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Publikationsår 
Land 

Författare  Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet  

2002 
USA 

Bohachick, 
P., Reeder, S., 
Taylor, M.V. 
& Anton, 
B.B. 

Psychosocial 
impact of heart 
transplantation 
on spouses 

Att undersöka den 
psykosociala inverkan av 
hjärttransplantation på 
maka/make och jämföra 
anpassningen för 
make/maka och deras 
partners.  

Kvalitativ studie där 
frågeformulär användes. 
45 par deltog i studien. 
Av de närstående deltog 
37 kvinnor och 8 män. 
Av patienterna var 8 
kvinnor och 37 män.  

Patienter och 
make/maka har inte 
samma orosmönster och 
anpassar sig inte 
psykosocialt på samma 
sätt. 

Grad: I 

2005 
USA 

Burker, E.J., 
Evon, D., 
Marroquin 
Loiselle,  M., 
Finkel, J., & 
Mill, M. 
 

Planning helps, 
behavioral 
disengagement 
does not: 
coping and 
depression in 
the spouses of 
heart transplant 
candidates 

Att beskriva makarnas 
copingstrategier och 
avgöra vilka av dessa som 
bäst förutser makarnas 
depression. 

Kvantitativ studie där 
frågeformulär användes. 
Deltagarna bestod av 28 
makar/makor varav 24 
var kvinnor och 4 män.  

Användandet av både 
negativa och positiva 
copingstrategier kan 
förutsäga depressioner 
hos närstående till 
hjärttransplantations-
patienter. Om tecken på 
emotionell oro är 
identifierbara, kan hjälp 
innan transplantation 
förebygga livskvaliteten. 

Grad: II 

1996a 
USA 
 

Collins, G.E., 
White-
Williams, C., 
& Jalowiec, 
A.  
 

Spouse 
stressors while 
awaiting heart 
transplantation 

Att identifiera 
gemensamma 
stressfaktorer hos 
makar/makor till patienter 
som väntar på 
hjärttransplantation samt 
att hitta skillnader 
beroende på 
demografiska variabler.  

Kvantitativ studie med 
frågeformulär. 85 
makar/makor deltog, 
varav 77 var kvinnor 
och 8 män. 
 

Flertalet makor 
upplevde en hög grad av 
stress när deras partner 
väntade på ett nytt 
hjärta.  

Grad: I 
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1996b 
USA 
 

Collins, E.G.,  
White-
Williams, C., 
& Jalowiec, 
A. 
 

Impact of heart 
transplant 
waiting process 
on spouses 

Att bedöma inverkan av 
att vänta på 
transplantation på 
makans/makens liv och 
att identifiera områden 
som påverkar 
makans/makens 
övergripande livskvalitet. 

Kvantitativ studie där 
frågeformulär användes. 
Deltagarna bestod av 85 
makar/makor varav 76 
var kvinnor och 9 män. 

Makar/makor som hade 
en bättre livskvalitet 
hade också bättre hälsa, 
upplevde mindre stress, 
och hade större resurser 
för hantering av stress. 
De som upplevde en 
negativ inverkan av att 
vänta på 
organtransplantationen 
upplevde mer stress, 
använde sig av fler 
negativa 
copingstrategier. De 
rapporterade även sämre 
livskvalitet och väntade 
en längre period på 
organtransplantationen. 

Grad: I 

2007 
USA 

Henley 
Haugh, K., & 
Salyer, J. 

Needs of 
patients and 
family during 
the wait for a 
donar heart 

Att undersöka patienters 
och familjemedlemmars 
uppfattningar om vilka 
interventioner som 
användes under deras 
väntan på ett organ, hur 
effektiva de var och vilka 
som inte användes men 
hade kunnat vara 
hjälpsamma. 

Kvalitativ studie med 
videoinspelade 
diskussioner i 
fokusgrupper. Totalt 11 
deltagare, 4 
transplanterade, 4 
kandidater och 3 
anhöriga.    
 
 

Patienter behöver 
professionell hjälp från 
vårdpersonal för att 
hantera väntetiden innan 
en organtransplantation. 

Grad: III 
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2005 
USA 

Lewis Claar, 
R., Parekh, 
P.I., 
Palmer, S.M., 
LaCaille, 
R.A., & 
Duane Davis, 
R., et al. 

Emotional 
distress and 
quality of life 
in caregivers of 
patients 
awaiting lung 
transplant  

Att karaktärisera nivåer 
av oro och livskvalitet 
bland anhöriga till 
lungtransplantations-
kandidater och att 
undersöka relationen 
mellan copingstrategier 
och upplevda svårigheter 
med att vara närstående. 

Kvantitativ studie med 
frågeformulär. Alla 
deltagare var anhöriga 
till lungtransplantations- 
kandidater och av 82 
stycken var 65 kvinnor 
och 17 män. 

Ett relativt lågt antal av 
deltagarna rapporterade 
höga nivåer av 
emotionell stress, 
emellertid kan 
copingstrategier och de 
närståendes 
uppfattningar om bördan 
av att vara närstående 
bidraga till att upptäcka 
de som upplever de höga 
nivåerna av stress.  

Grad: I 

2002 
USA 
 

McCausland 
Kurz, J. 

Vulnerability of 
well spouses 
involved in 
lung 
transplanatation  

Att undersöka huruvida 
äkta makar till patienter i 
transplanatations-
processen är sårbara för 
höga ansträngningar i 
rollen som vårdare.  

Kvalitativ studie där 
intervjuer analyserades 
om med nytt syfte som 
underlag. Deltagarna var 
12 makar/makor till 
transplanterade varav 
hälften var kvinnor och 
hälften män. 12 
makar/makor till 
transplantations-
kandidater varav 7 
kvinnor och 5 män. 

Sårbarheten för stora 
ansträngningar är stor 
hos makar/makor under 
väntetiden för 
organtransplantationen 
och precis efter 
transplantationen.  

Grad: I 
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2001 
USA 
 

McCausland 
Kurz, J., & 
Cavanaugh, 
J.C. 

A qualitive 
study of stress 
and coping 
strategies used 
by well spouses 
of lung 
transplant 
candidates 

Att undersöka 
stressfaktorer som 
upplevdes och 
copingstrategier som 
användes av make/makor 
till lungtransplantations-
kandidater.  

Kvalitativ studie med 
triangulering.   
I studien ingick 13 
makar/makor till 
lungtransplantations 
kandidater, varav 8 
kvinnor och 5 män. 

Upplevelsen av att leva 
med en 
lungtransplantations- 
kandidat påverkar på 
flera plan och inte bara 
den vardagliga 
planeringen och 
arbetsbelastningen. 

Grad: I 

2001 
USA 
 

McCurry, 
A.H. &  
Thomas, S.P. 

Spouses´ 
experiences in 
heart 
transplantation 

Att undersöka makors 
upplevelse av 
hjärttransplantation. 
 

Kvalitativ 
fenomenologisk studie 
med djupgående 
intervjuer. 7 hustrur 
deltog i studien.   

Upplevelsen av att 
genomgå en 
transplantation 
genomsyrades av en 
vaksamhet och en rädsla 
för döden men även av 
känslan av att få en gåva 
som kan förlänga livet.  

Grad: I 

2004  
USA 
 

Myaskovsky, 
L., Dew, 
M.A., 
Switzer, G.E., 
McNulty, 
M.L., & 
DiMartini, 
A.F., et al. 

Quality of life 
and coping 
among lung 
transplant 
candidates and 
their family 
caregivers 
 

Att bestämma huruvida 
en persons 
copingstrategier och 
livskvalitet var beroende 
av partnerns 
copingstrategierr och 
livskvalitet. 
 

Kvantitativ studie i 
vilken man intervjuat 
totalt 228 deltagare, 
varav 114 var närstående 
och 114 var 
transplantationskandidat
er. Av de närstående var 
69 stycken kvinnor och 
45 män. 

Hur patienterna 
reagerade i relation till 
deras hälsoproblem är 
nära sammankopplat till 
de närståendes hälsa och 
välmående. 

Grad: I 
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2001 
Canada 
 
 

Pelletier-
Hibbert, M., 
& Sohi, P. 

Sources of 
uncertainty and 
coping 
strategies used 
by family 
members of 
individuals 
living with end 
stage renal 
disease 

Att beskriva källor till 
osäkerhet och 
copingstrategier som 
används av närstående till 
patienter med 
njursjukdom i slutstadiet. 
 

Kvalitativ studie med 
diskussioner i  
fokusgrupper. 41 
närstående deltog varav 
35 var kvinnor och sex 
män. 

Ovissheten av väntan 
var en källa till den 
stress närstående 
upplever. Hur väl 
behandlingen fungerar, 
hotet att patienten kan 
dö och om ett organ 
kommer att passa var 
också källor till stress. 

Grad II 

1997 
England 
 

Serrano-
Ikkos, E.,  
Lask, B., & 
Whitehead., 
B. 

Psychosocial 
morbidity in 
children, and 
their families, 
awating heart 
or heart-lung   

Att visa vad som händer 
med barn, syskon och 
andra familjemedlemmar 
i väntan på ett barns hjärt-
lungtransplantation. 

Kvantitativ studie med 
frågeformulär och 
intervjuer. 51 familjer 
deltog. 

Innan transplantationen 
kunde hög grad av 
psykosocial ohälsa 
påvisas hos deltagarna. 

Grad: III 

2001 
USA 

Stubblefield, 
C., & Murray, 
R.L. 

Pediatric lung 
transplantation: 
families´ need 
for 
understanding 

Att visa hur föräldrar till 
barn som genomgått 
lungtransplantation 
uppfattar sina relationer 
till andra före, under och 
efter transplantationen. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer. 15 föräldrar 
till 12 barn deltog. Av 
föräldrarna var 12 
kvinnor och 3 män. 

Föräldrar i liknande 
situation, tilltron och 
professionella rådgivare 
beskrevs som stöttande 
före transplantationen. 
Efter transplantationen 
upplevde föräldrarna att 
stödet till en viss del 
minskade.  

Grad: II 

 
 


