
undantag av en deltagare som endast intervjuades vid ett tillfälle. Frågorna som ställdes fokuserar på
deltagarnas tankar och känslor genom transplantationprocessen, från att deltagarna fick reda på att de
skulle vara tvungna att hjärttransplanteras, tills att operationen var genomförd då upplevelse och tankar
om livet efter transplantationen togs upp. Deltagarna kunde själva utveckla de öppna frågorna som ställdes
och fick svara på frågor som; Hur kände du när du fick reda på att du var kandidat för en transplantation?
Hur känner du om ditt nya hjärta? Tacksamhet, skuld, skyldighet? Intervjuerna transkriberades i detalj
förutom identitetavslöjande information.
Dataanalys

Fenomenologisk tolkningsanalys valdes då den möjliggör att utforska hur det är att leva med ett speciellt
tillstånd och där individer med detta tillstånd förklarar och berättar om deras upplevelser. För att analysera
materialet använde författarna IPA Willing. Första författaren som utförde intervjuerna läste även igenom
alla transkript ett flertal gånger för att sedan identifiera preliminära teman. Teman diskuterades sedan
mellan första och andra författaren och flertalet möten tog fram tre teman; förtjänst, nyanser av
tacksamhet och ge vidare.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Studien ger insikt i hur det är att leva med ett transplanterar hjärta och visar hur oro av att inte vara värdig
ett donerat hjärta var betungande för många patienter. Deltagarna kände en tacksamhet över att få ett
hjärta men också sorg och skuldkänsla gentemot donatorn och för andra patienter på väntelistan som inte
har fått något hjärta. Många negativa aspekter upplevdes i samband med transplantationen men
deltagarnas liv hade förbättrats och berättade hur de idag lever mer i nuet, vikten av att leva sitt liv och att
hjälpa andra människor.

Vetenskaplig Grad II, 77% (Carlssons & Eiman, 2003).
kvalitet

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Poole, J., Ward, J., DeLuca, E., Shildrick, M., Abbey, S., Mauthner, O., & Ross, H. (2016). Grief and loss
for patients before and after heart transplant. Heart & Lung, 45(3), 193–198. doi:
10.1016/j.hrtlng.2016.01.006

Land
Databas

Kanada
Cinahl

Syfte

Hur upplever patienter förlust och sorg när de väntar på eller lever med ett nytt hjärta?

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Visuell metodologi, baserat på Merleau-Ponty’s metod

Urval

23 personer som väntade på en hjärttransplantation, 12 män och 11 kvinnor. Varav 27 hjärttransplanterade
personer, 19 män och 8 kvinnor.
Inklusionskriterier: engelsktalande och ingen dokumentation på kognitiv nedsatthet.

Datainsamling Alla deltagare fick en nummeridentitet som indikerade på om deltagarna väntade på eller om de

genomgått en hjärttransplantation. Varje deltagare fick information och fick signera ett samtycke till
studien.
Intervjuerna spelades in med videokamera och intervjun transkriberades ned direkt efter intervjuerna.
Dataanalys

För att tyda ord och kroppsspråk användes programmet NVivo8. Intervjuerna inspekterades och
kroppsspråk granskades som specifika uttrycksfulla gester, uttrycksfulla reaktioner eller andra svårigheter
som patienten visuellt uttryckte. Analysen bestod av olika steg som innebar att forskargruppen läste
igenom och analyserar alla intervjuer och bildar olika koder i grupperna. Sedan tittade forskarna igenom
intervjumaterialet flertal gånger för att notera och lägga till fler nyckelmoment och gester som kunde
läggas till koderna. Efter analys av data skapades fyra teman.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Både patienterna som väntade på en hjärttransplantation och de som genomgått operationen upplevde en
sorgeprocess och beskrev en förlust och patienter som väntade på ett hjärta genomgick en förebyggande
sorg. Patienterna som genomgått hjärttransplantationen kände en stor tacksamhet över gåvan men
samtidigt sorg för donatorn och dennes anhöriga som kunde få fram en mer långdragen och komplicerad
nedstämdhet. De hjärttransplanterade patienterna upplevde att de var sammankopplade med donatorn via
hjärtat och känslorna pendlade och ibland kändes de överväldigande. De upplevde även att dåligt mående
efter en hjärttransplantation inte alltid är accepterat av samhället och ibland fick känslan av utanförskap
som i sin tur påverkade deras livskvaliteten.

Vetenskaplig Grad I, 88% (Carlssons & Eiman, 2003).
kvalitet

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Ross, H., Abby, S., De Luca, E., Mautner, O., McKeever, P., Shildrick, M., Poole, J. (2010) What
they say versus what we see: “Hidden” distress and impaired quality of life in heart transplant
recipients. The journal of heart and lung transplantation.29(10), 1142-1149.
doi:10.1016/j.healun.2010.05.009

Land
Databas

Kanada
Cinahl (manuell)

Syfte

Undersöka hur stress utspelar sig hos hjärttransplanterade patienter med fokus på upplevelser.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk analys med Merleau-Ponty’s metod.

Urval

Genom en transplantationssjuksköterska som jobbade som koordinator på sjukhuset blev potentiella
deltagarna tillfrågade om de ville vara med i forskningsstudien. Av de hjärttransplanterade tackade
27 patienter ja till att delta i studien.
Inklusionskriterier: minst 18 år, medicinskt stabil, ett till tio år sedan transplantationen ägde rum,
engelsktalande och inga tecken på kognitiv svikt.

Datainsamling Studien baserades på intervjuer och 19 intervjuer genomfördes i deltagarnas hem, 13 intervjuer på

sjukhuset och tre i en tillhörande lokal. Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna frågor så
deltagaren själv kunde utveckla sitt svar och intervjun hölls av forskningssjuksköterskor.
Intervjuerna spelades in med en videokamera som stod synligt och som deltagarna var informerade
om att den kunde stängas av när som helst under samtalet om önskade.
Dataanalys

För att kunna analysera data användes visuell metod som var inspirerad av Merleau-Ponty metod.
Fokus i analysen var deltagarnas verbala språk och tolkning av kroppsspråk. Videoinspelningarna
och transkripten studerades flertalet gånger och analyserades. För att koda datan användes NVIVO8,
Pink och Heath. Resursteamet inspekterade intervjutranskripter och videoinspelningarna tillsammans
flertal gånger för att hitta nyckel-stunder.

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Många av de som har genomgått en hjärttransplantation upplevde förändringar i känslan av “jaget”
och i sin identitet. Deltagarna beskrev att de var oförberedda på känslorna och att det var svårt då det
inte fanns en biomedicinsk förklaring och känslorna påverkade livskvaliteten negativt. Ingen av de
öppna intervjufrågorna hade fokus på ångest, men känslan var en väldigt vanlig upplevelse för
deltagarna som genomgått en hjärttransplantation. Deltagarna beskrev att ångesten påverkade
livskvaliteten väldigt mycket. Studien visar att mer forskning kring hjärttransplanterade patienters
psykologiska mående behövs för att förebygga negativa upplevelser för patienter som ska få ett
organ. Vårdpersonalen som tar hand om patienterna ska ha förståelse för att hjärttransplanterade
patienter upplever mer än vad personalen objektivt kan uppmärksamma.

Vetenskaplig Grad II (90%), (Carlssons & Eiman, 2003)
kvalitet

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Waldron, R., Malpus, Z., Shearing, V., Sanchez, M., & Murray, C. D. (2017). Illness, normality and
identity: The experience of heart transplant as a young adult. Disability and Rehabilitation: An
International, Multidisciplinary Journal, 39(19), 1976–1982. doi: 10.1080/09638288.2016.1213896

Land
Databas

England
PsycINFO

Syfte

Undersöka unga vuxna patienters upplevelser av en hjärttransplantation.

Metod:
Design

Kvalitativ metod
Fenomenologisk analys

Urval

Nio patienter deltog i studien, fem män och fyra kvinnor mellan åldrarna 19–29 år.
Inklusionskriterier: Vuxna mellan 18 och 30 år som genomgått en hjärttransplantation i vuxen ålder och
det skulle vara max 10 år sedan de gjorde operationen.

Datainsamling Första författaren genomförde semistrukturerade intervjuer och med hjälp av ett fenomenologiskt schema

och sjukhuspersonal strukturerades intervjuerna upp. Intervjuerna hölls mellan 30 och 120 minuter,
spelades in för att efter intervjun transkriberas och innehöll frågor om hur det är att leva med ett
transplanterat hjärta och upplevelserna kring och få hjärtat med följande rehabiliteringstid. Intervjuerna
avslutades när alla ämnen blivit svarade på.
Dataanalys

Första författaren gick igenom alla transkripter och identifierade patienternas upplevelser av
hjärttransplantationen genom en IPA metod som uppmärksammar antaganden och hindrar forskarnas bias
att påverka dataanalysens innehåll. Genom att identifiera patienters olika upplevelser av transplantationen
skapades tre teman med likheterna som även granskades av medförfattare i studien

Bortfall

Ej aktuellt.

Slutsats

Deltagarna berättar att de var tvungna att hålla sin sjukdom på avstånd i från sitt arbete för att försöka
skapa och upprätthålla ett normalt liv även om sjukdomstillståndet påverkar dem dagligen. Deltagarna
upplevde också utmaningar i att “hjärttransplanterad” var deras nya identiteter. Men deltagarna kände
även en utmaning av den nya identiteten i form av att få delta i samhällets diskurser om transplantation
som att “hjärtat är livets gåva” och “en andra chans i livet”. Deltagarna beskrev hur viktigt det var att leva
i nuet för ett bra mående.

Vetenskaplig Grad I, 95%, (Carlssons & Eiman, 2003)
kvalitet

BILAGA C

Artikel 10

Referens

Wu, Y. C., Tung, H. H., Lai, F. C., Wei, J., Liang, S.Y., & Wu, S. F. (2016). Lifestyle changes in heart
transplant recipients. International journal of nurse practice, 23,. doi: 10.1111/ijn.12504

Land
Databas

Taiwan
Cinahl

Syfte

Undersöka livsstil och förhållandet mellan livsstil, medicinska faktorer och patienternas stressnivåer för
att få fram orsakerna till bättre livsstil hos hjärttransplanterade patienter i Taiwan.

Metod:
Design

Kvantitativ
Longitudinell design

Urval

80 hjärttransplanterade deltog i studien. Inklusionskriterier var hjärttransplanterade patienter inom 5 års
tid och kunna läsa kinesiska. Endast vuxna över 18 år fick delta.
Patienter med psykisk ohälsa eller som genomgått en lungtransplantation eller hade neoplasma
exkluderades från studien.

Datainsamling Patienterna fick fylla i totalt fyra frågeformulär som innehöll demografiska frågor uppdelat i tre

kategorier: personlig information, nivå av stress och medicinsk information där frågorna var utformade för
varje rubrik. Formulären fylldes i på valfri plats antingen på sjukhuset eller i hemmet och kunde sedan
mailas. Om patienterna inte kunde fylla i formulären själva hjälpte forskarna deltagarna via telefon eller
vid ett personligt möte. I snitt tog det 30 minuter för patienterna att fylla i alla fyra formulär.
Dataanalys

Beskrivande statistik användes vid analysen av all demografiska data för att få fram frekvenser eller
avvikelser mellan patienternas livsstilar. Sambanden mellan livsstil, demografi och stress analyserades
med ett oberoende t-test och Pearsons korrelation och tillsammans tog de fram sambanden och avvikelser
mellan livsstil och demografi och stress. All
data analyserades av SPSS.

Bortfall

Totalt 11 patienter. Varav två patienter dog av komplikationer efter transplantationen, två patienter föll
bort på grund av psykologiska problem och två patienter exkluderades.

Slutsats

Många patienter litade inte på sin förmåga att efter hjärttransplantationen upprätthålla en hälsosam livsstil
och studien visade att efter sex månader efter transplantationen så försämrades den hälsosamma livsstilen
av en stor andel patienter. Patienter som även hade en sämre position i samhället och höga stressnivåer
visade på sämre livsstil i form av träning, kost och patienternas hälsostatus varierade beroende på vilken
livsstil de levde efter hjärttransplantationen.

Vetenskaplig Grad II, 73 % (Carlssons & Eiman, 2003).
kvalitet
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