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        Sammanfattning: I Sverige genomgår årligen 25-30 patienter 
hjärttransplantation. Denna litteraturstudie belyser 
patienters upplevelser efter hjärttransplantation. Studien 
visade att många upplevde negativa känslor såsom rädsla 
och skuld. Även kontrollbrist upplevdes av dem som 
genomgått en hjärttransplantation och det kunde leda till 
depression. Fler kvinnor än män drabbades av depression 
och oro. Ett mönster sågs mellan de som tidigare haft 
problem med oro och de som drabbats efter 
hjärttransplantationen. Ett flertal upplevde sorg över att ha 
förlorat sitt eget hjärta och detta kunde även vara en 
bidragande orsak till depression. Integreringen av det nya 
hjärtat i kropp och själ var lätt för vissa och svårare för 
andra. Socialt stöd kunde medverka till en lättare 
anpassning efter hjärttransplantationen. Patienter som 
genomgått hjärttransplantation hade fantasier om donatorn 
och om att ärva karaktärsdrag genom hjärtat. Andra kände 
ökad tillfredsställelse, ökad optimism och ökat 
välbefinnande. De var tacksamma för den nya chansen 
och deras värderingar kring donation förändrades. För att 
sjuksköterskan skall kunna förbereda patienter på ett 
optimalt sätt inför en hjärttransplantation, krävs ytterligare 
forskning om patientupplevelser och anpassning efter 
hjärttransplantation.   
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Abstract: The number of people going through heart transplantation 

is between 25 and 30 per year. Using literature, the 
intention with this essay was to illustrate the experiences 
of patients having had this surgery. We found that many 
of them were confronted with negative feelings such as 
guilt and fear.  Many of the patients who had gone through 
heart transplantation also experienced a feeling of lack of 
control, which could lead to depression.  Depression, 
which combined with anxiety, was more frequently found 
in women than in men. A person who was anxious prior to 
the surgery was also more likely to be so after the 
transplantation. Another fact that might have contributed 
to depression was that some were sad over the loss of their 
own heart. The assimilation of a new heart into ones body 
and soul was easy to some but harder to others, and the 
existence of social support was a possible help when 
adjusting to the transplantation. Some patients 
experienced fantasies about the donor and inheriting their 
genetic characteristics through the heart. Others felt 
increased satisfaction, as well as increased optimism and 
improved health. They were grateful for the second 
chance they had been given and a renewal of opinions 
concerning donation had taken place. For a nurse to be 
able to prepare a patient who is to have heart 
transplantation in the best possible way, further research 
within the field of patients experiences and adjustments 
after heart transplantation is required.  
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Inledning 
 
Den första transplantationen utfördes i USA 1954, då en patient fick en njure från sin 
enäggstvilling. Tio år senare utfördes den första transplantationen i Sverige och även det en 
njure (1). De första transplantationerna i Sverige genomfördes med organ från andra länder 
och först 1988, när lagen om dödskriterier (1987:269) ändrades kunde inhemska organ 
användas. Första hjärttransplantationen på människa genomfördes i Sydafrika 1967 och i 
Sverige 1984 (2). Årligen utförs 25 till 30 hjärttransplantationer i Sverige, samtliga på Lunds 
Universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (3). Från januari till 
september 2006 utfördes 24 hjärttransplantationer i Sverige. Samma år i september månad var 
det 24 patienter som väntade på ett nytt hjärta (4). Vårt intresse för transplantation har sitt 
ursprung i media, som under de senaste månaderna uppmärksammat frågan. Fokuseringen på 
patienter som genomgått en hjärttransplantation beror på att hjärtat har en större symbolisk 
betydelse än andra kroppsliga organ. Hjärtat är navet i kroppen och en person kan inte leva 
utan det. 
Empati i omvårdnadsarbetet är nödvändigt för att upptäcka och underlätta förståelsen för 
patientens behov. Sjuksköterskan använder sig av professionell empati när hon/han med hjälp 
av yrkeskunskap och teorier aktivt lyssnar och uppmärksammar patienten. Med hjälp av detta 
kan sjuksköterskan lättare fånga och uppfatta patienters tankar och känslor, även det 
svårupptäckta och det som patienten tidigare inte reflekterat över (5). Kunskap och kännedom 
om den nya livssituationen för patienter som genomgått hjärttransplantation utgör en hjälp för 
sjuksköterskan i omvårdnaden. Denna litteraturstudie belyser hur patienter som genomgått en 
hjärttransplantation upplever sitt ”nya” liv. Hur känner sig människan då hon/han har någon 
annans hjärta i kroppen? Det nya hjärtat förlänger livet hos patienten, men hur upplever 
patienten att livet blir efter en hjärttransplantation?  
 
 
Bakgrund 
 
Transplantation innebär att organ eller vävnad överförs från en människa till en annan för att 
ersätta en sjuk vävnad, ett sjukt organ eller för att behandla en sjukdom (2). Bestämmelser om 
dessa ingrepp regleras i transplantationslagen (1995:831). Lagen ska skapa gynnsamma 
förutsättningar för transplantationsverksamhet då denna typ av behandling förbättrar 
patienters hälsotillstånd och i vissa fall är livsnödvändig (6). Sjuksköterskan skall enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 samt 18 §§ främja och ge medborgarna god vård (7), 
för detta krävs kunskap och förståelse.  
Transplantationsverksamhet är en medicinsk utveckling med syfte att ge nytt liv åt människor. 
Talesättet ”Den enes död- den andres bröd” kan få en ny och intressant infallsvinkel. Ur etisk 
synpunkt är transplantationsverksamhet diskuterbar och fokuseringen kan ske kring de etiska 
frågeställningarna att ge och att ta emot liv (8). För att transplantationsverksamhet skall 
fungera och existera krävs det att människor donerar organ (2). En avliden donator kan med 
sin kropp rädda upp till sju människors liv (9). Att belysa och diskutera inställningen till 
organdonation med patienter och deras närstående vid lämplig tidpunkt, förväntas vara en 
naturlig uppgift för sjuksköterskan (10). För att detta skall ske på ett naturligt sätt är det 
viktigt att sjuksköterskan är klar över sin inställning till organdonation. Många närstående till 
avlidna kan uppleva tröst i att organ från den döde kan användas för att rädda liv (9).  
Regeringen instiftade 2005 det så kallade Donationsrådet. Rådet ansvarar på nationell nivå för 
frågor kring donation och transplantation genom att bland annat agera som kunskapsbank. 
Rådet handhåller det svenska registret över potentiella organdonatorer och över de människor 
som avböjt att donera (11).  
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Svenska kriterier för att genomgå hjärttransplantation är: att patienten har en terminal 
hjärtsjukdom med förväntad överlevnadstid på mindre än ett år, att all medicinsk behandling 
är prövad utan effekt, att ingen annan kirurgisk åtgärd är tänkbar och att en 
hjärttransplantation förväntas förbättra patientens överlevnad. De som uppfyller kriterierna för 
transplantation sätts upp på en väntelista. Då ett organ blir tillgängligt väljs en passande 
mottagare från listan. De patienter som prioriteras först är de som är allvarligt sjuka och som 
utan en hjärttransplantation riskerar att dö (12). Väntetiden på en hjärttransplantation kan vara 
från några dagar upp till ett år (2). Den rådande organbristen i landet medför att patienter dör i 
väntan på ett organ (9,13). Väntetiden är därför påfrestande för patienten och de närstående. 
Det finns olika orsaker till att potentiella donatorer missas, varav en är bristande kunskap om 
donation och transplantation (9). Bristen på organ är även ett internationellt problem och ett 
samarbete pågår mellan olika nationella och internationella transplantationsorganisationer 
(13). Scandiatransplant är en nordisk organisation som bildades 1969. Dess primära syfte är 
att förmedla och säkra tillgången på organ och vävnader som skall användas vid 
transplantation. Detta sker genom att organisationen tillhandahåller och uppdaterar 
organregister för de nordiska länderna (14).  
Det föreligger alltid en risk för avstötning av det transplanterade organet. Det finns olika 
orsaker till varför avstötning sker, såsom att mottagaren och donatorn har olika vävnadstyper, 
att storleken på organet inte passar samt påverkan av infektion (15). Idag genomgår alla 
hjärttransplanterade patienter en livslång behandling med immunsuppressiva läkemedel. 
Risken för avstötning försvinner aldrig helt men avtar med tiden (9).  
WHO: s definition av hälsa är fysiskt, psykiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte 
enbart avsaknad av sjukdom (16). Detta innebär att människor är produktiva och har förmåga 
till att utföra de handlingar som människan förväntas kunna som till exempel att kunna arbeta 
och utföra vardagliga aktiviteter. Det finns enligt WHO två innebörder av välbefinnande, 
varav den ena är av hälsokaraktär och den andra av livskvalitetskaraktär. Välbefinnandets 
hälsokaraktär är den inre upplevelsen, såsom att känna sig frisk och stark, medan livskvalitet 
uppnås av yttre faktorer, såsom att till exempel vara älskad. Enligt WHO skall hälsa ses som 
en resurs i vardagslivet och inte som livets mål. Detta innebär att individer skall identifiera sig 
med sig själva, ha realistiska önskningar, lära sig hantera sitt livsrum samt tillfredställa sina 
behov. Med hjälp av hälsa uppnås livskvalitet samt fysiskt och psykiskt välbefinnande (17). 
Ett sätt att förbättra sin livskvalitet för patienter med hjärtsjukdom är att genomgå en 
transplantation (2).  
Med den första hjärttransplantationen började människan fundera i filosofiska banor och 
debattera de etiska problem som denna typ av verksamhet innebär. Om hjärtat finns många 
sagor och myter och där placeras känslor, livet och personligheten. Hjärtat påverkas av 
känslorna, såsom exempelvis vid rädsla, då det slår hårt och pulsen ökar. Vid sorg tyngs 
hjärtat och vid lättnad lossar ”stenen”. Redan 1500 före Kristus benämns hjärta, puls och kärl 
i den egyptiska kulturen. I hjärtat bodde själen, den styrande kraften. Vid balsamering av den 
döde lämnades själen kvar i form av hjärtat. I antikens Grekland gjordes skillnad på kropp och 
själ. Själen hade två boningar och två olika funktioner. Psyche, hjärnsjälen var evig och 
Thymos hjärtsjälen stod för fysiskt liv. Platons syn på kropp och själ dominerade den 
västerländska kulturen fram till 1500-talet.  Platon såg endast kroppen som en slags reservoar 
för själen (18). År 1648 upptäckte den engelske läkaren William Harvey hjärtats förmåga att 
pumpa runt blodet i kroppen genom sammandragningar. Den rådande åsikten inom 
västerländsk medicin är att hjärtats enda förmåga är fysisk; en livsviktig pump. Hjärtat 
rymmer följaktligen ingen kunskap, inga minnen och inga känslor. Det finns emellertid andra 
sätt att betrakta hjärtat på. Människan har ett emotionellt hjärta, ett psykologiskt hjärta och ett 
andligt hjärta. Detta uttrycks när poeter och konstnärer skriver ”ett ädelt hjärta”, ”ett gott 
hjärta” eller ”ett hjärta av sten”(19-20). I självbiografin ”Nytt hjärta – nytt liv” beskriver 
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Claire Sylvia sina tankar och upplevelser om sin hjärt- och lungtransplantation (19). ” Bara 
några timmar efter deras beslut andades pojkens lungor i min kropp medan hans hjärta 
pumpade runt mitt blod med en kraft och vitalitet som jag aldrig förr hade upplevt. När jag 
vaknade efter operationen och återvände till livet, tog jag för givet att min långa resa äntligen 
var slut. I själva verket hade den just börjat” (19 s.13). 
 
 
Syfte 
 
Syftet var att belysa patientens upplevelser efter hjärttransplantation. 
 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie.  
 
 
Datainsamling 
 
Sökningen efter studier utfördes i databaserna: CINAHL, PubMed och PsycINFO. Sökord 
som användes var: coping, emotion, experience, patient, percep, psycho och quality of life, 
med trunkeringar. Alla sökorden användes i kombination med heart transplantation. 
Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2006, samt att 
studierna skulle vara utförda på människor. Inom dessa kriterier rymdes även att studierna 
skulle vara vetenskapligt granskade och vara skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var 
reviewartiklar, samt artiklar med resultat som inkluderade make/makas upplevelser och 
studier gjorda om barn. Vid en del sökningar kom redan genomlästa abstrakt upp i träfflistan. 
Dessa lästes inte och redovisades som dubbletter i sökhistorian. En del studier fanns att tillgå i 
databaser på biblioteket på högskolan i Halmstad medan andra fick beställas. Sammanlagt har 
19 vetenskapliga studier använts till resultatet. Sökhistoria redovisas i tabell 1, bilaga 1 och 
artikelöversikt redovisas i tabell 2, bilaga 2. 
 
 
Databearbetning 
 
Studierna lästes noggrant igenom av samtliga författare och den vetenskapliga kvaliteten 
granskades utifrån Willman/Stoltz mall (21). Var för sig markerade författarna det relevanta i 
studierna för att sedan tillsammans sammanfatta det i löpande text. Därefter lästes 
sammanfattningarna igenom och diskuterades i gruppen. Utifrån sammanfattningarnas 
innehåll skapades rubriker. Dessa rubriker var: Tankar om donatorn, Fantasier om 
personlighetsförändring, Positiva känslor, Negativa känslor, Oro, Depression, Anpassning 
efter hjärttransplantation samt Socialt stöd. Då innehållet i rubrikerna var svåra att särskilja 
skapades fyra nya rubriker vilka var: Känslor hos patienter som genomgått 
hjärttransplantation, Psykologiska svårigheter, Tankar om hjärta och donatorn samt Det 
sociala stödets inverkan på patienter som genomgått hjärttransplantation. 
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Resultat 
 
 
Känslor hos patienter som genomgått hjärttransplantation 
 
Många upplevde att livet förändrats i positiv bemärkelse då en känsla av pånyttfödelse infann 
sig (22). Liknande känslor fanns hos andra såsom ökad tillfredsställelse med livet, ökad 
optimism och ökat välbefinnande (23-24). Ett flertal var stolta över att ha övervunnit de 
hinder och problem som uppkommit efter transplantationen (25). Den nya chansen till 
överlevnad bidrog till att informanterna som genomgått en hjärttransplantation kände sig 
unika (26). Känsla av lycka och glädje infann sig hos dem som mottagit ett hjärta från en ung 
donator (27-28). Informanterna upplevde tacksamhet över att kunna fortsätta arbeta och inte 
bli en börda varken för samhället eller närstående (29). De som hade genomgått en 
hjärttransplantation kände att självkontroll var viktig direkt efter transplantationen såväl som i 
ett senare skede. God självkontroll bidrog till en positiv attityd och informanterna blev mindre 
deprimerade, mindre aggressiva samt upplevde ett mindre behov av socialt stöd (24). Glädjen 
till överlevnad var för somliga svårhanterad på grund av samvetskval över att en annan 
människa avlidit. Rädsla uppkom av känslan att hjärtat inte satt fast i kroppen (26), även 
rädslor för avstötning, läkemedelsbiverkningar och att drabbas av infektion infann sig efter 
hjärttransplantationen (22,25-26). Av rädsla för att sörja den avlidne undvek informanterna att 
motta information om donatorn. En annan känsla var otillräcklighet som uppkom då 
informanterna trodde att donatorn haft önskan om att en annan människa skulle ha mottagit 
hjärtat. Andra upplevde att de överlevt på bekostnad av donatorn och fasade för eventuell 
anklagelse från dennes familj.  Somliga upplevde en börda i att behöva känna tacksamhet mot 
donatorn och några undvek detta genom att betrakta donatorn som en medmänniska och sätta 
denne på en piedestal. Skuldkänslor uppkom hos dem som genomgått en hjärttransplantation 
och känslorna grundades i att informanterna haft önskningar om att en passande donator 
skulle avlida. Genom önskningarna upplevde informanterna därmed att de gjort sig skyldiga 
till donatorns död. För att hantera skuldkänslorna relaterade till donatorns död fokuserades 
informanternas tankar kring det slumpmässiga avgörandet om potentiell mottagare (26). De 
som uttryckte skuldkänslor gentemot donatorn hade högre tendens till psykisk åkomma såsom 
paranoia, ångest, fientlighet och psykos (22). Ett flertal upplevde förbättrad fysisk hälsa efter 
hjärttransplantationen (29,30). Förbättrad fysisk hälsa upplevdes främst hos yngre informanter 
som även hade bättre mental förmåga än de äldre (30). Till följd av att den fysiska hälsan 
förbättrats uttrycktes glädje och upprymdhet hos flertalet (22). Fysisk, emotionell samt mental 
hälsa upplevdes som god trots fysiska svårigheter med att kunna utföra arbete eller andra 
dagliga aktiviteter (24). Andra upplevde nedsatt fysisk hälsa (31,32-34) trots det upplevde de 
ett funktionsdugligt liv efter hjärttransplantationen (34). Det sexuella samlivet upplevdes 
tillfredsställande för flertalet, men några kände dock att deras sexuella samliv var 
otillfredsställande då de fick erektionsproblem (22,29). 
 
 
Psykologiska svårigheter  
 
Studierna visade att många informanter drabbades av depression efter hjärttransplantationen 
(25,30-32,34-37). Kvinnor drabbades lättare av depression jämfört med män (31), även äldre 
informanter drabbades lättare av depression efter hjärttransplantationen (31,34). Flertalet av 
de som led av depression efter transplantationen försökte undvika att visa sin känslomässiga 
smärta inför omgivningen men situationen blev oftast olidlig (25). För att undvika depression 
försökte informanterna hitta anledningar till varför de behövt ett nytt hjärta (35). Ett flertal av 
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de informanter som genomgått en hjärttransplantation och som drabbats av depression fick 
även svårigheter med det sociala livet (36). Depression kunde orsakas av sorgen över att ha 
förlorat sitt eget hjärta (28) Även upplevelsen av att inte ha kontroll kunde leda till depression 
och ett flertal drabbades även av ilska (25). Känslan av att fortfarande vara sjuk infann sig hos 
vissa efter hjärttransplantation och denna känsla kunde leda till argsinthet (22). Somliga 
informanters mentala hälsa var försämrad och de hade en negativ syn på sin framtid (30). 
Besvikelsen över att uppsatta mål inte skulle uppfyllas och känslan av att vara nära döden 
utmynnade i psykologiska problem såsom depression och oro (38). För ett flertal ledde de 
psykologiska problemen till suicidtankar (36). Många informanter drabbades av oro efter 
hjärttransplantationen (30-31,36,39). Av dem hade flertalet lidit av oro redan innan 
transplantationen (36,39) men det fanns även ett fåtal som tidigare inte haft några bekymmer 
som drabbades. Orsakerna var bland annat kort väntetid till operation och försämrad fysisk 
förmåga efter transplantationen (36). Kvinnor hade större tendens att drabbas av oro och 
upplevde att oron var ihållande i jämförelse med män vars oro minskade ju längre tiden gått 
efter hjärttransplantationen (39,36). 
 
 
Tankar om hjärtat och donatorn 
 
Flera upplevde att de kunde integrera det nya hjärtat i sin kropp och själ (22), de tog avsked 
av sitt gamla hjärta och accepterade det nya (25). Många kände att deras identitet gått förlorad 
vid förlusten av det egna hjärtat och accepterandet av det nya hjärtat (35). En del ansåg att det 
nya hjärtat inte märktes annat än av ärret, de hade förväntat en större skillnad i kroppen. 
Därför gick en stor del av den mentala energin åt till att observera kroppsliga förändringar 
(26). Emellertid upplevde vissa svårigheter med att förstå det nya hjärtats anpassning i 
kroppen (22,26). En hjälp i anpassningen till det nya hjärtat för vissa var att få information om 
donatorns ålder och kön (27). Några informanter upplevde avsmak över att ha tagit emot ett 
hjärta från en sjuk människa vilket bidrog till att accepterandet av det nya hjärtat försvårades. 
Somliga försökte undvika att se på hjärtat som en kroppsdel och valde istället att betrakta det 
som material till kroppens funktioner, men efter en tid blev det nya hjärtat en naturlig del i 
kroppen. Hjärtat uppfattades som säkrare än det gamla även om risken för avstötning 
existerade. Många benämnde det nya hjärtat som ”räddaren” eller ”en pålitlig vän” och 
betraktades det med beundran och ömhet. Somliga föredrog ett hjärta från en donator av 
samma kön. Män ville inte ha ett hjärta från en kvinna då de var rädda för att kvinnliga 
karaktärsdrag såsom ökad känslighet och sårbarhet skulle infinna sig och därmed hota 
manligheten. Däremot ville en del kvinnor transplanteras med ett hjärta från en man för att de 
ansåg att män var fysiskt starkare. Gåvan från donatorn skapade fantasier hos vissa som 
genomgått hjärttransplantation. Dessa fantasier kretsade kring donatorn och dennes kvaliteter 
och karaktärsdrag. Några ville integrera valda karaktärsdrag av donatorn i sin personlighet. En 
ung donator medförde exempelvis att människan som tagit emot hjärtat fick ett barnsligt 
beteende (26). De som upplevde ny sexuell lust trodde att donatorn haft påverkan i detta, 
särskilt om denne varit ung. Somliga fantiserade om att donatorn var atletisk och muskulös, 
andra hade fantasier om donatorn som en potent och sexuellt promiskuös person. Ett fåtal 
fantiserade om andra egenskaper såsom ärlighet, generositet, visdom och humor. Trots att 
informanterna hade kunskaper om hjärtats fysiologi fanns tro om att dessa karaktärsdrag 
skulle ”ärvas” genom hjärtat (22). Några föredrog en judisk donator på grund av den etniska 
samhörigheten och trosuppfattningen. En del värderade färgade människors fysiska 
förutsättningar högt och ville i första hand motta ett hjärta från en färgad människa. Rasistiska 
åsikter bidrog dock till att andra inte ville ta emot hjärtat från en färgad människa. De som 
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tidigare motsatt sig donation hade efter transplantationen ändrat uppfattning och var inte bara 
villiga att donera, utan uppfattade sig även som ”budbärare” för organdonation (22). 
Hos en del informanter fanns viljan om att tacka donatorn och gjorde detta genom att tänka på 
denne (26) medan andra skrev brev till donatorns familj (22). Tankarna om donatorn avtog 
med tiden (26).  
 
 
Det sociala stödets inverkan på patienter som genomgått 
hjärttransplantation 
 
Socialt stöd under sjukhusvistelsen ledde till ökad självkänsla, tillfredställelse med livet och 
ökat välbefinnande. Å andra sidan kunde stödet, hängivenheten och förståelsen i för hög grad 
leda till ilska och depression (37). De med dåligt socialt stöd hade större benägenhet att 
drabbas av oro och längre depressionsperioder (36-37,39). Vissa informanter isolerade sig 
från omgivningen (35) eller sökte stöd genom tron (22,25,35). Stödet från närstående hade 
inverkan på informanternas anpassningsförmåga till det nya livet efter hjärttransplantationen. 
Vissa informanter upplevde att familjen var överbeskyddande och att de blev betraktade som 
fysiskt sårbara (22). Andra var nöjda med familjerelationen och det sociala livet efter 
hjärttransplantationen (34). Av de som var gifta kände somliga större tillgivenhet till 
närstående och uppskattade dem i större bemärkelse medan andra kände sig isolerade trots 
stöd från familjen. De med positiv attityd hade större benägenhet att återgå till arbete. 
Emellertid upplevdes ibland misstänksamhet från anställda och diskriminering från 
arbetsgivare (22). Livskvaliteten och den funktionella förmågan var bättre hos de informanter 
som arbetade efter hjärttransplantationen i jämförelse med dem som inte arbetade. Emellertid 
kunde de som inte arbetade efter transplantationen hantera sjukdomsrelaterad stress på ett 
bättre sätt. De som arbetade innan hjärttransplantationen kunde utföra längre arbetspass, hade 
högre prestationsförmåga och färre sjukskrivningar efter transplantationen (40). Anpassning 
till det nya livet var svårt för många informanter (27,32,38), bland annat på grund av ökad 
fysiskt rörlighet och läkemedelsbiverkningar som bidrog till svårigheter att återgå till arbete 
(27). 
 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Valet av databaser grundades i kunskapen om deras inriktningar vilka var omvårdnad, 
medicin och psykologi. Valet att inte söka i ytterligare databaser baserades på att tillräckligt 
med studier svarade mot litteraturstudiens syfte. Studier med kvantitativ inriktning gav en vid 
syn på patienters upplevelser, medan kvalitativa studier fokuserade på kärnan i upplevelserna. 
En styrka i litteraturstudien kan vara att studierna var publicerade mellan år 2000 till 2005, 
vilket är positivt då det frambringat den senaste forskningen på patienters upplevelser efter 
genomgången hjärttransplantation. En förklaring till varför författarna påträffade så många 
studier kan vara att forskning som bedrivs kring hjärttransplantation har blivit vanligare. Två 
studier beskrev upplevelser hos informanter som genomgått organtransplantation. Den ena 
studien beskrev samtliga patienters upplevelser efter genomgången njur- och 
hjärttransplantation. Då majoriteten var transplanterade med nytt hjärta inkluderades studien 
vilket kan ha varit en svaghet då forskarna generaliserat patienternas upplevelser. Därmed vet 
författarna inte om det var de hjärttransplanterades upplevelser eller de som genomgått 
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njurtransplantations upplevelser. Den andra studien inkluderades då upplevelserna beskrevs 
utifrån de enskilda organtransplantationerna hos patienter som genomgått hjärt- och hjärt-
lung- transplantation. Författarna kunde urskilja vilka upplevelser som var från de patienter 
som genomgått hjärttransplantation och dessa kunde inkluderas i litteraturstudien. 
Författarna har använt en självbiografisk bok som belyser en människas upplevelser, tankar 
och känslor kring hennes hjärt – lungtransplantation. Hon belyser sina upplevelser ingående 
och blottar sina känslor för läsarna. Boken gav författarna en helhet och en djupare förståelse 
för hur patienter kan uppleva sjukdomstiden, hjärttransplantationen och sitt liv efter 
transplantationen. De kvantitativa studierna belyser vilken typ av upplevelser patienter fick 
efter genomgången hjärttransplantation. Författarna fick emellanåt inte veta orsaken till varför 
patienterna exempelvis drabbades av depression. Självbiografin kan emellertid ha gett 
författarna en ökad förståelse till upplevelserna. En svaghet i litteraturstudien kan ha varit att 
självbiografin utgör en stor del i resultatdiskussionen och författarna kan ha generaliserat 
tankar, känslor och upplevelser utifrån denna.  
 
Resultatdiskussion 
 
Det hade varit önskvärt att fler kvalitativa studier uppkommit, för att fånga fler 
patientupplevelser utan mätmetoder. Författarna påträffade sju kvalitativa studier, nio 
kvantitativa studier och tre studier med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Av 19 
studier hade sex studier informantbortfall, tre var kvantitativa (24,33-34), två var kvalitativa 
(26,36) och en var både kvalitativ och kvantitativ (39). Av dessa var det fyra som hade mer än 
20 % bortfall (33-34,36,39). Studiernas bortfall berodde främst på att informanter avled 
(24,33-34,39). Detta kan ha påverkat resultaten genom att inte alla fullföljde studien och 
forskarna fick därmed färre svar än förväntat.   
Majoriteten av studierna utfördes i Europa och Nordamerika, en studie var från Asien. Det 
hade varit intressant att finna studier från fler delar av världen och på så sätt upptäcka 
människors upplevelser i olika kulturer. Samtidigt var mer än hälften amerikanska studier och 
då många av världens kulturer har ytterligare säten i USA, har upplevelser från olika kulturer 
troligtvis fångats.  
Flertalet av studierna inkluderade fler män än kvinnor, förutom två som belyste kvinnors 
upplevelser. Risken för generalisering ökade, då forskarna inte beskrev upplevelserna utifrån 
kön. Hur hade resultatet påverkats om majoriteten i studierna varit kvinnor? Resultatet hade 
troligtvis visat färre positiva känslor och fler psykologiska svårigheter. Litteraturstudien 
belyser patienters upplevelser från en vecka till tio år efter hjärttransplantationen. Detta 
resulterade i att upplevelserna kan betraktas ur ett vitt tidsperspektiv. Olika strategier 
användes för att väcka patienters intresse till deltagande i studierna såsom via brev, 
telefonsamtal, flygblad och direktkontakt. Intresse väcktes i störst grad när en personlig 
kontakt togs.   
 
Litteraturstudien visade blandade känslor hos informanterna efter att de genomgått en 
hjärttransplantation (22,24-26,28,30-31,36-39). Optimalt välbefinnande hos patienter kan vara 
beroende av både inre och yttre faktorer (17). Välbefinnande kan uppnås genom känslan av en 
ny chans i livet och förbättrad fysisk förmåga (26) men även genom bearbetning av negativa 
känslor (19). 
Känslor av skuld, sorg över att ha förlorat sitt hjärta, upplevelsen av att vara sjuk och 
kontrollbrist kan leda till försämrat välbefinnande hos patienter som genomgått en 
hjärttransplantation (22,25-26,28). Yttre välbefinnande kan uppnås genom anpassning till det 
nya livet (31) och även med hjälp av stöd från närstående (24). 
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Tankar om donatorn kunde ge informanterna skuldkänslor. Anledningen till varför känslorna 
uppkom hos vissa informanter kunde bero på att de önskat att en lämplig donator skulle avlida 
(26). Denna önskan om att en lämplig donator skulle avlida kan ha sin grund i den rådande 
organbristen (9,13). Tankar om donatorn avtog med tiden (26), vilket kan vara tecken på att 
dessa människor har accepterat och införlivat hjärtat i sin kropp och själ.  
En del informanter trodde att karaktärsdrag från donatorn kunde överföras via hjärtat, då 
föreställningen fanns om att hjärtat innehöll tankar och känslor. Detta skapade förhoppningar 
och önskningar om vilket hjärta informanterna skulle få (22,26). Är det inte tillräckligt med 
ett nytt hjärta och därmed en chans till överlevnad? Människans behov av att alltid äga det 
bästa i livet kan även figurera vid överlevnad.  
Även om patienter hade kunskap om kroppens och hjärtats fysiologi kunde det irrationella och 
magiska tänkandet ta över (22). Kan irrationellt och magiskt tänkande vara nödvändig för att 
bearbeta transplantationsupplevelsen? Kommunikation mellan kropp och själ kan vara en 
hjälp i läkeprocessen, ett sätt är att vara mottaglig för positiva känslor och att bearbeta 
negativa känslor. Det enda sättet för Claire Sylvia att gå vidare var att försona sig med 
hjärttransplantationen. Detta innebar att hon förutom fokusering på gåvan även arbetade med 
sina mörka sidor. Den långa sjukdomstiden, den traumatiska upplevelsen och den förändrade 
identiteten var delar hon konfronterade. Claire Sylvia accepterade sina ärr i kroppen likväl 
som på kroppen. Hennes drömmar och fantasier visade vägen (19). Att fantisera om nya 
karaktärsdrag och förändringar kan vara ett sätt för människor som genomgått 
hjärttransplantation att acceptera sina inre och yttre ärr. Genom att fantisera om donatorn och 
transplantationen kan kanske bearbetning och anpassning till det nya hjärtat underlättas. Å 
andra sidan behöver detta bearbetningssätt tillåtas inom vården. Sjuksköterskan kan tillåta 
patienten att fantisera om exempelvis karaktärsdrag hos donatorn genom att ha ett öppet 
förhållningssätt och inte värdera patientens bearbetning av transplantationsupplevelsen som 
rätt eller fel.    
En del informanter undvek att visa känslor inför sin omgivning (25). Enligt Claire Sylvia har 
människor som genomgått hjärttransplantation, som drömmer förvirrade eller provokativa 
drömmar eller får personlighetsförändringar sällan lust att tala om detta. Ofta upplever de att 
läkare och sjuksköterskor betraktar dem med skepsis och avfärdar deras känslor och tankar 
(19).  
I litteraturstudien framkom att några upplevde återgång till arbete som positivt då de inte låg 
samhället till last, än mindre blev en börda för närstående. Dock hanterades sjukdomsrelaterad 
stress bättre hos dem som inte arbetade (40). Enligt WHO är hälsa inte enbart avsaknad av 
sjukdom, hälsa involverar även förmåga att utföra de handlingar som människan förväntas 
kunna (17). Människors syn på att leva ett hälsosamt liv kan bland annat innebära att utföra 
vardagliga aktiviteter och ha förmåga till att arbeta. Att återgå till arbete efter 
hjärttransplantation kan därför vara ett sätt för människan att snabbt återfå hälsa och 
livskvalitet. 
Efter hjärttransplantationen upplever vissa patienterna emotionella svårigheter såsom 
exempelvis oro (30-31,36,39) Upplevelsen av att precis klarat livhanken och fått en chans till 
nytt liv kan vara en grogrund till ostabilt känsloliv eller ökad känslighet. Informanterna 
kanske tänker i banor som kretsar kring romantisering av hjärtat. Under tiden med 
hjärtsjukdomen och väntan på ett nytt hjärta kan livet och identiteten ha placerats inom detta 
livsrum. En typ av hospitalisering har måhända skett därmed har den ursprungliga identiteten 
utplånats och patienten uppfattar sig som sjuk. Att sedan förlora det egna hjärtat kan yttra sig i 
en identitetskris.  
Flera informanter upplevde en brist på kontroll över sina liv vilket för vissa resultera i 
depression (25). Patienter som bibehåller kontroll över sina liv kan vara de som vägrar bli 
offer. Vilket innebär att de blir specialister på egenvård och betraktar sjukvårdspersonal som 
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medarbetare (19). Detta kanske leder till att människor som saknar kontroll över sina liv och 
de som inte ansvarar för sitt välbefinnande, riskerar att lättare hamna i en depression i 
jämförelse med människor som har kontroll och som tar ansvar. De patienter som levt med en 
svår hjärtsjukdom kan ha bundit upp sitt liv kring denna och på så sätt skapat kontroll i sin 
situation. Patienterna väntar på att få ett nytt hjärta och går kanske samtidigt igenom en 
dödsprocess. Transplantationen innebär en ny chans till överlevnad och Claire Sylvia skriver 
att hon kastas tillbaka till livet och in i dödsprocessen ytterligare en gång (19). Från att ha haft 
kunskap om vilka två vägar som existerat; att leva eller att dö, förändras möjligheterna efter 
hjärttransplantation och patienterna kan uppleva kontrollbrist över sina liv. Om informanterna 
vetat vilka känslor som kunde uppkomma, hade de då genomgått transplantation? Claire 
Sylvia berättar om de känslomässiga komplikationerna hon upplevt efter sin 
hjärttransplantation. Hon kunde inte föreställa sig komplikationernas omfattning och hade 
önskat att någon förberett henne på vad som skulle ske (19). Oro uppkommer för somliga 
efter en hjärttransplantation och en bidragande orsak var kort väntetid (39). Kan oron bero på 
att patienten inte förberetts och inte haft tillräcklig tid att acceptera behovet av ett nytt hjärta? 
Olika faktorer kan ha betydelse för patientens återhämtning efter hjärttransplantationen, en av 
dessa är den medicinska utredningen före hjärttransplantationen. Denna syftar bland annat till 
att kartlägga patientens riskfaktorer med anknytning till transplantationen. Sjuksköterskans 
mål i omvårdnad under utredningsfasen är att informera patienten om transplantationen och 
dess efterförlopp. Detta innebär en kartläggning av patientens bakgrund, resurser och 
eventuella riskfaktorer (9). Patientens oro kan bero på brist i utredningsfasen då 
sjuksköterskan inte fångat patienten och kartlagt all fakta. 
Ett flertal informanter drabbades av depression efter hjärttransplantation (25,30-32,34-37). 
Orsak till depression kan vara yttre påfrestning såsom en hjärttransplantation vilket kan ge en 
förklaringen till varför dessa patienter drabbas (41). Litteraturstudien visade ett samband 
mellan depression och avsaknad av hälsa (31). För att dra en parallell till hälsans innebörd för 
individer, kan ohälsa innebära att inte finna sin identitet, inte finna realistiska önskningar, inte 
tillfredställa sina behov och inte kunna hantera sitt livsrum (17). Förlorad identitet efter 
transplantationen kan således ge en förklaring till varför patienter drabbas av depression.  
En del patienter som genomgått en hjärttransplantation ville undvika att visa sin 
känslomässiga smärta inför andra. Många patienter orkade till slut inte hålla tillbaka smärtan 
och blottade känslorna (25). Att öppet visa känslor kan vara en hjälp i tillfrisknandet från 
depression.  
Många negativa känslor kunde uppkomma efter hjärttransplantationen (22,25,28,30,35-
36,38). Detta kan bero på patientens syn på anpassning efter transplantationen. Denne kanske 
inte väntade att några svårigheter med anpassning skulle uppkomma. Claire Sylvia berättar i 
sin bok om hur hon trodde att den långa resan äntligen skulle vara slut efter transplantationen. 
Senare insåg hon att resan precis hade börjat (19). Att genomgå en hjärttransplantation 
innebär att människors liv kanske förlängs. För att patienterna skall få ett gott liv kan god 
anpassning till hjärtat och anpassning till det nya livet underlätta. Svårigheter med att 
acceptera förändringar hos patienter som genomgått hjärttransplantation kan få förödande 
konsekvenser. Sjuksköterskan har en viktig roll genom att ge kontinuerlig information om nya 
livsstilsförändringar såsom exempelvis livslång behandling med läkemedel. Vid viktiga 
kirurgiska ingrepp såsom en hjärttransplantation, kan patienten ha svårt för att ta till sig given 
information då denne kan befinna sig i chock. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 
utvärderar hur patienten mottagit informationen och om patienten har förstått (9). En del 
upplevde att identiteten gått förlorad vid förlusten av det egna hjärtat (35). Med människans 
historiska romantisering av hjärtat som sinnebilden för livet och själen är denna identitetskris 
måhända förklarad.  
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Vissa upplevde svårigheter till anpassning efter hjärttransplantationen, däribland återgång till 
arbete. En orsak till detta var komplikationer som uppkommit efter transplantationen (27), 
ytterligare en orsak var upplevelsen av att framtida arbetsgivare diskriminerade dem (22).  
Diskrimineras de som genomgått en hjärttransplantation eller nedvärderar de sin egen 
förmåga? En reviewartikel visade att det fanns informanter som upplevde diskriminering och 
informanter som självmant valde att inte återgå till arbete. Somliga hindrades att återgå till 
arbete på grund av icke tillgodosedda behov för tidsbeställda återbesök och några 
uppmuntrades till pensionering. Det fanns även informanter som valde att inte återgå till 
arbete vilket kunde bero på psykologiska och sociala faktorer (42).  
Socialt stöd under sjukhusvistelsen ledde till ökad självkänsla, tillfredställelse med livet och 
ökat välbefinnande (24). Annan forskning visar liknande resonemang såsom att starkt stöd 
från omgivningen, stabila relationer och ett fåtal känslomässiga dispyter inom familjen kan ha 
god effekt vid återhämtningsfasen (42). Socialt stöd kunde även leda till ilska och depression 
(24). Ilska kunde uppkomma över känslan av att fortfarande vara sjuk (22), men även 
kontrollbrist (25) liksom socialt stöd kunde leda till ilska (24). Närstående betraktade 
patienterna som fysiskt sårbara (22) och vår tolkning av sammanhanget är att omgivningen 
betraktar patienterna som sjuka. Detta överförs omedvetet eller medvetet på patienterna vilket 
kan skapa kontrollbrist och slutligen ilska. Är mängden erhållet socialt stöd den bidragande 
orsaken till detta? Liten mängd kan leda till känsla av ensamhet. För stor mängd socialt stöd 
kan måhända ge kränkt autonomi vilket kan leda till frustration hos patienter som genomgått 
en hjärttransplantation. Därför är det viktigt att sjuksköterskan kartlägger patientens behov av 
socialt stöd, då olika individer har och behöver olika mängd samt typ av socialt stöd.  
Socialt stöd från andra människor med liknande upplevelser kan vara ett sätt till bearbetning. 
Claire Sylvia berättar om hur mötet mellan människor som genomgått hjärttransplantation 
skapade ett klimat för att uttrycka känslor av olika karaktär såsom skräck och skuld. Samtliga 
uppfattade att läkare, sjuksköterskor och anhöriga ansåg att de som fått ett nytt organ borde 
vara evigt tacksamma för den mirakulösa gåvan de fått. På samma gång som mottagarna var 
djupt tacksamma över gåvan av pånyttfödelse upplevdes frustration över att varken de själva 
eller sjukvårdspersonalen kunde ge förklaring till varför de drabbats av dystra känslor och 
tankar (19).  
Människor kan ibland uppleva svårigheter med att bemöta någon som drabbats av kris. Att 
inte veta hur situationen skall hanteras och rädslan över att starka känslor skall väckas under 
mötet med den krisdrabbade kan bidra till att människor drar sig undan (41). Människan är 
beroende av kärlek och relationer, dessa faktorer har läkande kraft på fysiska, känslomässiga 
och själsliga dimensioner. I dagens sjukvård lägger personalen ofta fokus på vad läkemedel 
och kirurgi kan göra för patienten. Emellertid har kärlek och relationer inflytande på det som 
gör människan sjuk, det som gör honom/henne frisk och det som medför glädje och sorg. 
Denna läkande kraft nedvärderas ofta inom sjukvården (20). I Sjuksköterskans omvårdnad av 
patienten som genomgått en hjärttransplantation kan fokus lägga på patientens behov och 
tillgång till socialt nätverk såsom kamratligt stöd och psykologiskt stöd. Det kamratliga stödet 
från sjuksköterskan till patienten kan vara att stödja patienten genom att svara på frågor och 
motivera patienten till att kartlägga sina sociala resurser i omgivningen. Det psykologiska 
stödet från sjuksköterskan till patienten kan vara att hon/han är lyhörd, lyssnar, inte lägga 
egna värderingar i samtalen och inte dömer patienten. Detta kan ske genom att sjuksköterskan 
har ett öppet förhållningssätt vilket innebär att hon/han har ett kroppsspråk som visar 
tillgänglighet och vilja till samtal. Sjuksköterskan val av frågor och att lägga språket på en 
nivå som är lättförståligt för patienten kan också vara ett sätt att skapa ett förtroende i 
relationen till patienten. Om sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt skapas ett tillåtande 
klimat där patienten får möjlighet att ventilera och reflektera över sina tankar och känslor 



11 

vilket kan hjälpa patienten att anpassa sig till det nya livet efter att ha genomgått en 
hjärttransplantation. 
 
 
Konklusion 
 
Efter att ha genomgått en hjärttransplantation upplevde många att de blivit pånyttfödda och att 
livet blivit positivt förändrat. De var tacksamma, stolta och tillfreds med sig själva. God 
självkontroll efter hjärttransplantationen upplevdes positivt då detta ledde till mindre tendens 
till depression och ilska. Några fantiserade om donatorns personlighet såsom exempelvis att 
hon/han var atletisk, klok och generös. Positiv attityd hos patienter som genomgått 
hjärttransplantation bidrog till en större förmåga att återgå till arbete. Livskvalitet och 
funktionell förmåga var bättre hos informanter som arbetade. Socialt stöd efter 
hjärttransplantation kunde ha både positiv och negativ inverkan på informanterna. Ett flertal 
fick skuldkänslor efter hjärttransplantationen vilket berodde på att de upplevde att donatorn 
offrat sitt liv i syfte att rädda dem. Andra hade rädslor av olika karaktär såsom till exempel att 
drabbas av infektion och att hjärtat skulle stötas bort. En del hade svårigheter att integrera det 
nya hjärtat i kroppen medan andra kunde acceptera det.  
 
 
Implikation 
 
Fortsatt forskning behövs kring psykologiska svårigheter hos patienter som genomgått 
hjärttransplantation. Detta skulle bidra till ytterligare kunskaper om riskfaktorer, vilka kan 
utgöra en del i att preventivt förhindra uppkomsten av psykologiska svårigheter. Ur ett 
genusperspektiv fanns skillnader bland patienter som drabbats av depression och oro efter att 
ha genomgått en hjärttransplantation. Fortsatt forskning kring hur män och kvinnor upplever 
hjärttransplantation behövs för att undersöka om svårigheter kan variera mellan könen.  
Sjuksköterskan skall främja ett tillåtande klimat genom medvetenhet om olika bearbetning - 
och anpassningssätt. Brister i kartläggning av patienters resurser, känslor och tankar kan bidra 
till att patientens förberedelse inför hjärttransplantationen inte blir optimal. Det är viktigt att 
sjuksköterskan får mer utbildningen i konsten att fånga eventuella riskfaktorer som kan 
påverka patienten till att drabbas av psykologiska svårigheter efter hjärttransplantationen. 
Olika bearbetnings- och anpassningssätt fanns hos patienter som transplanteras med ett nytt 
hjärta. För att dessa skall fungera behövs ett tillåtande klimat, både inom sjukvården och hos 
anhöriga. Efter utskrivning från sjukhuset är det viktigt att patienten förutom återbesök även 
får en möjlighet till att kontakta föreningar med patienter som befinner sig i liknande 
situation. Detta för att kunna bearbeta upplevelser och dela med sig av sina erfarenheter. 
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22 
2004 
Israel 

Inspector, Y 
Kutz, I 
David, D 

Another person´s 
heart: magical and 
rational thinking in 
the psychological 
adaptation to heart 
transplantation 

Att undersöka patienters 
psykologiska anpassning till 
det nya hjärtat, magiska och 
rationella tänkandet. 
 

Forskarna använde både kvalitativ och kvantitativ 
metod. Mätinstrumenten som användes var DACL, 
PTSD-Q, SCL-90-R, HIQ och SSI. Studien 
påbörjades två år efter transplantationen. Samtliga 
patienter som överlevt hjärttransplantation fick 
möjlighet att delta, vilket var 43 patienter. Det var 
sex patienter som inte deltog av olika skäl: en patient 
upplevde transplantationen traumatisk, tre patienters 
psykologiska tillstånd gjorde det svårt att delta, en 
patient ville ha betalt, en patient uppgav ingen 
förklaring och två avled innan studien påbörjades. 
Detta resulterade i att 35 patienter deltog i studien. 
Alla var män och majoriteten var judar och gifta.  
Medelåldern var 50 år (22-68). 

Den psykologiska anpassningen 
till det nya hjärtat var en komplex 
upplevelse, där informanterna 
slets mellan hopp och förtvivlan. 

23 
2001 
Tyskland 
 

Hummel, M 
Michauk, I 
Hetzer, R 
Fuhrmann, B 
 

Quality of life after 
heart and heart-lung 
transplantation. 
 

Att mäta livskvaliteten hos 
patienter som genomgått hjärt-
och hjärtlungtransplantation. 
 
 
 
 
 
 
 

Forskarna använde kvantitativ metod. Studierna 
utfördes två till sju år efter organtransplantationen. 
Mätinstrumenten som användes var ett fysiologiskt 
test och SF-36. Informanternas livskvalitet jämfördes 
sedan med en frisk grupp och en grupp med 
informanter som hade hjärtfel. Inklusionskriterier var 
att de genomgått en transplantation mellan januari 
1991 och december 1995. Sammanlagt var det 369 
patienter som deltog i studien. Av dessa hade 350 
informanter genomgått hjärttransplantation och 19 
informanter hade genomgått hjärt-
lungtransplantation. Medelåldern för de som 
genomgått hjärttransplantation var 47,9 år och 
medelåldern för de som genomgått en hjärt- 
lungtransplantation var 31,1 år.  
 
 
 
 
 

Kort tid efter 
organtransplantationen upplevde 
informanterna positiv hälsostatus, 
även om deras fysiska status 
fortfarande var låg. Två till sju år 
efter transplantationen var den 
fysiska samt emotionella hälsan 
bättre i jämförelse med patienter 
med hjärtsjukdom Livskvaliteten 
var måttligt försämrad i 
jämförelse med den friska 
populationen. 
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24 
2002 
USA 
 

Bohachick, P 
Taylor, MV 
Sereika, S 
Reeder, S 
Anton, BB 
 

Social support, 
personal control, and 
psychosocial 
recovery following 
heart transplantation. 
 

Att studera hur socialt stöd 
och personlig kontroll 
påverkar den psykologiska 
återhämtningsfasen efter en 
genomgången 
hjärttransplantation. 
 

Forskarna använde kvantitativ metod. 
Utvärderingarna skedde precis efter sjukhusvistelsen 
och sex månader efter transplantationen. 
Mätinstrumenten som användes var The Social 
Network Scale, Attachment/ Expressive Scale, 
Understanding Scale, Advice Scale, Information 
Seeking Scale, Sense of Control Scale, Optimism 
Scale, Satisfaction With Life Scale, Well –Being 
Scale,  Self –Esteem Scale, Anger Scale, Depression 
Scale och Anxiety Scale. Inklusionskriterier var att 
vara minst 21 år, ha genomgått en 
hjärttransplantation, förmåga att kommunicera på 
engelska och ett stabilt mentalt hälsotillstånd. En 
informant avled och en informants make avled och 
valde därmed att avbryta studien. Detta resulterade i 
att 30 patienter deltog i studien varav 24 män och sex 
kvinnor. Majoriteten var gifta och åldern var mellan 
30 till 60 år.  

Socialt stöd under 
sjukhusvistelsen, bidrog till 
självkänsla, välbefinnande och 
tillfredställelse med livet. 
Livskvaliteten och välbefinnande 
ökade med tiden, oro och 
depression minskade efter sex 
månader, även det sociala stödet 
minskade med tiden. 
 

25 
2003 
USA 

Evangelista, L 
Doering, L 
Dracup, K 

Meaning and life 
purpose: the 
perspectives of post-
transplant women 
 

Att utforska kvinnors 
psykologiska återhämtning 
efter ha genomgått en 
hjärttransplantation. 

Forskarna använde både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Flygblad delades ut på en hjärtklinik för att 
väcka intresse för deltagande. De som visade intresse 
fick information av en sjuksköterska på kliniken, 
sjuksköterskan var en av forskarna i studien och 
utförde intervjuerna i kvinnornas hem. De spelades 
in och transkriberades. Informanterna fick även fylla 
i två frågeformulär, Life Attitude Profile och 
MAACL. Inklusionskriterier var kvinna som 
genomgått en hjärttransplantation med förmåga att 
kommunicera på engelska. Detta resulterade i att 33 
patienter deltog i studien. 
 
 
 
 

Fem år efter transplantationen 
upplevde informanterna oro. De 
bedömde sin mening med livet 
relativt högt och använde flera 
copingstrategier. 
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26 
2003 
Sverige 

Sanner, MA Transplant recipients´ 
conceptions of three 
key phenomena in 
transplantation: the 
organ donation, the 
organ donor, and the 
organ transplant. 

Att undersöka tankar kring 
organdonationen, donatorn 
och transplantationen hos de 
patienter som genomgått en 
hjärttransplantation 

Forskarna använde kvalitativ metod. Intervjuerna 
utfördes under två års tid (3, 6, 12 och 24 månader) 
efter transplantationen. Första intervjun utfördes på 
sjukhuset. Resterande utfördes antingen i samband 
med återbesök, i patienternas hem eller över telefon. 
Inklusionskriterier var att ha förmåga att 
kommunicera på svenska, vara minst 20 år och ha 
genomgått en organtransplantation för första gången. 
Detta resulterade i att 38 patienter deltog i studien 
varav 23 män och 15 kvinnor. Av dessa var det 15 
patienter som fått ett nytt hjärta och 23 patienter som 
genomgått njurtransplantation. Av de som 
transplanterades med en ny njure hade  
11 patienter mottagit njuren ifrån en avliden donator 
och 12 patienter som mottagit njuren från en levande 
donator. Två informanter avled och en kunde inte 
fullfölja studien av andra skäl vilket resulterade i att 
35 informanter deltog i studien. Medelåldern var 52 
år på de som genomgått en hjärttransplantation. 
 

Samtliga informanter upplevde en 
laddad känslomässig situation, 
med intensiv oro under de första 
sex månaderna. De mest använda 
försvarsmekanismerna var: 
undvikning, bortträngning och 
förnekelse. Det fanns få 
skillnader i synen på donation, 
donatorn och organet mellan 
hjärt- och njurtransplanterade 
informanter. 
 

27 
2001 
USA 

Evridiki, K The life after heart 
transplantation for 
American recipients 

1. Att identifiera problem 
upplevda av amerikanska 
patienter samt deras coping - 
strategier.  
2. Att utforska skillnader i 
hantering av transplantations - 
upplevelsen mellan 
amerikaner och skottar. 

Forskarna använde kvalitativ metod, grounded 
theory. Studien genomfördes som en delstudie till en 
större studie som inkluderade skottska informanter.  
Intervjuerna spelades in och transkriberades på 
sjukhuset. Sammanlagt var det 11 patienter som 
deltog i studien, varav fem patienter som genomgått 
hjärttransplantation för 1-6 år sedan och sex patienter 
som genomgått hjärttransplantation 1-3 månader 
innan studien påbörjades. 

Information om donatorn och 
dess familj samt socialt stöd var 
en viktig hjälp för amerikaners 
krishantering. Ingen signifikant 
skillnad fanns mellan amerikaner 
och skottars krishantering. Det 
fanns dock ett oroväckande 
problem för amerikanerna, vars 
försäkring inte täckte 
transplantations- 
kostnaden. Skottarnas försäkring 
täckte kostnaden. 
 



 

Tabell 2. Artikelöversikt. Förkortningar förklaras sist i tabellen. Bilaga 2 4(9) 
Referens 
nr 
Publ. år 
Land 

Författare 
 
 
 

Titel 
 

Syfte 
 

Metod 
Urval 

Slutsats 

28 
2005 
Skottland 

Kaba, E 
Thompson,D 
Brunard, P 
Edwards, D 
Theodospoulou, E 

Somebody else’s 
heart inside me: a 
descriptive study of 
psychological 
problems after a heart 
transplantation. 

Att utforska vilka 
psykologiska problem som 
kan uppkomma efter en 
hjärttransplantation. 

Forskarna använde kvalitativ metod, grounded 
theory. Intervjuerna utfördes två till 24 månader efter 
transplantationen. De spelades in och 
transkriberades. Inklusionskriterien var förmåga att 
kommunicera på engelska. Detta resulterade i att 42 
patienter deltog i studien, varav 35 män och sju 
kvinnor. Åldern var mellan 32-62 år. 
 

Psykologiska problemen som 
uppkom var: bekymmer om 
donatorns hjärta, att donatorns 
hjärta skulle påverka 
personligheten, skuldkänslor om 
donatorns död, tacksamhet mot 
donatorns familj, och bekymmer 
om det gamla hjärtat. 
 

29 
2000 
USA 

Aravot, D 
Berman, T 
Ben-Gal, T 
Sahar, G 
Vidne, B 

Functional status and 
quality of life of heart 
transplant recipients 
surviving beyond 5 
years. 
 
 
 

Att utvärdera funktionell 
status och livskvalitet 5 år 
efter hjärttransplantation. 

Forskarna använde kvalitativ metod. Intervjuerna 
behandlade patienternas arbetsstatus, daglig 
gångrutin, smärta/obehag, biverkningar av 
immunsuppressiva läkemedel, sexuellt samliv och 
livskvalitet. Inklusionskriterier var att patienterna 
överlevt fem år efter transplantationen och äta 
immunsuppressiva läkemedel. Detta resulterade i att 
10 patienter deltog i studien, varav nio män och en 
kvinna. Medelåldern var 54 år (30-70). 

Trots biverkningar från 
läkemedel hade informanterna 
god fysik och arbetsförmåga. De 
upplevde ett gott familjeliv och 
ett tillfredsställande sexuellt 
samliv. 

30 
2002 
USA 
 

Evangelista, LS 
Doering, LV 
Dracup, K 
Vassilauis Espejo, 
ME 
Kobashigawa, J 
 

Hope, mood states 
and quality of life in 
female heart 
transplant recipients. 
 

Att undersöka hur kvinnliga 
patienter som genomgått en 
hjärttransplantation skattar 
sina nivåer av hopp, humör 
och livskvalitet. 
 

Forskarna använde kvantitativ metod. Studien 
utfördes ett till 10 år efter att ha genomgått en 
hjärttransplantation. Mätinstrumenten som användes 
var HHI, MAACL och SF-12. Dessa fylldes i 
samband med återbesök. Sociodemografisk och 
kliniska data togs ut ur informanternas 
medicinjournaler. Inklusionskriterier var att vara 
kvinna, att ha genomgått hjärttransplantation och 
förmåga att kommunicera på engelska. Detta 
resulterade i att  
50 patienter deltog i studien. Åldern var mellan 42 
till 67 år. 
 
 
 

Informanterna hade låg nivå av 
hopp och medelmåttiga nivåer av 
depression, oro och fientlighet. 
Yngre informanter upplevde 
bättre fysisk – mental hälsa än 
äldre. Ett starkt samband fanns 
mellan komponenterna hopp, 
humör och livskvalitet. Hoppet 
var den starkaste komponenten 
och kunde leda till gott humör 
och god livskvalitet. 
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31 
2004 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelista, LS 
Dracup, K 
Moser, DK 
Wetlake, C 
Ericson, V 
Hamilton, MA 
Fonarow, GC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Two year follow-up 
of quality of life in 
patients referred for 
heart transplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att jämföra livskvaliteten hos 
de som väntar på en 
hjärttransplantation, de som 
genomgått hjärttransplantation 
och de med kronisk sjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Forskarna använde kvantitativ metod. 
Mätinstrumentens om användes var SF -12 och  BDI. 
Brev skickades till 102 patienter som deltog i en 
större studie. Av dessa kunde 77 patienter redogöra 
för sin livskvalitet och därmed deltaga i studien, 
varav 57 män och 20 kvinnor. Vid två års 
uppföljningen hade 17 informanter genomgått 
hjärttransplantation, varav 11 män och sex kvinnor. 
Majoriteten var vita, gifta och arbetslösa. 
Medelåldern var 63 år (47-67). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De informanter som väntade på 
hjärttransplantation var mer 
deprimerade, hade sämre fysisk 
och psykisk hälsa än de 
informanter som genomgått en 
transplantation och de som var 
kroniskt sjuka. Informanter som 
tidigare väntat på 
hjärttransplantation, men som 
istället lyckats bli stabiliserade 
med läkemedel hade bättre 
livskvalitet än de som genomgått 
en hjärttransplantation.  
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
2001 
Belgien 

Triffaux, JM 
Wauthy, J 
Albert, A 
Bertrand, J 
Limet, R 
Demoulin, JC 
Dozot, JP 
Ansseau, M 

Psychological 
distress of surgical 
patients after 
orthotopic heart 
transplantation. 
 

Att undersöka om det finns ett 
samband mellan psykologiska 
svårigheter och tiden efter 
transplantationen. 

Forskarna använde kvantitativ metod. 
Mätinstrumenten som användes var BDI, STAI och 
GHQ.  En grupp bestående av 29 friska individer 
fyllde i samma frågeformulär. Studien utfördes en till 
41 månader efter transplantationen. 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle 
genomgått en hjärttransplantation mellan januari 
1991 och december 1992 Ett strategiskt urval gjordes 
gällande ålder, kön och hjärtsjukdom före 
transplantationen. Vilket resulterade att 41 patienter 
deltog i studien, varav 31 män och 10 kvinnor. 
Åldern var 26 till 67 år. 
 

Patienterna led i större 
utsträckning av depression och 
somatiska problem i jämförelse 
med friska människor. De 
psykologiska problemen var inte 
relaterade till tiden efter 
transplantationen. 
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33 
2004 
Italien 

Politi, P 
Piccinelli, M 
Fusar Poli, P 
Klersy, C 
Campana, C 
Goggi, C 
Vigano, M 
Barale, F 

Ten years of  
“extended” life: 
quality of life among 
heart transplantation 
survivors. 
 

Att utvärdera livskvaliteten 
hos patienter som genomgått 
en hjärttransplantation. 

Forskarna använde kvantitativ metod. 
Mätinstrumenten som användes var Karnofsky 
index, NYHA och SF-36.  Inklusionskriterier var att 
de skulle överlevt 10 år efter transplantationen och 
genomgått en hjärttransplantation mellan november 
1985 och november 1992. Studien inkluderade 276 
patienter, varav 252 män och 24 kvinnor. Under 
studiens gång avled 147 patienter och sju 
exkluderades av andra skäl, vilket resulterade i 122 
informanter vid sista utvärderingstillfället. 
Medelåldern var 47 år. 
 

Informanterna hade relativt hög 
livskvalitet 10 år efter 
transplantationen. Faktorer som 
ledde till sämre livskvalitet kunde 
fastställas, att vara äldre 
 (över 65 år) gift och arbetslös.  
 

34 
2005 
Italien 
 

Fusar-Poli, P 
Martinelli, V 
Klersy, C 
Compana, C 
Callegari, A 
Barale, F 
Vigano, M 
Politi, P 
 

Depression and 
quality of life in 
patients living 10 to 
18 years beyond heart 
transplantation. 

Att utöka kunskapen om 
faktorer som påverkar 
livskvaliteten efter 
hjärttransplantation. 
 

Forskarna använde kvantitativ metod. Studien 
genomfördes som en delstudie till en större studie. 
För att bedöma patienternas fysiska status användes 
Karnofsky index.  Andra mätinstrument som 
användes var BDI och SF-36. Dessa gavs till 
patienterna vid återbesöket. Antingen återlämnades 
frågeformulären på plats eller så returnerades de vid 
ett senare tillfälle. De som missade återbesöket fick 
sina frågeformulär hemskickade. De som inte 
svarade på brevet kontaktades via telefon. 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle överlevt 
10 år efter transplantationen och genomgått en 
hjärttransplantation mellan november 1985 och juni 
1994. Detta resulterade i att 186 patienter deltog i 
studien. Vid sista utvärderingen hade 49 informanter 
avlidit vilket resulterade i 137 informanter. 
Majoriteten var män, gifta, lågutbildade och barn. 
Medelåldern var 45 år.  
 
 
 
 

Genom utökad kunskap om 
nivåer av depression och 
riskfaktorer för psykologiska 
problem kunde dessa förutses. 
Med hjälp av dessa kunde 
informanternas krishantering 
förbättras.  
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35 
2000 
Skottland 

Kaba, E 
Thompson, D 
Burnard, P 

Coping after heart 
transplantation: a 
descriptive study of 
heart transplant 
recipients´ methods 
of coping. 

Att utforska vilka 
copingstrategier patienter som 
genomgått hjärttransplantation 
använder. 

Forskarna använde kvalitativ metod, grounded 
theory. Intervjuerna spelades in och transkriberades. 
Inklusionskriterier var att patienterna skulle 
genomgått hjärttransplantation mellan två och 24 
månader innan studien påbörjades och förmåga att 
kommunicera på engelska. Detta resulterade i att 42 
patienter deltog i studien, varav 35 män och sju 
kvinnor. Åldern var mellan 32-61 år.   
 

En optimistisk och accepterande 
syn på det nya livet var den mest 
använda copingstrategin. För att 
hantera den komplexa situationen 
efter transplantationen användes 
även: förnekelse (då de undvek 
att tala om transplantatet), 
undvikelse (genom att inte tala 
om de faktorer som utlöser 
stress), målsättning, förändring av 
prioriteringar och värderingar. 
Andra valde att jämföra sig med 
patienter som var mindre lyckligt 
lottade. Att söka mening med 
hjärttransplantationen, finna tro 
och att söka socialt stöd hjälpte 
även i återhämtningsfasen. 
 

36 
2001 
USA 

Dew, MA 
Kormos, RL 
Dimatini, AF 
Switzer, GE 
Shulberg, HC 
Roth, LH 
Griffith, BP 

Prevelance and risk 
of depression and 
anxiety-related 
disorders during the 
first three years after 
heart transplantation. 

Att undersöka den ökade 
risken för depressiva och oros 
relaterade svårigheter samt 
den kliniska bilden av 
svårigheterna under de första 
tre åren efter 
hjärttransplantation. 

Forskarna använde kvalitativ metod. Intervjuerna  
utfördes under tre år (2,7, 12 och 36 månader) efter 
transplantationen. Mätinstrumenten som användes 
CIDI (vid 12 och 36 månaders intervjun), SIP, 
frågeformulär från Spanier and Pearlin and Shooler, 
Family Environment Scale och Evaluating 
Correctional and Community Settings . 
Inklusionskriterier var att vara minst 18 år, ha 
genomgått en hjärttransplantation mellan juli 1989 
och juli 1995. Detta resulterade i att 191 patienter 
deltog i studien. Under studiens gång, var det 24 
informanter som vägrade fullfölja studien, 27 
patienter som avled och 4 informanter flyttade. Trots 
detta inkluderades de i studien.  
 
 

En fjärdedel av patienterna hade 
upplevt episoder av MDD som 
oftast uppkom 12 månader efter 
transplantationen. Detta var även 
fallet för anpassningssvårigheter. 
Den kliniska bilden av tidig 
psykisk svårighet, MDD och oro, 
var att 44 % av informanterna 
hade inom en månad, 72 % hade 
funktionella svårigheter och 56 % 
hade suicidtankar. 
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37 
2004 
Belgien 

Dobbels, F 
De Geest, S 
Martin, S 
Van Cleemput, J 
Droogen, W 
Vanhaecke, J 

Prevalence and 
correlates of 
depression symptoms 
at 10 years after heart 
transplantation: 
continuous attention 
required. 

Att undersöka om 
informanterna drabbats av 
depression fem och tio år efter 
hjärttransplantationen 
 

Forskarna använde kvantitativ metod. Deltagarna 
fick fylla i frågeformulären på sjukhuset vid 
återbesöken. Mätinstrumenten som användes var 
BDI, UCL, 6MWD och SAS. Ett nytt mätinstrument 
skapades för att mäta patienternas behov av socialt 
stöd. Patienternas sjuklighet mättes genom uträkning 
av antal dagar på sjukhus de senaste fem respektive 
tio åren. Inklusionskriterier var att de skulle vara 
minst 18 år vid hjärttransplantationen, att de 
genomgått hjärttransplantationen mellan januari 
1988 och december 1991, haft depression fem år 
efter hjärttransplantationen och överlevt i 10 år. 
Detta resulterade i att 41 patienter deltog i studien. 
 

Informanter med negativa känslor 
och passiv coping hade lättare för 
att drabbas av depression. Fem år 
efter hjärttransplantationen hade 
30 % drabbats av depression och 
efter ytterligare fem år var 22 % 
deprimerade. 

38 
2002 
USA 

Langenbach, M 
Kuhn-Régnier, F 
Geissler, HJ 

Patients´ subjective 
reconstruction of 
meaning after heart 
transplantation 

Att fånga patienters subjektiva 
innebörd av livets mening 
samt rekonstruktionen av livet 
efter en hjärttransplantation. 
 

Forskarna använde kvalitativ metod, grounded 
theory. Intervjuerna utfördes ett år efter 
transplantationen, spelades in och transkriberades. 
Sammanlagt deltog 17 patienter, varav 14 män och 
tre kvinnor. Medelåldern var 63,5 år hos män och 57 
år hos kvinnor.  
 

Informanterna upplevde problem 
med läkemedelsbiverkningar, de 
hade svårt med anpassning till det 
nya livet, de var rädda för 
eventuell bortstötning av det nya 
hjärtat och även att drabbas av 
infektion. De upplevde besvikelse 
över att inte kunna uppfylla mål, 
blev egenkära och hade sociala 
problem. 
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39 
2005 
USA 
 

Dex, AM 
Myaskovsky, L 
Switzer, G 
Dimartini, A 
Schulberg HC 
Kormos RL 
 

Profiles and 
predictors of the 
course of 
psychological distress 
across four years 
after heart 
transplantation. 
 

Att undersöka övergående 
orosmönster och deras 
utlösande faktorer under de 
första fyra åren hos patienter 
som genomgått 
hjärttransplantation. 
 

Forskarna använde både kvalitativ och kvantitativ 
metod. Intervjuerna utfördes vid återbesöken (2, 
7,12, 36 och 42 månader) efter transplantationen. 
Mätinstrumenten som användes var SIP, ett 
frågeformulär från Spanier and Pearlin and Shooler 
och Family Environment Scale. För att mäta faktorer 
som påverkade psykologiska svårigheter jämfördes 
informanternas hälsostatus före transplantationen, 
deras tidiga hälsoproblem efter transplantationen och 
deras sociala stöd. Förändringar i socialt stöd och 
psykologiska svårigheter jämfördes mellan 
intervjutillfällena. Inklusionskriterier var att 
patienterna skulle genomgått en hjärttransplantation 
mellan juli 1989 till december 1995. 
Sammanlagt var det 202 patienter som deltog i 
studien. Fyrtiosex avled före sista uppföljningen. 
Detta resulterade i att 156 patienter deltog i studien. 
Då forskarnas syfte var att mäta patienterna under 
fyra år exkluderades de från studien. 
 

Det skiljer sig mellan individer 
om oro uppkommer och/eller när. 
De utlösande faktorer till oro vid 
ett flertal tillfällen var anamnes 
med psykiatrisk sjukdom, fysisk 
försämring och dåligt socialt stöd. 
De som låg i riskzonen för att få 
ihållande oro var kvinnor, 
patienter med en psykiatrisk 
anamnes, de med kortare väntetid 
och de som tidigt drabbats av en 
fysisk försämring. 

40 
2005 
USA 

White-Williams, C 
Jalowiec, A 
Grady, K 

Who returns to work 
after heart 
transplantation? 

Att undersöka faktorer som 
påverkar återgången till arbete 
efter en hjärttransplantation. 

Forskarna använde kvantitativ metod. Studien 
genomfördes som en delstudie till en större studie. 
Mätinstrumenten som användes var: The Work 
History tool, The Rating Question Form, SIP, The 
Heart Transplant Stressors Scale, The Quality of Life 
Index, The Jalowic Coping Scale, The Heart 
Transplant Symptom Checklist och The Social 
Support Index. Inklusionskriterier var att de 
genomgått hjärttransplantation för mer än ett år 
sedan. Detta resulterade i att 237 patienter deltog i 
studien. Majoriteten av patienterna var vita, män, 
gifta och välutbildade. Medelåldern var 54 år.  
 

Kliniska och demografiska 
variabler påverkade 
informanternas återgång till 
arbete efter en 
hjärttransplantation. 



 

 
SIP-  Sickness Impact Profile   SCL-90-R- Symptom Distress Checklist-Revised 
BDI-  Beck Depression Inventory  HIQ-  Heart Image Questionnaire 
SF-36-  Short form 36     SSI-  Semi-Structured Interview 
MAACL- Multiple Affect Adjective Checklist STAI-  Spielberger´s State-Trait Anxiety Inventory 
UCL-  The Utrecht Coping List  GHQ-  The General Health Questionnaire 
6MWD- 6-min walk test   HHI-  The Herth Hope Index 
SAS-  Specific Activity Scale  CISB -  Coping With Serious Illness Battery 
NYHA- New York Heart Association  SCL-90 -  Symtom checklist 90 
DAC-  Depression Adjective Checklist  SF-12 -  Short Form -12   
PTSD-Q-  Post-Traumatic Disorder Questionnaire MDD-   Major Deep Depression 
CIDI-  Composite International Diagnostic Instrument  
 


