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vänta 

Sammanfattning Patienter som väntar på hjärttransplantation har en oviss 

tid framför sig. Det finns ett behov av att utforska 

patienters upplevelser under denna tid för att 

sjuksköterskan ska kunna ge optimal omvårdnad. Syftet 

var att utforska patienters erfarenheter av att vänta på 

hjärttransplantation och vilken betydelse sjuksköterskans 

omvårdnad hade under den perioden. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där 14 vetenskapliga artiklar valdes 

ut, granskades och bearbetades. De kategorier som kom 

fram i bearbetningen handlade om patientens psykiska, 

sociala och fysiska aspekter, hur tiden på väntelistan 

hanterades samt sjuksköterskans omvårdnad. Resultatet 

visade att väntan på en hjärttransplantation var stressfylld, 

känslofylld och osäker. Effektiva copingstrategier under 

väntetiden var positivt tänkande och religiös tro och de 

negativa var förnekelse och känsloutbrott. Resultatet 

visade att sjuksköterskan hade en viktig roll genom att 

finnas där, stödja och ge information till patienten under 

väntetiden. Det rekommenderas att sjuksköterskan skulle 

vara mer tillgänglig för patienterna då kontakten med 

sjuksköterskan gav patienterna trygghet och underlättade 

väntetiden. Ytterliggare forskning kring hur informationen 

påverkar patienten behövs för att sjuksköterskan ska 

kunna ge bra omvårdnad.   
  

  

 

 

 

 



 
 

Title Waiting for a new heart 

 

Author Annie Johansson, Camilla Martinsson   

 

Department  School of Social and Health Sciences 

 Halmstad University 

 P.O. Box 823 

 S- 301 18 Halmstad 

 
Supervisor Susann Arvidsson, Senior lecturer, PhD 

 
Examiner  Anna Hansén, Senior lecturer, PhD  

 

Period   Spring 2012 

 

Pages  17 

 

Key words Coping, experience, heart transplantation, nursing, waiting 

   

Abstract  Patients waiting for a heart transplant has an uncertain 

time ahead. There is a need to explore these patients’ 

experiences during this time so that nurses can give 

optimal care. The purpose was to explore patients’ 

experiences during the wait for a heart transplant and the 

meaning of the nurses’ care during this period. The study 

was conducted as a literature review of 14 scientific 

papers that was chosen, reviewed and processed. The 

categories that were found in the process were about the 

patients’ psychological aspects, social aspects, 

physiological aspects, how patients coped during this time 

and nurses’ care. Results showed that the wait for a heart 

transplant was stressful, emotional and an insecure time. 

Coping strategies that were effective during the wait was 

positive thinking and religious believes. The negative ones 

were denial and getting emotional. Results showed that 

nurses had an important role in being present, support and 

give information during the waiting time. It´s 

recommended that nurses should be more available for 

patients because the contact gave patients feelings of 

security and eased the waiting time. More research about 

how information affects patients is needed to give good 

nursing care.  
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Inledning 
 

Redan på 200-talet f.kr. påstås kirurger i Kina ha transplanterat flera organ mellan 

människor (Jansson & Andersson, 2002). Många försök har gjorts sedan dess men på 

grund av bristande kunskap om immunsystemet var det inte förrän på sent 1950- och 

tidigt 1960-tal som lyckade transplantationer av organ mellan människor genomfördes. 

På 1970-talet började användningen av läkemedlet ciklosporin, vilket förebygger 

transplantationsrejektion som var vanligt (Fass, 2012). Användandet av ciklosporin 

medförde att rejektionerna av organ minskade (Jansson & Andersson, 2002). Den första 

lyckade hjärttransplantationen utfördes 1967 i Sydafrika och den första 

hjärttransplantationen i Sverige gjordes i Göteborg 1984 (Bergh & Nilsson, 2002). År 

2011 transplanterades 744 organ och den 1 januari 2012 väntade 763 personer på ett 

nytt organ i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). De flesta personerna på väntelistan väntar 

på en njure och för dem finns medicinsk och/eller kirurgisk behandling under tiden de 

väntar på organet. För de som väntar på ett hjärta, en lever, lungor eller tarm är en 

transplantation enda utvägen (Socialstyrelsen, 2012). Patienter som väntar på en 

hjärttransplantation lider ofta av svår hjärtsvikt och är i behov av sjuksköterskans 

omvårdnad under tiden de väntar (Bergh & Nilsson, 2002). Enligt Jalowiec och Grady 

(1994)  är patienter som lider av svår hjärtsvikt mycket fysiskt begränsade och upplever 

mycket stress. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att 

sjuksköterskan ska kunna ge stöd till patienter och närstående samt vägleda dem genom 

vården. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att bedöma och identifiera patientens egna 

resurser. För att främja patientens hälsa bör sjuksköterskan ha kunskap om situationen 

patienten befinner sig i (Socialstyrelsen, 2005). 

 

 

Bakgrund 

 

Hjärttransplantation 
 

Under 2011 genomfördes 51 hjärttransplantationer i Sverige och sedan år 2000 har 

antalet hjärttransplantationer mer än fördubblats (Socialstyrelsen, 2012). I Göteborg 

uppskattas ca 4% av de listade på hjärttransplantationsväntelistan avlida innan de får ett 

hjärta. Med nyare tekniker vilka ger en alternativ behandling under väntetiden blir också 

andelen större som hinner få sitt hjärta innan de avlider (Sigurdardottir, 2011).   

 

Hjärtat har avgörande betydelse i människokroppen då det pumpar syrerikt blod till 

kroppens organ och vävnader så de får näring och kan fungera (Sand, Sjaastad & Haug, 

2004). När hjärtat inte längre orkar pumpa så mycket blod som organen behöver för att 

fungera uppstår hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2010). Blir hjärtsvikten så svår att den ej 

svarar på medicinsk eller kirurgisk behandling kan det bli aktuellt med transplantation 

(Dellgren et al., 2009). New York Heart Association Classification Scale (NYHA) är ett 

instrument som delar in hjärtsvikt i funktionsklasser. Funktionsklass I innebär hjärtsvikt 

utan symtom och utan begränsningar vid fysisk aktivitet. Klass II innebär hjärtsvikt med 

lätt begränsning vid fysisk aktivitet där tung belastning ger utmattning, hjärtklappning 

eller kärlkramp. Klass III innebär hjärtsvikt där patienten mår bra i vila men med stor 

begränsning av fysisk aktivitet. I  klass IV finns hjärtssviktssymtomen även i vila och 
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ingen fysisk aktivitet är möjlig utan obehag (Barremo, Bruce, Salander & Sundin, 2008; 

Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Patienter som står på väntelistan till att göra 

en hjärttransplantation befinner sig i hjärtsviktsklass III-IV enligt NYHA (Bergh & 

Nilsson, 2002). Symtomen som hjärtsvikten ger är då exempelvis andnöd, illamående, 

ödem, aptitlöshet, trötthet, depression och nedsatt fysisk funktion (Barremo et al., 

2008). Enligt Bergh och Nilsson (2002) är kriterierna i Sverige för att hamna på 

väntelistan till hjärttransplantation individuella och avgörs från fall till fall. Förutom 

hjärtsvikt kan hjärtmuskelskador, medfödda hjärtfel, hjärtklaffssjukdomar och 

ämnesomsättningssjukdomar vara en indikation för hjärttransplantation (Ericson & 

Ericson, 2010). Patienten bör förväntas leva i minst ett år efter transplantationen (Bergh 

& Nilsson, 2002). Innan patienten blir aktuell för att hamna på väntelistan görs en 

omfattande utredning för att utesluta kontraindikationer (Bergh & Nilsson, 2002). 

Kontraindikationer kan exempelvis vara allvarlig lungsjukdom, lever- eller 

njurinsufficiens, diabetes, HIV, allvarlig psykisk sjukdom och alkohol- eller 

drogmissbruk. Utredningen innefattar en grundlig anamnes där patientens psykosociala 

status bedöms. Vidare innefattar utredningen bedömning av patientens hjärtfunktion, 

lungfunktion och njurfunktion. Blodgruppering görs samt rutinmässiga blod- och 

urinprover som exempelvis lipidstatus, tyroideastatus, infektionsprover samt prov för att 

utesluta HIV (Bergh & Nilsson, 2002).   

 

När en donatoroperation utförs tillvaratas samtliga organ som är möjliga för 

transplantation (Olausson, 2005). Tiden från det att hjärtat stannats tills det att hjärtat 

når mottagaren och sätts igång igen bör understiga fyra timmar för få optimalt resultat. 

Donatorns hjärta bör vara i samma storlek eller något större än mottagarens. Ett för litet 

donatorhjärta ger för låg hjärtminutvolym vilket ger primär hjärtsvikt efter 

transplantationen. Vidare beskriver Olausson (2005) att under transplantationen har 

mottagaren stöd av en hjärt- och lungmaskin vilken tar över hjärtats pumpfunktion och 

upprätthåller cirkulationen. Dellgren et al. (2009) beskriver att vid mottagaroperationen 

opereras patienten genom median sternotomi där det sjuka hjärtat plockas ut och hjärt- 

och lungmaskinen kopplas på. Donatorhjärtats vena cava inferior och superior sys sedan 

mot mottagarens motsvarande anatomi.  

 

Ett år efter en hjärttransplantation är dödligheten ca 10% i Sverige (Dellgren et al., 

2009). Komplikationer som kan uppstå efter operationen är blödning, rejektion, 

läkemedelskomplikationer, infektioner, metabolt syndrom, maligniteter, pulmonell 

hypertension och brist på engagemang i egenvård (DiNella & Bowman, 2011). För att 

undvika rejektion måste alla patienter som transplanteras behandlas med 

immunhämmande medel som exempelvis ciklosporin (Dellgren et al., 2009). Många 

patienter behandlas även preoperativt med antitymocytglobulin för att förebygga tidig 

rejektion. Enligt DiNella och Bowman (2011) kan de postoperativa medicinerna, 

exempelvis ciklosporin, vara orsaken till ett flertal komplikationer då de ofta är väldigt 

starka, nervretande och påverkar njurarna negativt. För att minska komplikationsrisken 

är kravet att patienten som ska transplanteras kan följa läkemedelsordinationer och 

komma på uppföljningsbesök (Kittleson & Kobashigawa, 2011). 
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Att vänta 

 

Nationalencyklopedin (2012) förklarar begreppet vänta som att avvakta något under en 

viss tid eller att vara overksam. Vidare beskrivs begreppet invänta som innebär att vänta 

på en händelse eller ett besked. Naef och Bournes (2009) skriver att människor ständigt 

väntar. Att vänta på tåget, färjan eller på ett brev är en väntan de flesta upplever. För 

människor med hälsoproblem kan väntan ha en större betydelse då de väntar på 

exempelvis tillfrisknande, behandling, tester eller genom att stå på väntelista. Naef och 

Bournes (2009) menar att vänta på vård kan göra att patienten får en negativ inställning 

till sjukvårdssystemet. Enligt Fogarty och Cronin (2008) har sjuksköterskan en 

betydande roll som kontaktperson och för att ge information till patienter under tiden de 

väntar på vård. Tingström (2009) beskriver en modell som kan användas för patienter 

med kroniska sjukdomar som syftar till att genom motivation och information ska 

patienten visa förmåga och färdigheter vilket leder till beteendeförändring. För att 

beteendeförändringen ska ske krävs ett stöd från sjuksköterskan så att patientens känslor 

och attityder kan bearbetas. Att drabbas av en allvarlig sjukdom är en stor livshändelse 

som kan ge patienten känslan av att tappa kontrollen och ge sämre självkänsla 

(Tingström, 2009). Påfrestningen som en svår livshändelse innebär kan ge upphov till 

stress. En stressfull händelse kännetecknas enligt Tingström (2009) av brist på 

förutsägbarhet, brist på kontroll och hur patienten hanterar stressen. Hjärnan, hjärtat, 

cirkulationen, endokrin- och immunsystemet påverkas av långvarig stress. Patientens 

stresspåslag gör kroppen beredd på att skydda sig mot fara (Tingström, 2009). Cullberg 

(2006) hävdar att bli inlagd på sjukhus en längre tid innebär en kränkning av den egna 

autonomin och självständigheten och upplevs därmed som en kris. Patienten får ofta 

andra kläder än sina egna, kan inte ha alla sina tillhörigheter och har ofta medpatienter i 

samma rum med de ljud, lukt och vanor de medför. De flesta patienter klarar av 

situationen bra men för vissa är det en stor integritetskränkning. Att vara inlagd på 

sjukhus och vänta på behandling och/eller besked beskrivs enligt Naef & Bournes 

(2009) som en kaosartad tid. Cullberg (2006) beskriver att en kris innebär känslan av 

övergivenhet, självförkastelse och/eller kaos. En krisupplevelse kan variera i styrka och 

beroende på patientens tidigare erfarenheter påverkar det hur mycket den stör 

funktionsförmågan. Cullberg (2006) förklarar att en kris består av fyra faser där den 

första är chockfasen. Chockfasen är kort och personen har ännu inte tagit in det som 

hänt. Reaktionerna kan vara avvikande såsom aggressivitet, förvirring eller apati. De 

följande faserna är reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, 

2006). 

 

 

Sjuksköterskans omvårdnad 
 

Omvårdnad innebär de åtgärder som utförs av personal i hälso- och sjukvården i samråd 

med en patient. Åtgärderna innefattar att bibehålla eller åstadkomma optimal hälsa, 

livskvalitet eller att stödja patienten inför döden. Omvårdnaden inbegriper både de 

psykiska och fysiska aspekterna hos patienten (Nationalencyklopedin, 2012). Patientens 

hälsa, livskvalitet och coping är centrala delar i omvårdnaden (ICN 2007). Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan utgå från en 

humanistisk människosyn, visa omsorg, respekt, värdighet och måna om patientens 

integritet. Sjuksköterskan bör visa uppmärksamhet och förståelse för patientens 
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sjukdomsupplevelse samt lindra patientens lidande. Sjuksköterskan ska även kunna se 

och tillgodose de patienter som inte uttrycker sitt behov av information samt göra 

patienterna delaktiga i vården. Att undervisa och stödja patienter och närstående är en 

del av sjuksköterskans arbete för att främja hälsa och förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 

2005). Sjuksköterskan ska enligt ICN (2007) även arbeta för att återställa hälsa och 

lindra lidande. Barremo et al. (2008) framhåller att patienter med hjärtsvikt upplever ett 

behov av stöd från sjukvården. Sjuksköterskan ska vara förtroendeingivande och kunna 

bidra med tröst. Sjuksköterskan ska även vara ett stöd för patienten så att vardagen i 

hemmet underlättas (Barremo et al. 2008).  
 

I vårdandet av patienter kommer sjuksköterskan att träffa på patienter som genomgår en 

livshändelse vilken består av förändring, hot eller förlust. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge bra omvårdnad krävs kunskap om teorier hur patienter beter sig och hanterar 

svåra situationer (Jahren Kristoffersen, 2005). Antonovsky (1991) grundade begreppet 

KASAM vilket betyder känsla av sammanhang. De centrala delarna i KASAM är 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet betyder att förstå en 

situation och hur den uppstått. Hanterbarhet innebär att stressfulla situationer hanteras. 

Meningsfullhet innefattar att förstå att det finns en mening med sitt liv och det som 

händer i livet. En person som finner mening med sitt liv känner trygghet och har lättare 

att hantera en kris. För att ha en stark KASAM bör personen ha alla tre delar inom sig 

och ha stark självkänsla samt fast identitet. Det är ofrånkomligt att en person som utsätts 

för stress eller en krissituation får något försvagad KASAM. Det är enligt Antonovsky 

(1991) betydelsefullt att ha en stark KASAM då personen utsätts för stress eller en 

krissituation. En person med svag KASAM fokuserar oftast på hur ångesten och 

olyckan ska hanteras det vill säga de känslomässiga aspekterna. Har personen en stark 

KASAM ligger fokus på att hantera situationen med de resurser som finns och att våga 

möta situationen (Antonovsky, 1991). En person med stark KASAM har större förmåga 

att i en stressfylld situation välja effektiva copingstrategier. Att uppleva känsla av 

sammanhang främjar enligt Antonovsky (1991) hälsan vilket också är sjuksköterskans 

uppgift (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Coping är en process som innebär att med olika strategier hantera stressfyllda 

situationer och krav (Lazarus, 1993). Lazarus och Folkman (1984) framhåller att det är 

viktigt att som sjuksköterska vara uppmärksam på patientens situation och hur patienten 

hanterar situationen för att främja coping. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom 

att styrka patientens egna resurser att hantera och lösa situationen. Med hjälp av korrekt 

information och genom att svara på patientens frågor kan sjuksköterskan minska den 

stressfyllda situationen. Vidare beskriver Lazarus och Folkman (1984) att coping byggs 

upp under hela livet och är som mest effektiv i vuxen ålder för att sedan minska med 

högre ålder. Det finns två huvudgrupper inom coping den första gruppen är 

problemorienterad coping och innebär att hantera och lösa stressfyllda situationer. 

Exempel på strategier som används inom problemorienterad coping är att söka 

information och kunskap, försöka förändra situationen och hindra att den återkommer 

samt att bearbeta orsakerna till situationen. Den andra gruppen är emotionellt orienterad 

coping vilken innebär att minska obehagliga känslor i stressfyllda situationer. Strategier 

som används är att undvika situationen, använda humor och ironi, använda droger, 

avslappningsövningar och att lägga över ansvaret på andra. Vilken strategi en person 

väljer att använda påverkas av vilken personlighet och vilka erfarenheter personen har 

(Lazarus & Folkman, 1984). 
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Patienter med hjärtsvikt befinner sig i en svår situation och när de sätts upp på 

väntelistan till hjärttransplantation är tiden framför dem oviss. På grund av den ovissa 

tiden har sjuksköterskan en stor betydelse i att ge adekvat omvårdnad. Genom att 

utforska patienters erfarenheter och hur de hanterar tiden på väntelistan kan 

sjuksköterskan bli mer medveten om patientens behov av omvårdnad. Därmed kan 

sjuksköterskan genom optimal omvårdnad underlätta patientens väntan på ett nytt 

hjärta. 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att utforska  patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation och 

vilken betydelse sjuksköterskans omvårdnad har under den perioden. 

 

 

Metod 

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell där både 

kvalitativ och kvantitativ forskning användes. Forskningen söktes i vetenskapliga 

databaser vilka var relevanta till syftet. 

 

Datainsamling  

 

De vetenskapliga databaserna som användes i sökningarna var Cinahl, PubMed och 

Science Direct. Swemed + valdes bort då resultatet av sökningen var orelevant till syftet 

eftersom ingen av artiklarna handlade om väntan på hjärttransplantation. Databaserna 

valdes ut då de var omvårdnadsinriktade och relevanta till syftet. En pilotsökning 

genomfördes för att få överblick över forskningen inom ämnet. I den riktiga sökningen 

användes till en början sökorden erfarenhet tillsammans med hjärttransplantation. Då 

detta inte gav relevant resultat användes istället sökorden vänta, omvårdnad, känslor, 

hanterbarhet, väntelista, uppfattning och mottagare i kombination med 

hjärttransplantation och/eller hjärt-lung transplantation. Sökordet hjärt-lung 

transplantation användes då databasen Cinahl föreslog det som komplement till att söka 

på hjärttransplantation. Sökordet erfarenhet användes med trunkering * för att även 

inkludera erfarenheter. Sökorden söktes i första hand som MeSH term i PubMed eller 

Subject Heading list i Cinahl, fanns ej termerna användes fritext. Tabell 1- 

sökordsöversikt, redovisas i slutet av datainsamlingen.  

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade från 2002-2012, 

vara research artiklar, ha enbart vuxna deltagare och i PubMed skulle de även vara 

skrivna på engelska. Exklusionskriterier var att studierna ej skulle vara gjorda på barn 

och ungdomar och ej beskriva tiden efter hjärttransplantation. En av sökningarna i 

PubMed avvek från inklusionkriterierna då sökningen inte hade avgränsningen enbart 

vuxna. De artiklar som användes från den avvikande sökningen handlade dock endast 

om vuxna och kunde därför användas i resultatet. 
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Systematiska sökningar gjordes utifrån sökorden där olika kombinationer prövades, se 

tabell 2 sökhistorik i bilaga A1-A2. Alla kombinationer söktes enligt Boolesk söklogik 

(Friberg, 2006) i de tre databaserna Cinahl, PubMed och Science Direct. Vissa 

sökningar gav dock ej relevanta resultat och redovisas därför ej i sökhistoriken. Andra 

sökningar gav endast dubbletter och redovisas ej. De sökningar som användes men även 

gav dubbletter redovisas i sökhistoriken med antalet dubbletter inom parentes. Två 

manuella sökningar gjordes  även i Cinahl vilket gav två artiklar som sedan valdes bort i 

urval två och redovisas ej. Vid sökningarna valdes 71 artiklar ut efter deras titlar och 

abstracten lästes. Till urval ett valdes 21 artiklar ut då deras abstract var relevanta till 

syftet. Artiklarna lästes igenom och granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) granskningsmallar vilka bedömer den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna. 

Artiklarna fick graderingen hög, medel eller låg utifrån deras grad av vetenskaplighet. 

Hög gradering innebar hög vetenskaplighet. Av de 21 artiklar i urval ett valdes 14 

stycken till urval två som användes i resultatet, detta redovisas i tabell 2 – sökhistorik i 

bilaga A1-A2. Av de 14 artiklar som valdes ut var åtta stycken kvalitativa och sex 

stycken kvantitativa. De bortvalda artiklarna stämde ej överrens med syftet då de endast 

hade deltagare som genomgått hjärttransplantation, hade låg vetenskaplig grad eller ej 

uppfyllde inklusionskriterierna för denna uppsats.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

Science Direct 

Erfarenhet Experience (fritext) Experience (fritext)  

Hjärttransplantation Heart 

Transplantation 

(MeSH) 

Heart 

Transplantation 

(Subject heading) 

Heart 

Transplantation 

(fritext) 

Hjärt och 

lungtransplantation 

Heart-Lung 

Transplantation 

(fritext) 

Heart-Lung 

Transplantation 

(Subject heading) 

 

Vänta Waiting (fritext) Waiting (fritext) Waiting (fritext) 

Omvårdnad Nursing (fritext) Nursing (fritext)  

Känslor Emotions (fritext) Emotions (fritext)  

Hanterbarhet Coping (MeSH) Coping (Subject 

heading) 

Coping (fritext) 

Väntelista Wait list (fritext)   

Mottagare Recipients (fritext) Recipients (fritext)  

Uppfattning Perception (fritext) Perception (fritext)  
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Databearbetning 

 

De 14 resultatartiklarna delades upp och bearbetades först individuellt genom att de 

skrevs ut och lästes igenom noggrant. När artiklarna var lästa individuellt byttes artiklar 

sinsemellan så att alla artiklar blev lästa av båda författarna till föreliggande uppsats. 

Artiklarna bearbetades sedan gemensamt genom ytterliggare läsning och diskussion. 

Därefter sammanställdes artiklarna i en artikelöversikt för att få en överblick över 

artiklarna i resultatet, se tabell 3 och 4 - artikelöversikt i bilaga B1-B4 och C1-C4 . De 

kvalitativa artiklarna sammanställdes i bilaga B och de kvantitativa i bilaga C. 

Artiklarna sammanfattades och likheter samt olikheter markerades med 

understrykningar för att få en överblick över artiklarnas innehåll. Utifrån artiklarnas 

resultat valdes kategorier ut vilka var relevanta till syftet.  Ett flertal olika kategorierna 

valdes ut genom individuell bearbetning av artiklarna och   jämfördes sedan gemensamt. 

Utifrån jämförandet av de olika kategorierna sammanställdes sedan fyra 

huvudkategorier och resultatet redovisas utefter dessa. 

 

 

Resultat 

 

Huvudkategorierna som kom fram vid bearbetning av artiklarna var: psykiska och 

sociala aspekter i väntan på hjärttransplantation, fysiska aspekter i väntan på 

hjärttransplantation, strategier för att hantera tiden på väntelistan till 

hjärttransplantation och erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad i väntan på 

hjärttransplantation. 

 

Psykiska och sociala aspekter i väntan på 

hjärttransplantation 
 

Tiden på väntelistan till hjärttransplantation kändes som en känslofylld tid för 

patienterna. Osäkerhet och oförutsägbarhet präglade hela väntetiden (Haugh & Salyer, 

2007; Sadala & Groppo Stolf, 2008; Yuk Man Lee, 2004). Situationen som patient på 

väntelistan till hjärttransplantation var stressfylld på grund av osäkerheten och 

oförutsägbarheten (Jalowiec, Grady & White-Williams, 2007; Langenbach, Pietsch & 

Köhles, 2006; Van Puymbroeck & Ashton-Schaeffer, 2007). Haugh och Salyer (2007) 

samt Yuk Man Lee (2004) menade att tiden på väntelistan blev en osäker tid på grund 

av att ingen kunde tala om för patienterna när de skulle få sin transplantation och ingen 

kunde säga säkert när deras väntan skulle vara över då det var tillgången på ett passande 

organ som styrde. Sadala och Groppo Stolf (2008) menade att även osäkerheten kring 

operationen då patienten skulle få sitt hjärta var ett moment som patienterna funderade 

mycket på vilket kunde skapa ångest. Patienterna funderade mycket över huruvida de 

skulle överleva en kommande operation. Haugh och Salyer (2007) framhöll att en 

patient upplevde tiden på väntelistan som påfrestande då patienten kände en konkurrens 

om att få ett nytt hjärta mellan de vänner som också stod på väntelistan. Att få veta att 

en annan patient fått ett hjärta som hade passat en själv var känslofyllt men förde även 

patienterna närmare varandra (Haugh & Salyer, 2007). Enligt Van Puymbroeck och 

Ashton-Schaeffer (2007) upplevde många patienter, vilka var inlagda på sjukhus, att det 
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var långtråkigt att vänta på ett nytt hjärta. För att göra väntan mindre långtråkig försökte 

patienterna hålla sig upptagna och skapa egna rutiner. Att leva dag för dag och inte 

tänka för mycket på situationen patienten befann sig i var ett sätt att klara av 

osäkerheten tiden på väntelistan innebar (Yuk Man Lee, 2004).  

 

Att stå på väntelistan till en hjärttransplantation kunde enligt Yuk Man Lee (2004) 

också innebära känslan av hopp då patienterna på väntelistan visste att de behövde ett 

nytt hjärta för att överleva. Wang, Cang, Shin, Sun och Jeng (2006) betonade att de 

patienter som arbetade hade större hopp än de som var arbetslösa. De patienter vilka var 

trygga i sin hälsosituation hade större hopp än de som var otrygga i sin hälsosituation. 

Många patienter som inte längre kunde arbeta kände sig enligt Yuk Man Lee (2004) 

värdelösa och uttråkade. Män som brukade försörja familjen fann det svårt att lämna 

över familjeförsörjandet till frun. För att behålla lite självkänsla försökte männen hitta 

rätt i de nya rollerna som arbetslösa, något som var svårt (Yuk Man Lee, 2004). Enligt 

Wang et al. (2006) upplevde kvinnliga patienter att de behövde mer stöd än manliga 

patienter. Yuk Man Lee (2004) menade att en del patienter distanserade sig från 

vännerna på grund av att de var oroliga att inte kunna tillfredställa vännernas 

förväntningar på dem så som att bli friska. Patienterna kände enligt Ivarsson, Ekmehag 

och Sjöberg (2011) också en oro för att drabbas av en infektion och undvek därför att 

träffa andra människor, speciellt barn. En del av patienterna som var inlagda på sjukhus 

upplevde enligt Haugh och Salyer (2007) minskad självständighet, minskad kontroll 

över sin situation och minskad funktionsförmåga. Van puymbroeck och Ashton-

Schaeffer (2007) framhöll att oavsett hur fysiskt oförmögna patienterna var under tiden 

de var hemma hade de ändå en känsla av frihet att göra vad de vill och när de ville till 

skillnad från när de var inlagda på sjukhus. Patienterna uppskattade när de kände en 

delaktighet i planeringen av behandlingar, något som också ökade patienternas 

ansvarstagande (Haugh & Salyer, 2007).  

 

Patienter som väntade på hjärttransplantation var enligt Ivarsson et al. (2011) ibland i 

behov av medicinsk utrustning som exempelvis syrgas. Att ha syrgastuben med sig ute 

bland människor upplevdes av patienterna som genant då de fick känslan av att andra 

människor stirrade. Enligt Burker, Evon, Marroquin Losielle, Finkel och Mill (2005) 

hade de flesta patienterna som var på väntelistan till hjärttransplantation mer eller 

mindre symtom på depression. Karapolat et al. (2008) framhöll att depression under 

tiden patienten var på väntelista till hjärttransplantation inte försämrade patientens 

funktionsförmåga.  

 

Fysiska aspekter i väntan på hjärttransplantation 

 

Patienter som väntade på hjärttransplantation hade enligt Yuk Man Lee (2004) 

begränsad fysisk förmåga på grund av hjärtsvikten. Patienterna förväntade sig att deras 

fysiska funktion gradvis skulle försämras under tiden de väntade. Graden av fysisk 

oförmåga varierade kraftigt mellan patienterna. En del kunde vara hemma under hela 

perioden som de väntade men en del patienter blev så fysiskt oförmögna att de behövde 

vara inlagda på sjukhus delar av tiden (Yuk Man Lee, 2004). Yuk Man Lee (2004) och 

Van puymbroeck och Ashton- Shaeffer (2007) belyste att patienter som väntade på en 

hjärttransplantation upplevde att de hade fatigue, andnöd och ont i bröstet. Patienterna 

hade även sömnstörningar vilket också påverkade deras arbetsmöjligheter då de utan 

sömn på natten blev trötta under dagen vilket gjorde att de ej kunde arbeta. Wang et al. 
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(2006) kom fram till att de flesta patienter inte arbetade under tiden de väntade på 

hjärttransplantation på grund av hjärtsvikt och måste därför förlita sig på andra 

människor för att få ekonomiskt stöd. Van puymbroeck och Ashton-Schaeffer (2007) 

framhöll att en del patienter som inte varit kapabla att utöva fysisk aktivitet hemma 

kände sig tryggare när aktiviteten skedde på sjukhus. Patienterna fick då känslan av att 

aktiviteten skedde under kontrollerade former. Dock kände patienterna att de hade liten 

kontroll över sin fritid under tiden de var inlagda på sjukhus. Patienterna fick gå 

utomhus men var tvungna att ha med sig en sjuksköterska för övervakning i fall något 

hände. Sjuksköterskorna hade inte alltid tid att gå ut när patienten ville det vilket ledde 

till att patienterna kände sig frihetsberövade (Van puymbroeck & Ashton-Schaeffer, 

2007). 

 

 

Strategier för att hantera tiden i väntan på 

hjärttransplantation 
 

Patienterna använde sig av humor, religiös tro och stöd som copingstrategier för att 

hantera tiden i väntan på en hjärttransplantation (Haugh & Salyer, 2007). Patienterna på 

en avdelning delade med sig av copingstategierna till varandra. Särskilt humor var lätt 

att dela med andra och underlättade hanterbarheten av väntetiden. En patient beskrev att 

tiden blev lättare att hantera då det allvarliga i situationen sågs på ett humoristiskt sätt 

(Haugh & Salyer, 2007). Yuk Man Lee (2004) framhöll att de kinesiska patienterna 

aldrig använde sig av humor som en copingstrategi. Jalowiec et al. (2007) har 

rangordnat copingstrategier efter hur effektiva de var för patienterna att hantera tiden de 

väntade på en hjärttransplantation. Den mest effektiva copingstrategin visade sig vara 

positivt tänkande. De patienter som använde sig av positivt tänkande visades må bättre 

fysiskt och psykiskt än de patienter som ej använde sig av positivt tänkande. Patienterna 

som ansåg att de skulle klara av en hjärttransplantation bra hade det positiva tänkandet. 

Sjuksköterskan borde enligt Jalowiec et al. (2007) vara medveten om det positiva 

tänkandets effekter för att kunna råda patienter att hålla modet uppe. Genom att tänka 

positivt kring hjärttransplantationen klarade patienterna enligt Yuk Man Lee (2004) 

bättre av de psykologiska stressfaktorer som uppstod vid väntan.  

 

Religiös tro användes som en effektiv copingstrategi av patienter i väntan på en 

hjärttransplantation (Burker, Madan, Evon, Finkel, & Mill, 2009; Haugh & Salyer, 

2007; Ivarsson et al., 2011; Wang et al. 2006; Yuk Man Lee, 2004). De patienter som 

hade en stark religiös tro hade enligt Wang et al. (2006) större hopp om att de skulle 

klara hjärttransplantationen än de som inte hade någon religiös tro. Haugh och Salyer 

(2007) visade att tro var den näst bästa copingstrategin efter positivt tänkande. En 

patient berättade att gud hade varit till hjälp och stöd när beslut skulle fattas (Haugh & 

Salyer, 2007). Ivarsson et al. (2011) menade att religion och tro var en trygghet samt 

hjälpte patienterna att hantera tiden i väntan på en hjärttransplantation. 

 

De copingstrategier som visade sig vara negativa enligt Burker et al. (2009) var 

förnekelse, oengegemang, att få utlopp för sina känslor, alkohol och droger. Förnekelse 

kunde vara en effektiv copingstrategi kortsiktigt då patienten fick beskedet om att sättas 

upp på väntelistan för hjärttransplantation. Copingstrategin var däremot ineffektiv 

långsiktigt då förnekelse visade sig ge mer smärta, mer begränsningar och en sämre 

mental hälsa. Burker et al. (2005) kom fram till att användandet av förnekelse som 
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copingstrategi var en stark förutsägare för att drabbas av depression. Jalowiec et al. 

(2007) framhöll att vara känslomässig, undvikande och att tro på ödet var negativa 

copingstrategier. Burker et al. (2005) beskrev att de patienter som mådde dåligt psykiskt 

använde sig av copingstrategier som att vara känslomässig och ventilera känslor med 

andra. Jalowiec et al. (2007) visade att de patienter som hade väntat länge på en 

hjärttransplantation använde copingstrategierna bättre än de som inte väntat lika länge. 

Ju längre väntetiden var så hade patienterna mer tid till att bearbeta tanken på att få ett 

nytt hjärta och de hade även utvecklat en trygghet inom sig. Patienterna hade också haft 

möjligheten att under en lång period förbereda sig på operationen (Jalowiec et al., 

2007). 

 

Patienterna upplevde enligt Van puymbroeck och Ashton-Schaeffer (2007) att det inte 

gick att genomföra några spännande och upplivande aktiviteter så som segling och golf 

när de var inlagda på sjukhus. De patienter som tidigare varit aktiva och spelat tennis, 

kortspel och schack upplevde att de aktiviteter som sjukhuset erbjöd var tråkiga och 

valde därför att inte delta alls. De aktiviteter som patienterna kunde deltaga i på 

sjukhuset var lugna och avkopplande såsom att titta på tv, lyssna på musik och 

meditera. En del patienter uppgav att de lärde sig nya aktiviteter under tiden de väntade 

på ett hjärta exempelvis hur en dator används. Van puymbroeck och Ashton-Schaeffer 

(2007) framhöll att patienterna uppskattade att de då kunde hålla kontakten med sina 

anhöriga över internet. En patient använde tiden på sjukhuset till att lära sig ett nytt 

språk, på detta sätt kände patienten att tiden tillvaratogs och användes till något 

produktivt.  

 

Erfarenheter av sjuksköterskans omvårdnad i väntan på 

hjärttransplantation  
 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var enligt Yorke och Cameron-

Traub (2008) viktig för att patienten skulle känna att patienten fått en god omvårdnad. 

Enligt Yorke och Cameron-Traub (2008) var sjuksköterskorna den personal som 

patienterna upplevde att de kunde ställa frågor till. En patient i studien beskrev att 

sjuksköterskan fyllde i de frågetecken som kunde uppstå efter läkarens information. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan förklarade och gav information på ett enklare 

sätt än läkaren (Yorke & Cameron-Traub, 2008). Yorke och Cameron-Traub (2009) 

uppmärksammade att patienterna upplevde att det var av stor vikt att sjuksköterskan gav 

information på den nivån patienterna befann sig. Enligt Haugh och Salyer (2007) 

berättade en patient att en del sjuksköterskor inte visste hur de skulle förmedla det 

viktiga i informationen de skulle ge. Därför upplevde patienten att det var svårt att 

förstå informationen. Patienterna upplevde inte informationen som ett problem utan hur 

informationen förmedlades av sjuksköterskorna (Haugh & Salyer, 2007 ). Yorke och 

Cameron-Traub (2009) beskrev att sjuksköterskan var den som förberedde patienten på 

de risker som fanns med transplantationen och den omfattande medicineringen som 

krävdes i samband med en hjärttransplantation. Nivån på patienternas behov av 

information varierad (Yorke & Cameron-Traub, 2009). En del patienter uppgav att de 

blev överväldigade av all information de fick i väntan på transplantationen och valde 

därför att förlita sig till att sjuksköterskorna gav den relevanta informationen. 

Patienterna förlitade sig även på att sjuksköterskorna höll koll på när, var och vilka 

prover och behandlingar som skulle ske (Yorke & Cameron-Traub, 2009). Ivarsson et 

al. (2011) uppmärksammade att en del patienter upplevde att de själva fick hålla reda på 
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när de skulle lämna blodprover. Ivarsson et al. (2011) betonade även att patienterna fick 

skriftlig och muntlig information om hjärttransplantationen som i de flesta fall var 

relevant. Patienterna upplevde att sjuksköterskan gick igenom informationen på 

sjukhuset och sedan fick patienten tid att fundera igenom informationen hemma. 

Uppstod frågor kunde patienten ringa eller maila och få ett snabbt svar. Flera patienter 

uppgav att de i komplement till sjuksköterskans information sökte information på 

internet, i böcker, i tidningar eller på tv, men patienterna upplevde att det var svårt att 

veta om informationen var korrekt (Ivarsson et al., 2011). Haugh och Salyer (2007) 

beskrev att sjuksköterskor och patienter samt deras anhöriga delade information mellan 

varandra och detta sågs av patienterna som positivt. Ivarsson et al. (2011) framhöll att 

det var bra för patienterna att en anhörig var med då de fick muntlig information på 

sjukhuset. Patienterna upplevde att det var ett stöd att ha med en anhörig och var 

tacksamma att sjuksköterskan föreslagit det. 

 

Enligt Haugh och Salyer (2007) uttryckte patienterna som var inlagda på sjukhus att de 

saknade vardagliga upplevelser såsom att ha husdjur och äta god mat. Därför 

uppskattades sjuksköterskornas extra ansträngningar för att få patienterna att känna sig 

så ”normala” som möjligt. Det kunde innebära att få speciell mat eller att få träffa sitt 

husdjur utanför sjukhusets entré. Yorke och Cameron-Traub (2008) beskrev att 

patienterna uttryckte en trygghet i att ha regelbunden kontakt med sjuksköterskorna. 

Yorke och Cameron-Traub (2009) belyste att patienterna ansåg att det var 

sjuksköterskans ansvar att hålla regelbunden kontakt med patienterna. För patienter som 

bodde långt ifrån sjukhuset var kontakten med sjuksköterskan av stor vikt då de inte 

kunde vara med i stödgrupper och möten på sjukhuset. Utan kontakten med 

sjuksköterskan kände sig patienterna utanför och ensamma. Patienterna uttryckte ett 

behov av att känna till transplantationssjuksköterskorna och att själva vara ihågkomna. 

Igenkännandet bidrog till känslan av sammanhang och delaktighet. Stödgrupper för 

hjärttransplantationskandidater bidrog till ett ökat socialt och känslomässigt stöd. 

Patienterna kände att de lärde känna varandra och även sjukvårdspersonalen bättre 

(Yorke och Cameron-Traub, 2009). Enligt Jalowiec et al. (2007) ansåg patienterna att 

det var positivt att familjemedlemmar kunde deltaga i stödgrupper. De anhöriga fick 

möjligheten att diskutera deras egna funderingar och rädslor kring hjärttransplantation. 

De fick även vara delaktiga i de beslut som togs vilket uppskattades av både de anhöriga 

och patienterna (Jalowiec et al. 2007). Shih, Wang, Hsiao, Tseng och Chus (2008) 

hävdade att patienterna ansåg att det var en trygghet att veta att en sjuksköterska de 

hade förtroende för kunde framföra dödsbudet och trösta de anhöriga om patienten 

avled. Många patienter tyckte att det var svårt att samtala med anhöriga om risken att de 

skulle avlida. Patienterna uttryckte att de behövde sjuksköterskans hjälp för att 

förbereda sig själva och anhöriga inför risken att dö (Shih et al., 2008). Att 

sjuksköterskorna kände medkänsla med patienter som väntade på hjärttransplantation 

och såg patienterna som unika individer var av stor vikt vid omvårdnaden ansåg 

patienterna enligt Yorke och Cameron-Traub (2008). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Databaserna som användes i sökningarna var Cinahl, PubMed och Science Direct. Det 

kan ses som en svaghet att ingen sökning gjordes i databasen Psycinfo då databasen var 

relevant till syftet. Tillräckligt material hade resan samlats in och därför gjordes ingen 

ytterliggare sökning. Cinahl, PubMed och Science Direct var relevanta till syftet då de 

innefattar omvårdnads och medicinsk forskning. Att flera databaser använts kan ses som 

en styrka då risken att relevant material missats var liten. En pilotsökning gjordes för att 

utforska huruvida det var möjligt att skriva en uppsats om ämnet syftet baserades på. 

Pilotsökningen gav intressant resultat och därefter bestämdes att gå vidare med liknande 

sökningar. Utifrån syftet valdes sökorden ut. Till en början användes sökordet 

hjärttransplantation i kombination med de övriga sökorden. Då detta ej gav resultat 

användes istället hjärt-lungtransplantation vilket Cinahl föreslog som komplement till 

hjärttransplantation. Både hjärttransplantation och hjärt-lungtransplantation fanns i 

Cinahl som Subject heading. Att sökorden fanns som Subject heading kan ses som en 

styrka eftersom hjärttransplantation och hjärt-lungtransplantation var gemensamma 

sökord för alla sökningar. I PubMed fanns dock endast hjärttransplantation som MeSH 

term men hjärt-lungtransplantation användes då som fritext vilket gav likvärdigt 

resultat som i Cinahl. De övriga sökorden användes både i Cinahl och PubMed förutom 

väntelista som endast användes i PubMed på grund av att ytterliggare avgränsning 

behövdes eftersom sökningen gav många träffar. Sökningen i Science Direct gjordes 

som ett komplement till de övriga sökningarna och därför användes inte alla sökord. Det 

kan ses som en styrka att de flesta sökorden användes i både Cinahl och PubMed även 

då fritext användes för att ej missa relevanta artiklar. Det var endast 

hjärttransplantation, hjärt-lungtransplantation och coping som fanns som MeSH 

och/eller Subject heading vilket kan ses som en svaghet då mycket fritext användes. 

Systematiska sökningar utfördes utifrån sökorden och kombinerades på olika sätt med 

varandra. En stor del av sökningarna gav dubbletter från de tidigare sökningarna vilket 

kan ses som både en styrka och en svaghet. Det kan vara en styrka att dubbletter 

uppkom då det visar på att ämnet täckts in. En svaghet kan dock vara att sökningarna 

var för begränsade och att det därför uppkom dubbletter.  

 

Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2002-2012, vara research artiklar, ha enbart vuxna deltagare och vara skrivna på 

engelska. Att artiklarna var publicerade mellan 2002-2012 berodde på att det fanns 

relevant resultat även i de artiklar som var äldre än fem år. Detta kan ses som en svaghet 

då en del av forskningen var äldre än fem år men artiklarna hade relevant resultat och 

styrktes av nyare forskning. Inklusionskriteriet enbart vuxna valdes då 

allmänsjuksköterskor oftast arbetar med vuxna patienter. En sökning i PubMed gjordes 

utan avgränsningen enbart vuxna, då två artiklar till resultatet endast hittades när 

sökningen gjordes utan avgränsningen. Artiklarna hade dock endast vuxna deltagare. 

Sökningen gjordes på grund av att relevanta artiklar kom fram i pilotsökningen som 

gjordes utan avgränsningar. 

 

Bearbetningen av resultatartiklarna gjordes både individuellt och gemensamt vilket kan 

ses som en styrka då bearbetningen blev grundligt utförd. Sammanställningen av 
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artiklarna i artikelöversikten bidrog till att ytterligare bearbetning gjordes vilket gav en 

bra överblick över resultatet. Resultatet i artiklarna delades individuellt upp i kategorier 

och sedan sammanställdes fyra huvudkategorier gemensamt. Det kan ses som en styrka 

att kategorierna först skapades individuellt vilket gav olika synvinklar på resultatet.   

 

Resultatet bestod av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De åtta kvalitativa 

artiklarna använde sig av intervjuer vilket var en bra metod i förhållande till syftet i 

uppsatsen. De sex kvantitativa artiklarna använde sig av frågeformulär och bekräftade 

de kvalitativa artiklarnas resultat vilket kan ses som en styrka. Att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes kan ses som en styrka då det i de kvantitativa artiklarna är 

ett större antal deltagare vilket gör resultaten mer generaliserbara. Resultatartiklarna är 

gjorda i Australien, Brasilien, Kina, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Turkiet och USA.  

Det kan ses som en styrka att artiklarna kommer från spridda delar av världen då det ger 

ett globalt resultat. Det kan även ses som en svaghet att en del av länderna har olika 

sjukvårdsmöjligheter vilket gör att resultatet kan skilja sig från svensk sjukvård. Dock 

visade det sig att de flesta resultatartiklar stämde överrens med resultatet i den svenska 

artikeln. I artiklar från Taiwan framkom att kulturen var annorlunda än Sveriges vilket 

också påverkar överförbarheten negativt.  

 

Resultatdiskussion 
 

Fjorton artiklar valdes ut till resultatet varav åtta kvalitativa och sex kvantitativa. Alla 

artiklarna hade redovisat ett tydligt urval där inklusions och exklusionskriterier 

beskrevs. I vissa artiklar beskrevs bortfall, dock var bortfallen så små att de ej bedömdes  

påverka resultaten. Analysprocessen var väl beskriven i de flesta studierna vilket gav en 

hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna granskades enligt Willman et al.(2011) kvalitativa 

och kvantitativa granskningsmallar där de fick hög, medel eller låg vetenskaplig grad. 

Tio resultatartiklar fick hög vetenskaplig grad och fyra värderades till medel 

vetenskaplig grad. Fyra artiklar hade ej beskrivit etiskt godkännande, men hade ett 

relevant resultat och fick därför medel vetenskaplig grad. En av artiklarna utan etiskt 

godkännande hade andra delar som värderades högt och gav hög vetenskaplig grad i 

granskningen. I tre resultatartiklar redovisades ej könsfördelningen av deltagarna. Det 

var övervägande manliga deltagare i åtta av artiklarna och i de resterande artiklarna är 

könsfördelningen jämn. På grund av att en del kvinnor tackat nej till att delta i studierna 

och att fler män än kvinnor genomgår hjärttransplantation ansågs det acceptabelt med 

könsskillnaden i artiklarna. Det kan anses som en svaghet att det är färre kvinnor än 

män med i studierna då kvinnor och män kan uppleva situationer olika, reagera på olika 

sätt och kan ha olika behov av omvårdnad. 

 

Att vänta på en hjärttransplantation är en känslofylld tid fylld av osäkerhet och 

oförutsägbarhet (Haugh & Salyer, 2007; Sadala & Groppo Stolf, 2008; Yuk Man Lee, 

2004). När en patient är drabbad av en allvarlig sjukdom kan känslan av att tappa 

kontrollen upplevas (Tingström, 2009). Känslan av att tappa kontrollen kan ses som en 

följd av osäkerheten. Enligt Haugh och Salyer (2007) och Yuk Man Lee (2004) blir 

tiden på väntelistan en osäker tid på grund av att ingen kan säga när patienten kommer 

genomgå hjärttransplantationen. Osäkerheten och oförutsägbarheten gör att tiden på 

väntelistan blir stressfylld  (Jalowiec et al. 2007; Langenbach et al., 2006; Van 

Puymbroeck & Ashton-Schaeffer , 2007). En stressfylld situation betecknas av 

oförutsägbarhet och brist på kontroll (Tingström, 2009). Att ha en stark KASAM är av 
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vikt vid stressfyllda situationer då situationen hanteras bättre. Patienter fokuserar då på 

att hantera situationen med sina inre resurser och vågar möta situationen (Antonovsky, 

1991). Att stå på väntelistan till hjärttransplantation bör hanteras mer effektivt av en 

patient med stark KASAM då dessa patienter hanterar stressen som väntetiden innebär 

bättre. Copingstrategier valdes mer effektivt hos de patienter med en stark KASAM. För 

att främja hälsan för patienterna är det viktigt att de får en känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 1991). Enligt Yorke och Cameron-Traub (2009) var det viktigt för 

patienterna  med en god kontakt med sjuksköterskan. Patienterna upplevde en känsla av 

sammanhang och delaktighet när transplantationssjuksköterskorna kom ihåg patienterna 

och de kände igen sjuksköterskorna (Yorke & Cameron-Traub, 2009). Om 

sjuksköterskan förstår vikten av känslan av sammanhang för patienterna kan 

sjuksköterskan påverka och stärka patientens KASAM vilket gör att patienten kan 

hantera den stressfyllda situationen bättre. Det är viktigt för sjuksköterskor att förstå hur 

KASAM påverkar patienterna för att kunna ge bra omvårdnad. 

 

Att stå på väntelistan till hjärttransplantation innebar en känsla av hopp för många 

patienter då patienterna var medvetna om att de behövde ett nytt hjärta (Yuk Man Lee, 

2004). När patienten befinner sig i hjärtsviktsklass IV på NYHA är livet mycket 

begränsat då hjärtsviktsymtom som utmattning, hjärtklappning och kärlkramp finns 

även i vila (Barremo et al., 2008; Eikeland et al., 2011). För patienter som väntar på ett 

hjärta är transplantation den enda utvägen då ingen annan medicinsk eller kirurgisk 

behandling finns (Socialstyrelsen, 2012). Patienter som lever med hjärtsvikt kan känna 

en känsla av hopp då de hamnar på väntelista för hjärttransplantation (Yuk Man Lee, 

2004). Eftersom hjärtsvikt innebär begränsningar kan det också antagas att det känns 

befriande att det finns en framtid utan begränsningarna. Enligt Wang et al. (2006) hade 

patienter som var trygga i sin hälsosituation ett större hopp om att transplantationen 

skulle gå bra än de patienter som upplevde att de hade sämre hälsa (Wang et al., 2006). 

Detta kan förmodas bero på att de patienter som hade större hopp hade större tro på att 

de skulle överleva hjärttransplantationen. Att ha hopp kan antagas även förbättra den 

fysiska förmågan eftersom psykiska och fysiska faktorer ofta påverkar varandra. 

 

Wang et al. (2006) framhöll att kvinnliga patienter upplevde att de behövde mer stöd än 

de manliga patienterna. Studien är gjord i Taiwan som har ett samhälle där männen 

oftast arbetar och kvinnorna stannar hemma och sköter hushåll och barn (Wang et al., 

2006). Eventuellt behöver kvinnliga patienter inte mer stöd än de manliga patienterna i 

Sverige då samhället ser annorlunda ut. Därför hade ytterliggare forskning varit 

intressant för att få reda på vilka faktorer som spelar in och vilka skillnader som finns 

mellan könen.  

 

Enligt Haugh och Salyer (2007) uppskattade patienterna som var inlagda på sjukhus 

sjuksköterskans extra ansträngningar för att få patienten att känna sig så ”normal” som 

möjligt i situationen. Ansträngningarna kunde vara att få speciell mat eller att få träffa 

sitt husdjur vilket gjorde att patientens autonomi ökade. Nortvedt och Grönseth (2011) 

framhåller att det är viktigt att sjuksköterskan har en medvetenhet om patientens behov 

och utefter behoven arbeta mot att patienten ska vara så nöjd som möjligt vilket också 

gör att patientens autonomi ökar. Vidare beskrivs autonomi i kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska där det betonas att sjuksköterskan ska stärka patientens 

autonomi genom att visa omsorg och respekt (Socialstyrelsen, 2005). Att ha 

medpatienter var inte enbart negativt då patienterna enligt Haugh och Salyer (2007) 

delar med sig av copingstrategier med varandra för att hantera väntetiden. Haugh och 
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Salyer (2007) menade att humor var lätt att dela med andra och underlättade väntetiden. 

Däremot framhöll Yuk Man Lee (2004) att kinesiska patienter aldrig använder sig av 

humor som copingstrategi. Detta kan bero på kulturen kring när humor används i Kina 

(Yuk Man Lee, 2004). Att humor inte används som copingstrategi i Kina kan bero på att 

humor anses opassande i allvarliga situationer som exempelvis vid sjukdom. Denna 

slutsats gör att överförbarheten till svenska förhållanden från Yuk Man Lee (2004) 

angående copingstrategier minskar eftersom förhållandena mellan Kina och Sveriges 

kultur skiljer sig. Haugh och Salyer (2007) betonade att patienterna använde sig av 

humor som en effektiv copingstrategi (Haug & Salyer, 2007). Att humor används som 

copingstrategi kan vara överförbart till Sverige då förhållande mellan USAs och 

Sveriges kultur är mer lika än Sverige och Kinas kultur. Humor är enligt Lazarus och 

Folkman (1984) en emotionellt orienterad copingstrategi och används för att underlätta 

jobbiga känslor i en svår situation.  

 

En stark religiös tro var en effektiv copingstrategi i väntan på en hjärttransplantation 

(Burker et al. 2009; Haugh & Salyer, 2007; Ivarsson et al. 2011; Wang et al. 2006; Yuk 

Man Lee, 2004). Att en religiös tro är en effektiv copingstrategi är överförbart till 

Sverige då Ivarsson et al. (2011) studie vilken är utförd i Sverige menade att tro var en 

trygghet för patienterna i väntan på en hjärttransplantation. Antonovsky (1991) framhöll 

att en patient med svag KASAM  fokuserar på de känslomässiga aspekterna istället för 

att försöka lösa situationen. Att vara känslomässig beskrevs av Jalowic et al. (2007) och 

Burker et al. (2005) som en negativ copingstrategi. Burker et al. (2005) förklarade detta 

med att de patienter som använde sig av känslomässig coping mådde sämre psykiskt 

(Burker et al., 2005). Att känslomässig coping i studierna har visat sig vara negativ kan 

tolkas som att känslomässig coping innebär att patienten är aggressiv och utåtagerande. 

När en patient hamnar i en kris är det enligt Cullberg (2006) vanligt att reagera med 

aggressivitet. Burker et al. (2009) kom fram till att förnekelse var en negativ 

copingstrategi i samband med att vänta på en hjärttransplantation. Förnekelse kunde 

leda till mer smärta, mer begränsningar och en sämre mental hälsa (Burker et al., 2009). 

Att förnekelse används i samband med att patienten står på väntelista kan förklaras med 

att förnekelse är en vanlig reaktion på en kris vilket sjuksköterskan bör vara medveten 

om för att kunna ge en bra omvårdnad. När känslomässig coping såsom aggressivitet 

och förnekelse används kan det bero på att de patienter som använder sig av dessa 

copingstrategier inte har kommit vidare från chockfasen i krishanteringen.  

 

Sjuksköterskan ska ge stöd till patienter och närstående samt vägleda dem genom 

vården (Socialstyrelsen, 2005). Många patienter ansåg att det var sjuksköterskans 

ansvar att hålla kontakt under hela väntetiden (York & Cameron-Traub, 2009). Om 

patientens förväntningar på sjuksköterskan inte uppfylls kan det förmodligen leda till 

besvikelse och känslan av övergivenhet hos patienten. Sjuksköterskan bör vara 

medveten om patienternas förväntningar för att minska risken för att patienten känner 

sig besviken och övergiven. För att patienten ska uppleva känslan av god omvårdnad är 

det viktigt att sjuksköterskan är tydlig med hur kontakten kommer att ske under 

väntetiden. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska patienten vara delaktig i vården vilket var 

något som patienterna enligt Haugh och Salyer (2007) uppskattade eftersom 

patienternas ansvarstagande på så sätt ökades. Enligt Yorke och Cameron-Traub (2008) 

upplevde patienterna att sjuksköterskan var den personen patienterna kunde ställa frågor 

till. Patienterna upplevde även att sjuksköterskan gav information och förklarade på ett 

enklare sätt än läkaren. Att sjuksköterskan gav information på den nivån patienterna 

befann sig ansågs av patienterna som viktigt. Däremot påvisade Haugh och Salyer 
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(2007) att en del sjuksköterskor inte visste hur de skulle förmedla det viktiga i 

informationen (Haugh och Salyer, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om sitt bemötande och hur det påverkar patienten. Sjuksköterskan har en betydande roll 

för patienter som står på väntelistan och därför är det av betydelse att sjuksköterskor har 

kunskaper om hur de ska förmedla information till patienter på ett bra sätt. Om inte 

sjuksköterskan förmedlade informationen till patienten på ett tillfredsställande sätt sökte 

patienterna enligt Ivarsson et al. (2011) information på internet, i böcker eller på tv. 

Problemet med att söka information på egen hand var att patienterna upplevde det som 

svårt att veta om informationen var korrekt (Ivarsson et al., 2011). Att söka information 

på egen hand genom internet kan vara både negativt och positivt. Patienter har svårt att 

sortera ut det korrekta i informationen och kan därför bli förvirrade och oroliga. 

Däremot kan internet vara en tillgång för att inhämta ytterliggare information än den 

patienten fått av sjuksköterskan. Internet kan också vara ett sätt för patienten att hitta 

andra människor i liknande situationer att dela sina tankar och funderingar med under 

väntetiden.  Enligt Yorke och Cameron-Traub (2009) varierade behovet av information 

mellan patienterna. Det är därför viktigt att sjuksköterskan  kan anpassa informationen 

efter patienten vilket också beskrivs i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Patienterna förlitade sig på sjuksköterskan när det gällde att hålla koll på när prover och 

behandlingar skulle ske (Yorke & Cameron-Traub, 2009). Däremot ansåg patienterna 

enligt Ivarsson et al. (2011) att de själva var ansvariga för att hålla reda på vilka 

tidpunkter prover skulle tas eftersom patienterna ofta fick påminna sjuksköterskan om 

att proverna skulle tas (Ivarsson et al., 2011). Sjuksköterskan ska kunna identifiera 

patientens egna resurser (Socialstyrelsen, 2005). Det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar vilket typ av stöd patienten behöver då patienter har olika behov av 

hjälp. För att inte kränka patientens autonomi ska patienten göras så delaktig som 

möjligt på patientens villkor (Socialstyrelsen, 2010).  

 

 

Konklusion 
 

De flesta patienter som stod på väntelistan till en hjärttransplantation upplevde väntan 

som stressfylld, känslofylld och osäker. Vissa patienter upplevde känslan av hopp av att 

vara på väntelistan då patienterna kände att ett nytt hjärta var det enda som kunde rädda 

dem. Patienterna hade på grund av sin hjärtsvikt nedsatt fysisk funktion vilket gav 

fatique, andnöd, smärta och sömnstörningar. Att vara inlagd på sjukhus medförde 

begränsningar i patienternas vardag så som fritidsaktiviteter. För att hantera tiden på 

väntelistan använde patienterna sig av olika copingstrategier. De mest effektiva 

copingstrategier visade sig vara positivt tänkande och religiös tro. Negativa strategier 

var förnekelse och att få utlopp för sina känslor. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna fyllde en viktig funktion under väntan på hjärttransplantation. En del 

patienter upplevde att sjuksköterskorna ibland hade svårt att ge information på ett bra 

sätt. Patienterna sökte därför information på egen hand vilket fick patienterna att tvivla 

på vilken fakta som stämde. Sjuksköterskan hade en central roll i att få patienterna att 

känna känslan av sammanhang genom att vara ett stöd. Att ha en stark KASAM visade 

sig ha stor betydelse för hur patienterna hanterade och upplevde väntetiden.  
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Implikation 
 

Resultatet belyser tiden på väntelista till hjärttransplantation och resultatet kan därför 

vara applicerbart även på transplantationer inom andra områden då de patienter också 

står på väntelista. Resultatet bestod till största del av manliga deltagare men även en del 

kvinnor. Det hade varit önskvärt med ytterliggare forskning som belyser skillnader 

mellan män och kvinnors upplevelser av att stå på väntelistan då det i resultatet 

framkom att det fanns skillnader men inte vad skillnaderna berodde på. Resultatet visar 

på betydelsen av sjuksköterskans information till patienten. Eftersom betydelsen av 

information är viktig är det av vikt att kunskaper om hur information ska förmedlas ges 

under sjuksköterskeutbildningen. För att få fram patienters beskrivningar av 

erfarenheter och upplevelser bör det utföras mer kvalitativ forskning inom området 

vilket är av stor betydelse för sjuksköterskans arbete. Genom mer kvalitativ forskning 

kan sjuksköterskans arbete för att underlätta patienternas tid på väntelistan förbättras. 

Att vara inlagd på sjukhus gjorde att patienternas autonomi minskade och en del 

patienter upplevde att deras vardag togs ifrån dem. Sjuksköterskan har en stor roll i att 

ge patienterna en så bra tid som möjligt under tiden de är inlagda på sjukhus och därför 

bör sjuksköterskan ha patientens egna rutiner och vanor i åtanke när omvårdnaden 

utförs. Patienterna som står på väntelistan till hjärttransplantation ser sjuksköterskan 

som ett stort stöd och de patienter som inte hade bra kontakt med sjuksköterskan mådde 

sämre. Resurser kan därför läggas på att göra sjuksköterskor mer tillgängliga för 

patienterna så att patienterna känner en trygghet i att de kan komma i kontakt med en 

sjuksköterska lätt.
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Tabell 2. Sökhistorik     

  

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

2012-

03-06 

PubMed ((heart transplantation[MeSH 

Terms]) OR heart-lung 

transplantation) AND waiting) 

AND experience* 

 

Limits: English, all Adults, 10-

years 

59 6 3 2 

2012-

03-06 

Cinahl (MH "Heart Transplantation") 

OR (MH "Heart-Lung 

Transplantation") AND 

waiting AND experience* 

 

Limits: Research article, All 

Adults, Published 2002-2012 

 

7 5 

 
3(2) 1 

 

2012-

03-06 

 

 

Cinahl (MH "Heart Transplantation") 

OR (MH "Heart-Lung 

Transplantation") AND 

waiting 

 

Limits: Research article, All 

adults, Published 2002-2012 

22 9 5(3) 

 

2 

 

 

2012-

03-06 

 

PubMed (heart transplantation[MeSH 

Terms]) OR Heart-lung 

transplantation AND Nursing 

AND waiting 

 

Limits: All adults, 10-years, 

English 

20 8 4(3) 1 

 

 

2012-

03-06 

 

PubMed ((heart transplantation[MeSH 

Terms]) OR heart-lung 

transplantation) AND emotions 

 

Limits: All adults, 10- years, 

English 

32 6 4(1) 2 

 

2012-

03-08 

 

 

Science 

Direct 

“Heart transplantation” AND 

waiting AND coping 

 

Limits: 2002-2012, Journals 

100 7 6(3) 2 
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Tabell 2. Sökhistorik     

  

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

2012-

03-07 

PubMed ((Heart transplantation [MeSH 

Terms])  OR Heart-lung 

transplantation AND coping  

[MeSH Terms]) 

 

Limits: English, all adults, 10-

years. 

55 21 11(8) 1 

2012-

03-07 

PubMed “Heart or lung transplantation” 

AND “waiting list” 

 

Limits: English, 10-years. 

54 5 4 2 

2012-

03-07 

Cinahl (MH "Heart Transplantation") 

OR (MH “Heart- Lung 

transplantation”) AND 

recipients AND waiting 

 

Limits: Research article, All 

adults, Published 2002-2012. 

 

14 4 2(1) 1 

Antal:   363 71 21 14 

Antalet inom parentes i urval 1 är de artiklar som är dubbletter och räknas ej med 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

USA 

PubMed 

 

 

 

Haugh, K., & 

Salyer, J. 

Needs of 

patients and 

families during 

the wait for a 

donor heart 

Att utforska 

patienter och 

anhöriga 

uppfattningar om de 

åtgärder som 

användes under 

väntan på ett hjärta 

samt hur effektiva 

de var. 

Metod: Intervjustudie med 

grounded theory 

 

Urval: 11 deltagare, 8 patienter och 

3 anhöriga. 5 män och 3 kvinnor av 

patienterna. Alla patienter hade 

varit inlagda minst en gång sedan 

de satts upp på väntelistan.  

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Tiden på väntelistan var en 

osäker och oförutsägbar tid. Att 

kunna dela information 

patinterna emellan upplevdes 

som ett stöd. Sjuksköterskan bör 

arbeta med respekt för 

patientens autonomi. 

Medel 

2011 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

Ivarsson, B., 

Ekmehag, B., & 

Sjöberg, T. 

Recently 

accepted for the 

waiting list for 

heart or lung 

transplantation- 

patients 

experiences of 

information and 

support 

Att beskriva 

patienters 

erfarenheter av 

information och 

stöd de får efter att 

de hamnat på 

väntelistan för hjärt 

eller 

lungtransplantation. 

Metod: Beskrivande med critical 

incident technique (CIT). 

 

Urval: 21 deltagare, 11 kvinnor och 

10 män, från antingen hjärt eller 

lungtransplantations väntelistan i 

södra Sverige. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Information och stöd samt kropp 

och själ var viktiga för 

patienterna som väntade på en 

hjärt eller lungtransplantation. 

Patienterna visade kunskap, 

medvetenhet och delaktighet i 

den kommande 

transplantationen vilket visade 

på att vårdpersonalen gav 

information och stöd effektivt. 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Brasilien 

PubMed 

Sadala, M., & 

Groppo Stolf, N. 

Heart 

transplantation 

experiences: a 

phenomenologi

cal approach 

Att förstå 

hjärttransplantations 

upplevelser 

baserade på 

patienters 

beskrivningar. 

Metod: Fenomenologisk 

intervjustudie. 

 

Urval: 26 patienter som stod på 

väntelistan till hjärttransplantation.  

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Patienterna var tvugna att 

acceptera förändringar i 

samband med transplantationen. 

Ändrade matvanor, läkemedel 

och att förstå risken för 

komplikationer. Vårdpersonal 

bör förstå att varje individ 

upplevde tiden kring 

hjärttransplantation olika och 

behövde olika mycket stöd. 

Hög 

2008 

Taiwan 

PubMed 

Shih, F.J., 

Wang, S.S., 

Hsiao, S.M., 

Tseng, P.H., & 

Chu, S.S. 

Comparison of 

the 

Psychospiritual 

Needs of 

Chinese Heart 

Transplant 

Recipients at 

Pre- and 

Postoperative 

Stages 

Att utforska 

taiwanesiska 

hjärttransplantations

mottagares 

psykospirituella 

behov/problem 

under den 

preoperativa och 

postoperativa 

perioden. 

Metod: Explorativ intervjustudie. 

 

Urval: 30 patienter från två 

medicinska center i Taiwan. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Den viktigaste faktorn för att 

kunna genomgå väntetiden för 

hjärttransplantation var socialt 

stöd från närstående. Patienterna 

förväntade sig lojalitet och stöd 

från både vårdpersonal och 

närstående. Vårdpersonal 

förväntades också förbereda 

patienter och deras närstående 

inför risken att dö. 

Medel 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

USA 

Cinahl 

Van 

Puymbroeck, 

M., & Ashton-

Shaeffer, C. 

The meaning of 

Leisure for 

Individuals 

Waiting for a 

Heart 

Transplant: 

Implications for 

Recreational 

Therapy 

Interventions 

Att undersöka 

fritidsbehov hos 

individer inlagda på 

sjukhus och 

klassificerade som 

IB hos United 

Network for Organ 

Sharing (UNOS). 

Metod: Fenomenologisk, 

semistrukturerad med 

fokusgrupper. Intervjustudie. 

 

Urval: 13 patienter, 12 män och 1 

kvinna, i väntan på 

hjärttransplantation. Patienterna 

skulle kunna prata engelska, vara 

på status IB, vilket motsvarar grad 

IV på NYHA, vara inlagd på 

avdelningen på sjukhuset. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Patienterna upplevde att under 

tiden de var inlagda på sjukhus 

så kunde de inte få den friheten 

de annars har. Möjligheten till 

fritidsaktiviteter var mycket 

begränsad vilket upplevdes som 

jobbigt. 

Hög 

2008 

Storbritannie

n 

PubMed 

 

 

 

Yorke, J., & 

Cameron-Traub, 

E. 

Patients 

perceived care 

needs whilst 

waiting for a 

heart or lung 

transplant 

Att utforska 

patienternas 

erfarenheter av 

omvårdnaden och 

hur de upplevde sitt 

vårdbehov i väntan 

på ett nytt hjärta 

och eller lungor. 

Metod: Semistrukturerade 

intervjuer, tematisk analysmetod. 

 

Urval: 22 patienter i väntan på 

hjärttransplantation eller hjärt-lung 

transplantation. 

 

Bortfall: 2 patienter 

Väntetiden för en patient som 

väntade på hjärttransplantation 

genomgick en oviss och 

stressfull tid. Att ha en bra 

kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient var 

nyckeln till optimal vård. 

Kommunikationen skulle ske på 

patientens nivå. 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Australien 

Cinahl 

Yorke, J., & 

Cameron-Traub, 

E. 

What aspects of 

nursing care are 

important to 

patients on a 

heart and lung 

transplant 

waiting list 

Att utforska 

patienters 

upplevelse av 

sjuksköterskans 

omvårdnad och hur 

de upplevde sitt 

vårdbehov var 

bemött medans de 

var på väntelistan. 

Metod: Longitudinell med semi 

strukturerade intervjuer. 

 

Urval: 22 patienter, 12 män och 10 

kvinnor, väntande på en hjärt eller 

lung transplantation. 

 

Bortfall: två stycken. 

Att upprätthålla en god 

kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienten var 

en av de viktigaste faktorerna 

för god vård. Patienterna 

upplevde att det viktigaste var 

hur sjuksköterskorna relaterade 

till dem. 

Hög 

2004 

Kina 

Cinahl 

 

 

 

Yuk Man Lee, S. Waiting for a 

heart transplant: 

the lived 

experience of 

Hong Kong 

Chinese 

patients 

Att besvara vad 

innebörden var av 

att stå på väntelista 

för kinesiska, vuxna 

hjärttransplantations

kandidater.   

Metod: Fenomenologisk 

intervjustudie 

 

Urval: Sex män på väntelista till en 

hjärttransplantation, 

kommunikativa, ej någon mental 

sjukdom och orienterade i tid och 

rum. 

 

Bortfall: Ej beskrivet 

Patienterna använde sina inre 

krafter för att stå ut med 

väntetiden, behålla sitt inre jag 

och göra väntetiden meningsfull. 

 

Resultatet hjälper sjuksköterskor 

att förstå hur de på väntelistan 

för hjärttransplantation kände 

och upplevde under väntetiden. 

Medel 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

USA 

Pubmed 

Burker, E.J,, 

Evon, D., 

Marroquin 

Losielle, M., 

Finkel, J., & 

Mill, M. 

Coping 

predictors 

depression and 

disability in 

heart transplant 

candidates 

Beskriva 

copingstrategier 

använda av 

patienter med 

hjärtsvikt i väntan 

på att bli 

hjärttransplanterade 

och se vilken 

coping strategi som 

var mest 

associerade till 

depression och 

funktionsnedsättnin

g. 

Metod: Tvärsnittsstudie med 

strukturerade intervjuer och 

mätinstrument. 

 

Urval: 50 patienter, 37 män och 13 

kvinnor, med hjärtsvikt och som 

var utvärderade för att bli 

hjärttransplantationskanidater. 

 

Bortfall: Ej beskrivet 

Studiens resultat visade att 

patienter använde positiva 

copingstategier men de negativa 

copingstrategierna visade sig ha 

starkare samband med 

depression och 

funktionsnedsättning. 

Hög 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

PubMed 

Burker, EJ., 

Madan, A., 

Evon, D., Finkel, 

JB., & Mill, MR. 

Educational 

level, coping, 

and 

psychological 

and physical 

aspects of 

quality of life in 

heart transplant 

candidates 

Att fastställa vilka 

demografiska 

variabler och 

copingstrategier 

som associeras 

starkast med fysisk 

och psykisk 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

hjärttransplantations

kandidater. 

Metod: Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

 

Urval: 44 patienter, 33 män och 11 

kvinnor. Patienterna skulle ha 

hjärtsvikt och utvärderas till 

hjärttransplantation. 

 

Bortfall: 6 st. 

Hos patienter med stora fysiska 

begränsningar var utbildning ett 

skydd. De patienter som hade 

psykisk hälsa behövde mindre 

socialt stöd. Förnekelse visade 

sig ha samband med sämre 

mental hälsa. 

Hög 

2007 

USA 

Cinahl 

Jalowiec, A., 

Grady, K.L., & 

White-Williams, 

C. 

Predictors of 

Perceived 

Coping 

Effectiveness in 

Patients 

Awaiting a 

Heart 

Transplant 

Att identifiera vilka 

copingstrategier 

som var mest 

effektiva under 

hjärttransplantations

väntetiden. 

Metod: Tvärsnittsstudie med 

enkäter. 

 

Urval: 535 patienter, 444 män och 

91 kvinnor vilka är 

hjärttransplantationskandidater, 

över 18 år. 

 

Bortfall: 15 st. 

Positiv coping och socialt stöd 

var  mest effektiva under 

hjärttransplantationsväntetiden. 

Hög 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Turkiet 

PubMed 

Karapolat, H., 

Eyigor, S., 

Zoghi,M., 

Nalbantgil, S., 

Yagdi, T., 

Durmaz, B., & 

Ozbaran, M. 

Health Related 

Quality of Life 

in Patients 

Awaiting Heart 

Transplantation 

Att utreda 

relationen mellan 

livskvalitet och 

fysisk och 

psykosociala 

variabler hos 

patienter med långt 

gången hjärtsvikt. 

Metod: Kohortstudie och 

tvärsnittsstudie, användt sig av 

mätinstrument och intervjuer. 

 

Urval: 123 patienter. Alla män. 

Patienterna skulle ha varit på 

transplantationsväntelistan minst 6 

månader, kunna förstå och tala 

turkiska, inga psykiska sjukdomar, 

vara stabil i fysiska tester och vara 

frivillig till att delta.  

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Att leva med långt gången 

hjärtsvikt var en svår tid då 

patienterna ofta var begränsade i 

sin vardag vilket ledde till sämre 

livskvalitet.  

Hög 

2006 

USA 

Science 

Direct 

 

 

 

Langenbach, M., 

Pietsch, D., & 

Köhle, K. 

Emotional 

Stress and 

Subjective 

Body 

Experience of 

Heart 

Transplantation 

Candidates 

Att studera 

patienters 

subjektiva besvär, 

psykiska symptom 

och subjektiva 

uppfattning av deras 

kropp medans de 

var på väntelista till 

en 

hjärttransplantation.  

Metod: Standardiserade 

psykologiska mätinstrument. 

 

Urval: 54 

hjärttransplantationskandidater, 45 

män och 9 kvinnor, vid antagandet 

till väntelistan. 

 

Bortfall: Ej beskrivet. 

Osäkerhet och oro präglade 

patienternas väntetid. 

Patienterna visade på höga 

nivåer av stress före 

transplantationen, hade dåligt 

självförtroende och kände sig 

mer oattraktiva än innan.  

Medel 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Taiwan 

Science 

Direct 

 

 

 

Wang, L-Y., 

Cang, P-C., 

Shin, F-J., Sun, 

C-C., & Jeng, C. 

Self-care 

behavior, hope 

and social 

support in 

Taiwanese 

patients 

awaiting heart 

transplantation 

Att undersöka 

egenvårdsbeteendet, 

hopp och socialt 

stöd i samband med 

patienter i väntan på 

en 

hjärttransplantation. 

Metod: Deskriptiv och korrelations 

studie. 

 

Urval: 45 

hjärttransplantationskandidater, 37 

män och 8 kvinnor, över 18 år, 

medveten, kommunikativ och villig 

att deltaga. 

 

Bortfall: Inga. 

Socialt stöd var den bästa 

förutsättningen för egenvård och 

hopp. Att ha en religiös tro gav 

också hopp. De flesta patienter 

som väntar på 

hjärttransplantation i Taiwan var 

beroende av andra för att få 

ekonomisk stöd då de ofta står 

utan jobb. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


