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Sammanfattning 

 

Bakgrund: För patienter med livshotande hjärt- eller lungsjukdomar kan en 

organtransplantation vara den enda utvägen för att kunna överleva. Det är 

bekymmersamt att efterfrågan på ett hjärta eller en lunga är större än tillgången på 

donatorer. Det innebär att väntetiden för en organtransplantation kan bli lång och skulle 

kunna påverka patientens upplevelser och livssituation. Syfte: Litteraturstudiens syfte 

var att beskriva patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- eller lungtransplantation. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes med sammanställd forskning om 

patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- eller lungtransplantation. 

Utgångspunkten var nio vetenskapliga artiklar varav åtta stycken med kvalitativ metod 

och en med kvantitativ metod. Analysprocessen har inspirerats av Fribergs (2012) 

analysmetod. Resultat: I resultatet framkom det skillnader och likheter i upplevelsen av 

att vänta på en hjärt- eller lungtransplantation. Resultatet utmynnade i tre teman; 

Känslomässiga upplevelser, Förändrad livssituation och Stödjande faktorer under 

väntetiden. Slutsats: Resultatet bidrog till ökad förståelse för patientgruppens 

upplevelser. Vårdutbildningar behöver fortsätta uppmärksamma att vårda med 

livsvärlden som grund, då det är där upplevelser kan synliggöras och förstås, och 

därmed kan vården förbättras. 

 

Nyckelord 

Hjärttransplantation, lungtransplantation, att vänta, patienter, upplevelser. 
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1 Inledning 

När ett organ slutar fungera är det ett livshotande tillstånd som kan väcka starka känslor 

hos den drabbade patienten, då organtransplantation är den enda utvägen för att kunna 

överleva (Sanner, 2002). I dagens sjukvård finns möjligheter för patienter med behov av 

att byta ut ett dåligt fungerande organ till ett nytt. Genom att möjliggöra förflyttning av 

ett organ från en person till en annan kan förutsättning för överlevnad skapas hos svårt 

sjuka patienter (Järhult & Offenbartl, 2006). Den senaste statistiken avseende hur 

många patienter som finns på väntelistan för en hjärt- eller lungtransplantation visar att 

det i april år 2014 finns tjugofem patienter på väntelistan för hjärttransplantation och 

tjugotre patienter på väntelistan för lungtransplantation i Sverige (Scandiatransplant, 

2014). Genom att ta del av patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- eller 

lungtransplantation kan en ökad förståelse skapas för hur väntetiden påverkar patienten. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hjärt- och lungtransplantationens framväxt 

 

I jämförelse med andra organ sker ett mindre antal organdonationer av hjärta och lungor 

då det krävs att donatorn är död för att en organtransplantation ska kunna genomföras. 

Att vänta på ett organ kan väcka existentiella frågor hos den drabbade patienten vilket 

kan bli en påminnelse om döden (Arlebrink, 2013). En organtransplantation kan bli 

aktuell vid organsvikt som kan uppstå hos patienter med livshotande sjukdomar som 

exempelvis aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom eller lungfibros med utveckling av 

andningsinsufficiens (Järhult & Offenbartl, 2006). En annan indikator för hjärt- eller 

lungtransplantation är att patienten har en förväntad överlevnad på mindre än ett år 

(Bergh & Nilsson, 2002).  

 

Människan har sedan tidernas begynnelse haft drömmar om att transplantera organ för 

att kunna förlänga livet. Redan i början av 1900-talet fanns den kirurgiska kunskapen 

för att kunna genomföra organtransplantationer. Det fanns däremot inte kompetens om 

hur det immunologiska försvarssystemet fungerade, vilket resulterade i att det 

transplanterade organet stöttes bort, och avsaknaden av aseptik medförde stor dödlighet 

hos patienten (Jansson & Andersson, 2002). Under tidigt 1960-tal utvecklades 

immunosuppressiva läkemedel som gjorde att organet inte stöttes bort, vilket medförde 



  
 

2 

att fler organdonationer kunde genomföras och överlevnaden ökade. Den första 

hjärttransplantationen i världen utfördes 1967 i Sydafrika, medan i Sverige utfördes den 

1983 på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (Arlebrink, 2013). Den första 

lungtransplantationen i världen utfördes 1963 i USA, medan i Sverige genomfördes den 

år 1990 (Mårtensson & Scherstén, 2002). 

 

Transplantationskirurgin var tidigare en osäker verksamhet på grund av okunskap om 

det immunologiska försvarssystemet vilket bidrog till låg överlevnad men har nu 

etablerats i den svenska sjukvården (Järhult & Offenbartl, 2011).  År 1988 infördes i 

Sverige lagen om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 1987:269), en lag 

som innefattar kriterier för att klassificeras som hjärndöd. Lagen möjliggör för fler 

hjärt- eller lungtransplantationer där en fungerande cirkulation krävs för att 

transplantationen ska kunna genomföras (Gäbel, 2002). För att klassificeras som 

hjärndöd ska en klinisk neurologisk undersökning av läkare genomföras och eventuellt 

en komplettering med EEG (Arlebrink, 2013). EEG innebär att mäta hjärnans aktivitet 

med hjälp av elektroder (Lindskog, 2011). Den neurologiska undersökningen ska 

utföras av läkare minst två gånger med minst två timmars mellanrum för att 

diagnostisera patienten som hjärndöd. När cirkulationen hotas kan hjärtat stödjas med 

en hjärt-lungmaskin och lungorna av en respirator, men när hjärnans funktioner slås ut 

går det inte att reparera eller stödja den med hjälp av maskiner, och därmed klassificeras 

patienten som hjärndöd (Arlebrink, 2013).  

 

År 1996 infördes lagen om transplantation m.m (SFS 1995:831) med syfte att underlätta 

transplantationsverksamheten genom att den eventuella donatorn får ta beslut över sitt 

ställningstagande om organdonation. Befinner sig patienten i ett tillstånd där 

ställningstagande till donation inte är möjligt, hamnar beslutet hos patientens 

närstående. När organdonation blir aktuellt är det den medicinskt ansvarige läkaren för 

verksamheten som tar beslutet om transplantationen är möjlig att genomföra.  

 

2.2 Etiska dilemman inför en organtransplantation 

 

Arlebrink (2013) skriver att vid en hjärt- eller lungtransplantation kan ett fortsatt liv 

skapas för de svårt sjuka patienterna, alternativet är att deras tillstånd försämras så 

döden till slut inträffar. Sanner (2002) menar att det finns begränsat med forskning om 
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patienters upplevelser av att vänta på en organtransplantation, och att väntetiden skulle 

kunna innebära att det väcks existentiella frågor hos patienten vilket kan bidra till stress 

och oro. Tännsjö (2002) menar att det förekommer flera etiska dilemman inom 

transplantationskirurgin. Ett etiskt dilemma rör prioriteringen av vilken patient som ska 

få organet. I Sverige går organet till den patient som är mest akut sjuk enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Enligt lagen om transplantation m.m (SFS 1995:831) 

kan endast en organtransplantation genomföras om individen förväntas att överleva 

transplantationsoperationen, annars går organet vidare till den patient som står näst på 

tur. Om två patienter är lika sjuka vem ska då prioriteras först? Det finns olika faktorer 

som skulle kunna avgöra turordningen. Vilka faktorer är rimligast och vilket liv 

värdesätts mest? Enligt Tännsjö (2002) skulle transplantationsprioriteringen kunna 

styras genom åldersordning där den yngsta patienten prioriteras högst. Andra faktorer 

som kan avgöra ordningen är biologisk ålder och medicinsk prognos.  

 

Det förekommer även etiska dilemman angående konkurrensen mellan patienter som 

väntar på en organtransplantation och behöver organet lika mycket för att kunna 

överleva. Vid lika akuta behov för två patienter av ett hjärta eller lunga blir 

konkurrensen avgörande för vem som ska fortsätta leva då transplantationen är den enda 

utvägen till fortsatt liv (Tännsjö, 2002). Människovärdesprincipen kan förbises då 

prioriteringssystemet gällande organtransplantationer är avgörande för fortsatt liv, och 

den patient som inte får organet riskerar att dö. Människovärdesprincipen innefattar att 

alla människor oberoende av egenskaper och funktioner har lika värde (Persson & 

Omnell Persson, 2002). Eftersom efterfrågan på organ är större än tillgången kan långa 

väntelistor skapas där prioriteringssystemet gällande organtransplantationer är en 

avgörande faktor (Persson, 2003).  

 

Patienter som står på väntelistan kan uppleva ovisshet över om ett kompatibelt hjärta 

eller lunga kommer att bli tillgängligt och om organtransplantationen är möjlig att 

genomföra. Det livshotande tillståndet som patienten befinner sig i ökar risken för att dö 

innan transplantationen hinner genomföras (Bergh & Nilsson, 2002). 
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2.3 Sjuksköterskans omvårdnad 

 

När patientens liv förändras till följd av en livshotande sjukdom, är det betydelsefullt 

för patienten att få stöd och information från sjuksköterskan (Järhult & Offenbartl, 

2006). En viktig uppgift för sjuksköterskan är att hjälpa patienten att acceptera 

förändringen, som den livshotande sjukdomen kan medföra (Sundbäck, 2013). Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att samtalet mellan patient och sjuksköterska är en viktig del 

för vårdandet, vilket kan bidra till att patientens subjektiva upplevelser synliggörs. Det 

vårdande mötet mellan sjuksköterska och patient kännetecknas av sjuksköterskans 

kunskap och kompetens inom yrket, men för att mötet ska kunna bli vårdande krävs att 

sjuksköterskan även är öppen och följsam för patientens livsvärld.  

 

2.4 Begreppsdefinitioner 

 

2.4.1 Patient 

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att patientbegreppet inte behöver vara en 

person som är bunden till en vårdkontext utan kan vara någon som befinner sig i 

vårdsystem av olika typer. Vård kan bedrivas i öppen, kommunal eller sluten hälso- och 

sjukvård. Beskrivningen av begreppet patient stämmer väl överens med 

litteraturstudiens syfte, då de som väntar på en hjärt- eller lungtransplantation är i behov 

av vård oavsett var vården bedrivs. Utifrån ovanstående anses därför Dahlberg och 

Segestens (2010) definition av begreppet patient stämma överens med litteraturstudiens 

syfte. 

 

2.4.2 Upplevelser 

 

Utifrån litteraturstudiens syfte där patienters upplevelser av att vänta på hjärt- eller 

lungtransplantation ska beskrivas, så är det betydelsefullt att definiera begreppet 

upplevelser. Patienters upplevelser präglas av tidigare erfarenheter och känslor i nuet, 

vilket kopplas till varje patients unika livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 

& Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund (2003) beskriver livsvärlden 

som hur patienten upplever sin egen existens i relation till världen, vilket kan kopplas 

till patientens självmedvetenhet vilket innebär hur patienten upplever sig själv och vill 

vara. Genom patientens livsvärld, där tankar och känslor finns, skapas upplevelser.  
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2.5 Teoretisk referensram 

 

Litteraturstudien utgår från Dahlberg och Segestens (2010) vårdvetenskapliga 

beskrivning av livsvärldsteorin för att kunna identifiera patienters upplevelser av att 

vänta på en hjärt- eller lungtransplantation. Grunden för livsvärldsteorin utgår från varje 

individs subjektiva upplevelser och uppmärksammar den unika värld alla lever i. 

Livsvärlden kan bestå av både reflekterade och oreflekterade upplevelser, den är högst 

individuell samtidigt som den delas med andra människor. För att vårda med livsvärlden 

som grund krävs ett förhållningssätt av vårdpersonalen där utgångspunkten är att 

försöka ta till vara på patientens förståelse och berättelse. Dahlberg och Segesten (2010) 

belyser innebörden av att vara öppen och följsam i mötet med patienten, då det hjälper 

patienten att förstå och hantera sin livsvärld och därmed kunna finna välbefinnande och 

lindra lidande. Välbefinnande beskrivs som en subjektiv upplevelse som styrs av 

patientens inre, den är därför högst personlig och unik. Patienter kan uppleva lidande 

när oförutsägbara händelser sker, vid ensamhet samt vid ovisshet av att vänta på en 

avgörande förändring. Lidande kan finnas i patienters livsvärld eftersom lidandet kan 

förstärkas vid sjukdom, vilket kan påverka människors sätt att hantera existentiella 

frågor om livet och döden (Dahlberg & Segesten, 2010). Då patienter väntar på en hjärt- 

eller lungtransplantation kan livsvärlden förändras till följd av den livshotande 

sjukdomen och den nya situationen patienterna befinner sig i. 

 

3 Problemformulering 

 

Genom att ta del av relevant litteratur om organtransplantation, har författarna till 

litteraturstudien uppmärksammat att patienter som står på väntelistan för en hjärt- eller 

lungtransplantation, kan uppleva tiden som oerhört stresspräglad och påfrestande. 

Sanner (2002) menar att i dagens sjukvård finns kunskap om hur organtransplantationer 

utförs, men det finns behov av att få en ökad förståelse för patienters upplevelser av att 

vänta på en organtransplantation. För att vårdpersonal ska kunna bidra med god vård till 

patientgruppen är det betydelsefullt att vårda med livsvärlden som grund. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att genom att vårda med livsvärlden som grund så kan 

patientens subjektiva upplevelser synliggöras. Sanner (2002) skriver att det finns 

begränsat med forskning om patienters upplevelser av att vänta på en 

organtransplantation. Författarna till litteraturstudien har uppmärksammat problemet 
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som finns, och vill därför beskriva patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- eller 

lungtransplantation.  

 

4 Syfte 

 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- 

eller lungtransplantation. 

 

5 Metod 

 

Den metod som valdes var en systematisk litteraturstudie. Forsberg och Wengström 

(2013) skriver att en systematisk litteraturstudie innebär att ta del av och använda 

tidigare data från empiriska artiklar som fokuserar på aktuell forskning inom det 

problemområde som valts. I en systematisk litteraturstudie sammanställs litteraturen 

efter att den systematiska sökningen utförts och en kritisk granskning genomförts för att 

sammanställa litteraturstudiens resultat.   

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

De artiklar som inkluderades i litteraturstudien var vetenskapliga. I litteraturstudien 

tillämpades peer reviewed samt en kvalitetsgranskning av varje enskild artikel för att 

säkerställa att artiklarna var vetenskapliga. Karlsson (2012) menar att peer reviewed 

innebär att de vetenskapliga artiklarna har granskats av andra forskare före publicering, 

vilket är ett sätt säkerhetsställa kvaliteten på forskningen. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att för att en artikel ska klassificeras som vetenskaplig krävs att den har en 

logisk strukturerad följd som visas med rubriker som titel, sammanfattning, inledning, 

bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och referenser. Sökningarna i 

litteraturstudien avgränsades till forskning från år 2004 till 2014 för att få fram den mest 

aktuella forskningen inom området. Axelsson (2012) skriver att systematiska 

litteraturstudier ska innehålla aktuell forskning. Andra inklusionskriterier var att 

deltagarna skulle vara över 18 år och att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. 
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5.2 Sökningsförfarande och urval 

 

Databaser som användes var Cinahl, PubMed och PsycINFO. Forsberg och Wengström 

(2013) skriver att databasen Cinahl innehåller främst omvårdnadsforskning medan 

PubMed är en bredare databas som förutom omvårdnad även täcker medicinsk 

forskning. PsycINFO är en databas som innehåller psykologisk forskning inom 

omvårdnad och medicin. För att få fram relevanta artiklar som motsvarar syftet har flera 

sökord använts i sökningen. För att finna lämpliga översättningar av sökord i databasen 

PubMed användes SvenskMESH. De sökord som översattes var hjärttransplantation, 

lungtransplantation, väntetid, upplevelser och patient. SvenskMESH presenterade 

översättningarna heart transplantation, lung transplantation, waiting lists och patient. 

Det fanns ingen motsvarande översättning på upplevelser, därför valdes attitude. 

Databasen Ulrich´s Periodicals Directory användes för att kontrollera att tidskrifterna, 

som de inkluderade artiklarna var publicerade i, var vetenskapliga. Sökningarna 

genomfördes mellan januari och april år 2014.  

 

I databasen Cinahl användes funktionen peer-reviewed för att garantera att tidskrifterna 

var vetenskapliga. Research article användes i sökningen för att få fram enbart 

forskningsartiklar i den vetenskapliga tidskriften. Den funktionen var sedan förinställd 

till kommande sökningar i alla databaser. En fritextsökning med sökorden heart 

transplantation samt lung transplantation gjordes för att få en överskådlig bild över 

ämnet. Det gjordes även fritextsökningar på waiting lists och patients (Bilaga 1). 

Genom att använda suggest subject-terms innan varje sökning visades en ämnesordlista. 

Ämnesordlistan rekommenderar flera ord som passar databasens beskrivning av det 

valda ämnet (Östlundh, 2012).  I sökningen användes de booleska operatorerna AND 

och OR. Karlsson (2012) menar att booleska operatorer är till för att finna ett smalare 

eller bredare resultat. AND har en avgränsande funktion och specificerar sökningen 

medan OR har expanderande funktion och sensitiviteten i sökningen ökar. Sökorden 

heart transplantation OR lung transplantation användes med AND och kombinerades 

med sökorden waiting lists, patients attitude, attitude och quality of life för att nå det 

specifika problemområdet (Bilaga 1). Sökordet quality of life valdes för att finna artiklar 

som innehöll upplevelser, vilket ansågs behövas för att uppnå litteraturstudiens syfte.  
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I databasen PubMed gjordes först en fritextsökning med sökorden heart transplantation 

och lung transplantation. Fritextsökningar gjordes även med sökorden waiting lists och 

patients (Bilaga 2). Vidare användes MeSH databas för att nå ämnesordlistan. Heart 

transplantation OR lung transplantation kombinerades med sökorden waiting lists, 

attitude och patients med den booelska operatoren AND (Bilaga 2).  

 

I databasen PsycINFO gjordes först en fritextsökning med sökorden heart 

transplantation och lung transplantation för att få en överblick av sökningen (Bilaga 3). 

En fritextsökning på sökorden waiting lists och patients genomfördes inte eftersom 

PsycINFO inte beviljade sökorden i databasen. Sedan används ämnesordlistan thesaurus 

som rekommenderade ämnesorden organ transplantation med kombinationerna heart 

OR lung. Sökorden kombinerades med quality of life (Bilaga 3). I databassökningen 

framkom det dubbletter bland de tjugo valda artiklarna. Det resulterade i att det var 

totalt nio vetenskapliga artiklar som gick vidare till kvalitetsgranskning (Bilaga 4).  

 

Det går även att finna relevanta artiklar genom att använda manuella sökningar, där 

artiklar kan hittas från andra artiklars referenslistor (Östlundh, 2012). 

Sökningsförfarandet i litteraturstudien påbörjades genom manuella sökningar. De 

artiklar som framkom i de manuella sökningarna återfanns även i de kommande 

databassökningarna.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

 

Kvalitetsgranskningsprotokollen som tillämpades i litteraturstudien utgick från 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) utformade kvalitetsgranskningsprotokoll. Efter 

databassökningen gick nio vetenskapliga artiklar vidare till kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen påbörjades med att samtliga författare granskade artiklarna 

oberoende av varandra. Därefter sammanfördes granskningen av artiklarnas kvalitet. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar att tillförlitligheten ökar om minst två 

oberoende granskare granskar artiklarna för att sedan jämföra med varandra och 

sammanställa det. Mallen för kvalitetsgranskning av artiklarna är systematiskt 

utformade vilket underlättar granskningen av sammanställningen. För att de valda 

artiklarna skulle kunna bedömas har ett poängsystem används. 

Kvalitetsgranskningsprotokollen i litteraturstudien modifierades och anpassades till mer 
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användbara protokoll (Bilaga 4). Protokollet för de kvalitativa artiklarna innehåller tolv 

frågor där tolv var den maximala poängen. Även det kvantitativa protokollet innehåller 

tolv frågor där den maximala poängen var tolv poäng. För att poängsätta artiklarna var 

protokollet utformad med ett graderingssystem med svarsalternativen ja, nej och vet ej 

där enbart ja gav ett poäng. Utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

procentomvandling av poängen beräknades artiklarnas kvalitet och indelades i en 

tregradig skala med nivåerna som låg, medel eller hög kvalitet. Intervallet mellan 60-69 

procent bedömdes som låg. 70-79 procent resulterade i en medel kvalitet och 80-100 

procent hade en hög kvalitet. Det rådde konsensus mellan samtliga artiklar där deras 

kvalitet bedömdes som hög. Utvalda artiklar till litteraturstudien blev åtta kvalitativa 

artiklar och en kvantitativ (Bilaga 4). 

 

5.4 Analys 

 

I litteraturstudien bearbetades resultatet fram med inspiration av Fribergs (2012) 

analysmetod vilket innebär att gå från helheten som finns i de valda artiklarnas resultat 

till att granska nyckelfynden i mindre delar. Därefter bildades en ny helhet utifrån 

delarna för att besvara litteraturstudiens syfte. Genom identifiering av likheter och 

skillnader bearbetades resultatet fram. Fribergs (2012) metod av analys är applicerbar på 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar därför valdes de att analyseras med samma 

metod. I litteraturstudien påbörjades analysen genom individuell läsning, Friberg (2012) 

skriver att individuell läsning sker för att få en överskådlig bild samt olika perspektiv på 

artiklarnas resultat. Efter den individuella läsningen användes färgpennor för att urskilja 

textenheter som överensstämde med litteraturstudiens syfte, och därmed identifierades 

de utmärkande nyckelfynden i varje artikels resultat. Därefter sammanställdes de valda 

textenheterna så att skillnader och likheter kunde urskiljas. Även den kvantitativa 

artikelns text har analyserats med samma metod. Friberg (2012) skriver att kvantitativa 

artiklars resultat kan analyseras genom texten som beskriver den statistiska analysen. 

Textenheterna i litteraturstudien översattes till svenska och sammanfattades för att få en 

förståelse av innehållet. För att skapa en schematisk översikt överfördes varje artikels 

resultat till ett pappersark där de kommande temana kunde urskiljas. Friberg (2012) 

bekräftar att skapa en schematisk översikt är ett bra tillvägagångssätt för att få en 

översikt av materialet. Utifrån sammanfattningen av textenheterna bildades gemensamt 

grupperingar som efter abstraktion resulterade i tre teman.   
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Tabell 1 Exempel på utformning av teman 

 

 

Textenhet 

 

Sammanfattning 

 

Gruppering 

 

Tema 

 

The patients were 

provided written and 

verbal information, and 

most felt that all the 

information was 

appropriate for them. 

 

Att ta del av olika typer 

av information 

upplevdes vara 

betydelsefullt för 

patienterna 

 

Information 

 

Stödjande faktorer 

under väntetiden 

 

Patients felt support, 

encouragement and 

understanding from next 

of kin, friends, 

employers and former 

transplant patients and 

were helped by 

activities and belief.  

 

Att få olika typer av stöd 

upplevdes vara 

betydelsefullt för 

patienterna 

 

Stöd 

 

Stödjande faktorer 

under väntetiden 

 

Being placed on the 

waiting lists gave them 

a sense of hope and they 

still had a future to look 

forward to. 

 

Att stå på väntelistan 

bidrog till att patienterna 

upplevde hopp 

 

Hopp 

 

Känslomässiga 

upplevelser 

 

Its essentiality has been 

evidenced in the 

transplant process, guilt 

for being alive, because 

somebody had to die 

 

Patienterna upplevde 

skuldkänslor då någon 

var tvungen att dö för att 

de skulle få leva 

 

Skuld 

 

Känslomässiga 

upplevelser 

 

Some patients felt that 

their economy collapsed 

beacuse of 

hospitalisation, hospital 

transport, medical 

expenses and the cost 

for help in their homes 

 

Patienterna upplevde att 

deras ekonomi 

påverkades negativt 

 

Förändrad ekonomi 

 

Förändrad livssituation 

 

Waiting is hard and 

frustrating. Is involves 

being bored, sitting 

around, doing nothing, 

not being able to make 

plans, being held back 

and feeling confined 

 

Patienterna upplever 

väntan som frustrerande 

då de inte längre kan 

göra det som de tidigare 

kunde göra 

 

Förändrad vardag 
 

Förändrad livssituation 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

I litteraturstudien har vetenskapliga artiklar med tillstånd från en etisk kommitté eller 

artiklar som har fört ett etiskt resonemang inkluderats. Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att innan en systematisk litteraturstudie genomförs är det viktigt att ta hänsyn till 

etiska aspekter gällande den valda vetenskapliga forskningen till litteraturstudien. Det 

innebär att valda vetenskapliga artiklar har fått tillstånd av en etisk kommitté för 

publicering eller fört ett etiskt resonemang. Författarna till litteraturstudien har 

presenterat samtliga resultat som motsvarar syftet. Forsberg och Wengström (2013) 

menar att det är oetiskt att exkludera de artiklar som inte stödjer forskarens egna åsikter. 

Författarna till litteraturstudien har försökt att neutralt förhålla sig med en opartisk roll 

under arbetets gång.  

 

6 RESULTAT 

 

De tre teman som arbetades fram och identifierades i litteraturstudien var 

Känslomässiga upplevelser, Förändrad livssituation och Stödjande faktorer under 

väntetiden. De tre teman användes för att beskriva patienters upplevelser av att vänta på 

en hjärt- eller lungtransplantation.  

 

6.1 Känslomässiga upplevelser 

 

Väntetiden präglades av många olika känslor som påverkade patienterna när de väntade 

på en hjärt- eller lungtransplantation. Patienterna kände en lättnad över att vara 

placerade på väntelistan då ett hopp om fortsatt liv skapades (Haugh & Salyer, 2007; 

Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012; Naef & 

Bournes, 2009; Macdonald, 2006; Sadala & Groppo Stolf, 2008; Yuk Man Lee, 2004). 

En känsla av tacksamhet infann sig hos patienterna över att de lever i ett land där 

organtransplantationer är en möjlighet då de är så pass sjuka att det inte finns någon 

annan utväg (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012).  

 

En annan känsla var upplevelsen av skuld över att någon måste dö, för att de själva 

skulle kunna fortsätta leva. Skuldkänslorna förstärktes av att patienterna inte visste vem 

som skulle donera till dem, och att donatorn aldrig skulle få veta vem som fick hjärtat 
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eller lungan (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Sadala & Groppo Stolf, 2008). 

Patienterna beskrev även en känsla av ovisshet över när de skulle få beskedet om det 

fanns en möjlig donator. De visste att organtransplantationen kunde inträffa vilken 

tidpunkt som helst, vilket gav dem en känsla av hopp men även rädsla, då de inte kunde 

förbereda sig på beskedet om organtransplantationen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 

2012; Naef & Bournes, 2009). Eftersom patienternas tillstånd försämrades fanns rädsla 

att väntetiden på organtransplantationen skulle bli för lång, och att de skulle bli för 

sjuka för att klara av organtransplantationen. Det fanns inte heller någon som kunde 

svara på hur länge patienterna skulle behöva vänta, eller om de ens kommer att få ett 

hjärta eller lunga. Det förstärkte upplevelsen av ovisshet och maktlöshet, då patienterna 

inte hade kontroll över situationen de befann sig i (Haugh & Salyer, 2007; Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg, 2012; Naef & Bournes, 2009; Macdonald, 2006; Yuk Man Lee, 

2004).  

 

En del patienter hade tankar om att själen sitter i hjärtat, vilket medförde rädsla över att 

få någon annans själ efter organtransplantationen. Det bidrog till tankar om att livet 

skulle förändras (Sadala & Groppo Stolf, 2008). De oroade sig för framtiden efter 

organtransplantationen och för riskerna för avstötning av det nya hjärtat eller lungan 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012). Den mest stressande faktorn av att vänta på en 

hjärt- eller lungtransplantation var rädslan för om organtransplantationen skulle komma 

för sent (Naef & Bournes, 2009; Vermeulen, Bosma, Van der Bij, Koëter & 

TenVergert, 2005).  Stressen kunde på sikt leda till ångest och depressioner under tiden 

som patienterna stod på väntelistan (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Naef & 

Bournes, 2009; Vermeulen et al., 2005). En del av patienterna med livshotande sjukdom 

kände att det var betungande att flera patienter i samma situation behövde 

organtransplantationen lika mycket. De upplevde besvikelse när organtransplantationen 

gick till någon annan (Haugh & Salyer, 2007). 

 

6.2 Förändrad livssituation 

 

Patienternas livssituation förändrades under tiden de stod på väntelistan för hjärta eller 

lunga, eftersom patienterna hade en livshotande sjukdom och en del av dem var i behov 

av syrgas. Vissa föredrog att använda syrgas då det underlättade andningen och ansågs 

vara en livlina (Haugh & Salyer, 2007; Naef & Bournes, 2009). Trots att syrgasen sågs 
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som en livlina beskrev patienterna att deras liv blev restriktivt då de var i ständigt behov 

av syrgas eller en cirkulationspump, vilket bidrog till att patienterna upplevde skam 

över att visa sig sjuka (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2012). Patienterna upplevde rädsla över att träffa andra människor på grund av 

den höga infektionsrisken, vilket bidrog till att många av dem kände att de behövde 

isolera sig. Extra betungande var det för de patienter som bodde själva, eftersom de 

hade svårigheter med att komma ut när de ville (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; 

Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012; Macdonald, 2006). Väntetiden upplevdes som en 

påfrestande period, då tidigare aktiviteter i det vardagliga livet blev för krävande, och 

många patienter skaffade sig därför nya aktiviteter som var mindre påfrestande 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Naef & Bournes, 2009; Macdonald, 2006; Sadala 

& Groppo Stolf, 2008; Yuk Man Lee, 2004).  

 

Patienterna upplevde att deras ekonomi påverkades negativt under väntetiden, då de inte 

kunde försörja sig själva. Framförallt var det egenföretagare som hade svårigheter med 

att fortsätta sin verksamhet, då de på grund av sin sjukdom inte klarar av arbetet längre. 

Många patienter behövde ta hjälp av familj och vänner för att klara av den ekonomiska 

situationen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Yuk Man Lee, 2004). Eftersom 

många patienter inte kunde fortsätta arbeta på grund av sin sjukdom, så kände de sig 

värdelösa för att de inte kunde leva som tidigare. När patienterna tvingades avstå från 

sitt arbete och stanna hemma så upplevde de sig ta mycket kraft från familjen. På grund 

av den livshotande sjukdomen behövde vissa patienter även hemhjälp, då de inte längre 

kunde utföra vardagssysslor som till exempel städning själva (Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2011; Naef & Bournes, 2009; Sadala & Groppo Stolf, 2008; Yuk Man Lee, 

2004).  

 

6.3 Stödjande faktorer under väntetiden 

 

Stöd från familj, vänner och vårdpersonal var betydelsefullt för patienterna eftersom det 

hjälpte dem att hantera väntetiden (Haugh & Salyer, 2007; Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012; Naef & Bournes, 2009; 

Macdonald, 2006; Sadala & Groppo Stolf, 2008; Vermulen et al., 2005; York & 

Cameron-Traub, 2008; Yuk Man Lee, 2004). Patienterna upplevde stöd då de kunde ta 

kontakt med vårdpersonalen när de hade frågor om organtransplantationen (Ivarsson, 
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Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012; Macdonald, 2006; 

Yorke & Cameron-Traub, 2008). Vissa av patienterna kände att vårdpersonalen blev 

som en familj vilket skapade trygghet (Haugh & Salyer, 2007). Trygghet upplevdes 

även när vårdpersonalen erbjöd samtal med kuratorer. Det var inte alla patienter som tog 

emot hjälpen, men de uppskattade att möjligheten fanns. Familj och vänner upplevdes 

vara en väsentlig del av stödet och det bidrog till att patienterna kunde hantera väntan 

bättre. Däremot upplevde en del patienter att deras vänner undvek att träffa dem, 

eftersom de inte kunde hantera den livshotande sjukdomen (Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012). Genom att patienterna fick ta del 

av tidigare transplanterade patienters erfarenheter väcktes hopp inför framtiden vilket 

underlättade väntetiden (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2012; Macdonald, 2006). 

 

Stöd som också var betydelsefullt för patienterna var att de erbjöds anpassningsbara 

hjälpmedel som till exempel rullstol, duschstol, hemhjälp och handikapparkering 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012). Patienterna 

belyste att en stödjande faktor var, att de fick vara delaktiga i vården genom att delge 

sina åsikter, bemötas med respekt och att deras värdighet upprätthölls (Haugh & Salyer, 

2007). Vårdpersonalen behövde vara flexibla för att patienterna skulle känna sig 

bekväma och upplevelsen av väntetiden skulle bli bättre. När patienterna kände trygghet 

ökade möjligheterna för en öppen dialog, vilket patienterna ansåg vara ett stöd för dem. 

Humor hjälpte patienterna att få tiden att gå snabbare (Haugh & Salyer, 2007; Yorke & 

Cameron-Traub, 2008). Religiös tro gav en del patienter känsla av styrka och trygghet 

vilket påverkade deras väntetid positivt (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Yuk Man 

Lee, 2004). 

 

Patienterna ville vara väl förberedda på allt som skulle ske i transplantationsprocessen, 

då det kunde skapas förståelse för deras situation. Patienterna uppskattade om 

informationen var regelbunden, och om det fanns kontinuitet bland vårdpersonalen 

vilket gav dem en känsla av trygghet (Yorke & Cameron-Traub, 2008). Det 

uppskattades även om vårdpersonalen individanpassade informationen (Haugh & 

Salyer, 2007 & Yorke & Cameron-Traub, 2008). Det var betydelsefullt för patienterna 

att få både verbal och skriftlig information från vårdpersonalen. Vissa patienter sökte 

information själva för att få en djupare förståelse av sin situation. Andra valde att inte 
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söka själva, då de ansåg att informationen var tillräcklig, eller att de kände rädsla över 

att läsa något som skulle skrämma dem (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011; Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg, 2012). För att patienterna skulle känna sig bekräftade önskade de 

att få information om vart de befann sig på väntelistan, vilket även bidrog till att de inte 

kände sig bortglömda (Yorke & Cameron-Traub, 2008). Det fanns en rädsla hos 

patienterna över att deras familj inte fick tillräcklig med information om 

medicintekniska hjälpmedel som patienterna använde. Det skulle kunna äventyra 

patienternas säkerhet, då familjen var tvungna att bistå med hjälp till patienterna trots att 

de inte hade tillräckligt med kunskap (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012).  

 

7 DISKUSSION 

 

Diskussionen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Diskussionen 

ska genomgående vara objektiv där likheter och skillnader ställs emot tidigare 

forskningsresultat inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

För att få en djupare förståelse för upplevelsen av att vänta på en hjärt- eller 

lungtransplantation har kvalitativa artiklar valts att inkluderas i litteraturstudien. Friberg 

(2012) menar att den kvalitativa metoden syftar till att få en ökad förståelse av 

människors subjektiva upplevelser. I litteraturstudien ingick även en kvantitativ artikel 

för att bidra till bredare förståelse som påvisade förändringar i livsvärlden över tid. 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att fördelen med att kombinera kvalitativ och 

kvantitativ metod är att problemområdet kan beskrivas från olika aspekter, vilket även 

ökar litteraturstudiens trovärdighet. Utifrån litteraturstudiens syfte som är att beskriva 

patienters upplevelser av att vänta på en hjärt- eller lungtransplantation hade enbart 

kvalitativa artiklar varit mest relevanta att inkludera. Den kvantitativa artikeln 

inkluderades då den hade hög kvalitet och bidrog till en bredd i resultatet vilket anses 

vara en styrka i litteraturstudien.  

 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. En intervjustudie hade varit 

ett mer lämpligt alternativ för att besvara litteraturstudiens syfte. Genom intervjuer kan 

fördjupande frågor användas och därmed kan patienternas subjektiva upplevelser 
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tydliggöras (Forsberg & Wengström, 2013). På grund av otillräcklig kunskap om att 

utföra intervjustudier valdes en systematisk litteraturstudie som metod. Det fanns 

svårigheter med att samtliga artiklar var skrivna på engelska, då de engelska orden kan 

översättas fel eftersom det inte är författarnas modersmål. Därför har samtliga artiklar 

studerats flertalet gånger och okända ord har översatts i lexikon. En svårighet med att 

beskriva patienternas upplevelser är att upplevelsen kan misstolkas då den är subjektiv. 

Det kan vara svårt att undvika egna tolkningar i artiklarnas resultat därför har resultaten 

granskats och ifrågasatts under hela analysprocessen. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) menar att många tolkningar sker på en omedveten nivå, och det är 

därför viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att inte påverka analysarbetet.  

 

I litteraturstudiens sökningsförfarande användes databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Genom att använda olika databaser bidrog det till fler artiklar som svarade 

på litteraturstudiens syfte. Efter samtliga sökningar i databaserna uppkom samma 

artiklar, vilket skulle kunna ses som en mättnad och ökar trovärdigheten i 

litteraturstudien. Polit och Beck (2012) skriver att när det inte framkommer någon ny 

information har datamättnad uppnåtts. Sökordet experience har inte används i 

databassökningen eftersom att SvenskMESH inte rekommenderade det som sökord. 

Eftersom mättnad i databassökningen uppstod och sökningsresultatet inte förändrades 

med sökordet experience gjordes valet att inte använda det som sökord. I 

litteraturstudien har sökningsförförandet presenterats tydligt. Backman (2008) menar att 

genom en tydlig redovisning kan replikation bli möjlig för utomstående läsare, vilket 

innebär att metoden ska vara möjlig att upprepa under identiska förhållanden. Polit och 

Beck (2012) menar att replikation ökar litteraturstudiens pålitlighet.  

 

Inklusionskriterierna i litteraturstudien var vuxna patienter över 18 år då det är Sveriges 

myndighetsgräns för att klassificeras som vuxen. I artikeln av Ivarsson, Ekmehag och 

Sjöberg (2012) ingick patienter från åldrarna 16-67 år. Eftersom det inte stämmer 

överens med inklusionskriterierna övervägdes att ta bort artikeln. Kvalitén på artikeln 

bedömdes som hög, och efter noggrann analys beslutades att artikeln skulle inkluderas 

då resultatet förmodligen inte har påverkats av att en del patienter som var under 18 år. 

Artikeln innehåller både patienter som väntar på en hjärt- eller lungtransplantation. De 

patienter som var under 18 år stod endast med på väntelistan för hjärttransplantation, 

vilket kunde urskiljas i vissa delar av artikelns resultat. Därför har de delarna 
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exkluderats i litteraturstudiens resultat. Det hade inte haft någon betydelse för 

litteraturstudiens resultat om inklusionskriterierna var från 16 år men databaserna 

begränsade sökningen enbart från 18 år i Cinahl och PsykInfo respektive 19 år i 

PubMed. En annan anledning till att artikeln inkluderades var att de flesta patienter var 

över 18 år, och att den återfanns i flertalet av databassökningarna. I artikeln av Sadala 

och Groppo Stolf (2008) framkommer det att fyra patienter är under 18 år men eftersom 

det likt den andra artikeln gick att urskilja i resultatet vem som säger vad har de delarna 

av artikeln exkluderats.  

 

Under analysprocessen har artiklarnas resultat granskats utifrån Fribergs (2012) 

beskrivning av analysmetod. Sammanfattning av textenheterna gjordes för att lättare 

erhålla en gruppering som utmynnades i tre teman. Axelsson (2012) menar att data kan 

sammanfattas för att logiskt sortera in de olika delarna i de strukturer som valts. 

Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning, där alla artiklarna som 

inkluderades i resultatet har en hög eller medel kvalité vilket skulle kunna bidra till en 

högre kvalité i litteraturstudiens resultat. I både analysprocessen och datainsamlingen 

har forskartriangulering använts vilket har varit en styrka och ökat trovärdigheten för 

litteraturstudien. Forsberg och Wengström (2013) skriver att forskartriangulering 

styrker resultatet, då flera forskare har granskat datainsamlingen och analysen 

individuellt för att uppnå konsensus.  

 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) kvalitetsgranskningsprotokoll valdes att 

modifieras. Modifieringen gjordes för att anpassa protokollet utifrån författarnas 

kunskaper som fanns för att granska artiklarna. I det kvalitativa protokollet modifierades 

analysmättnad och datamättnad bort då det ansågs vara svårt att bedöma, eftersom 

kunskap inom området var begränsad och det kunde därför bidragit till orättvist låga 

poäng. Frågorna i det kvantitativa protokollet som exkluderades var frågor om 

randomisering, likvärdiga grupper vid start och blindning, eftersom de utgick från en 

experimentell design. Därför valdes protokollet att modifieras för att passa fler designer. 

Risker med att modifiera kvalitetsgranskningsprotokollet skulle kunna vara, att det går 

att påverka bedömningen till det bättre samt styra kvalitén på artiklarna i den riktning 

som anses vara bra. Bedömningen av artiklarna anses inte ha påverkats av 

modifieringen, då de frågor som togs bort inte gav poäng eller enbart passade 

experimentella designer.  
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För att öka trovärdigheten i litteraturstudien har debriefing och peer debriefing använts. 

Enligt Polit och Beck (2012) innebär debriefing att en utomstående granskare med 

erfarenhet studerat och analyserat litteraturstudien. Peer debriefing innebär att 

jämbördiga utomstående granskare har studerat litteraturstudien.  

Debriefing har tillämpats i litteraturstudien då handledaren med erfarenhet inom 

metoden har varit delaktig och granskat under hela processen. Peer debriefing har 

tillämpats av jämbördiga granskare vid grupphandledning. Till följd av att peer 

debriefing och debriefing har används anses litteraturstudiens trovärdighet öka, vilket 

ses som en styrka i litteraturstudien.  

 

Polit och Beck (2012) skriver att överförbarhet innebär att resultatet går att överföra till 

liknande grupper och situationer. Resultatet i litteraturstudien beskrev att patienterna 

befann sig i en påfrestande och stresspräglad period när de stod på väntelistan för ett 

nytt hjärta eller lunga. Resultatet i litteraturstudien kan vara överförbart till patienter 

som väntar på andra organtransplantationer, men även till patienter med livshotande 

sjukdomar som väntar på livshotande ingrepp och behöver mycket stöd från 

vårdpersonal och närstående. Resultatet visade att stödjande faktorer var betydelsefullt 

och behöver uppmärksammas på både vårdutbildningar och i olika vårdkontexter, 

eftersom det var en betydande och viktig del för patienterna i litteraturstudien.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

De centrala fynden i den systematiska litteraturstudiens resultat är att patienterna som 

väntar på en hjärt- eller lungtransplantation är i en komplex situation där olika 

känslomässiga upplevelser finns, och att deras livssituation förändras. Det framkommer 

även vad patienterna upplever som stödjande faktorer under väntetiden, och vad det har 

för betydelse för att kunna hantera väntetiden. 

 

7.2.1 Känslomässiga upplevelser 

 

Temat känslomässiga upplevelser beskriver att patienterna under väntetiden kunde 

uppleva många olika känslor. Patienterna känner hopp om ett fortsatt liv när de blivit 

placerade på väntelistan för en hjärt- eller lungtransplantation. Även i Groppo Stolf och 
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Sadalas (2006) artikel upplevde patienterna som väntade på en hjärttransplantation att 

organtransplantation var den enda utvägen till ett fortsatt liv. Det kunde bidra till att de 

upplevde hopp, men vissa av patienterna upplevde osäkerhet och rädsla över hur lång 

väntetiden skulle bli. Hopp anses vara en utmärkande känsla även för de patienter som 

väntade på en levertransplantation, då patienterna beskrev väntetiden som en chans att 

bli född på nytt (Barrio, Lacunca, Armendariz, Margall & Asiain, 2004).  

 

Även andra känslor kunde upplevas i form av skuld, rädsla, oro, maktlöshet, ångest och 

ovisshet. Känslorna kunde på sikt leda till depression. Karapolat, Eyigor, Zoghi, 

Nalbantgil, Yagdi, Durmaz och Ozparan (2008) menar att patienternas livskvalitet 

försämrades, och det fanns risk för depressioner under väntetiden på en 

hjärttransplantation. I en studie av Öhman, Söderberg och Lundman (2003) där 

patienterna lever med en kronisk sjukdom men inte står på väntelista för en 

organtransplantation fanns även en känsla av ovisshet och rädsla för framtiden. Till 

skillnad från patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev patienterna med kronisk 

sjukdom en dödslängtan, vilket inte framkom hos patienterna på väntelistan för hjärt- 

eller lungtransplantation. Författarna i litteraturstudien tänker, att patienter som har en 

kronisk sjukdom kan ha en dödslängtan, eftersom de till skillnad från patienterna på 

väntelistan inte har en organtransplantation som en möjlighet och därför upplever en 

känsla av meningslöshet. Dahlberg och Segesten (2010) menar att upplevelsen av 

mening och sammanhang kan påverkas vid sjukdom. Samtidigt är innebörden av 

mening högst individuellt, och det behöver därför inte betyda att livet känns 

meningslöst till följd av sjukdomen, så länge patienten känner mening och sammanhang 

i sitt liv.  

 

Patienterna oroade sig för när organtransplantationen skulle ske, oron grundade sig i att 

det fanns en rädsla över om organtransplantationen inte skulle hinna bli möjlig i tid och 

att patienterna därmed inte skulle överleva. En framträdande känsla var att någon måste 

dö för att de själva skulle kunna fortsätta leva vilket bidrog till skuldkänslor. I Bjørk och 

Nådens (2008) artikel framkom det att även patienter som väntade på en 

levertransplantation upplevde rädsla och ovisshet om organtransplantationen skulle ske i 

tid, en skillnad från litteraturstudiens resultat var rädslan över att inte vakna upp igen 

efter ingreppet. I litteraturstudiens resultat beskrev patienterna att organtransplantation 

var den enda utvägen till fortsatt liv och att de kände hopp inför att genomföra 
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organtransplantationen. De kände rädsla för framtiden men inte för 

organtransplantationen. Till skillnad från litteraturstudiens resultat framkom det i 

artikeln av Brown, Sorrell, McClaren och Creswell (2006) att patienter på väntelista för 

levertransplantation hade tankar på att avstå organtransplantationen eftersom de ansåg 

att riskerna var för höga och komplikationerna var för stora. Sanner (2002) skriver att 

väntetiden på en organtransplantation för patienterna kan vara en extremt påfrestande 

period då ovissheten över när organtransplantationen kommer att ske. Det beskrivs som 

en svår balansgång mellan viljan att få ett hjärta eller en lunga utan att önska livet ur en 

möjlig donator. Dahlberg och Segestens (2010) beskrivning av livsvärldsteorin kan 

kopplas till patienternas känslomässiga upplevelser i litteraturstudiens resultat. 

Patienterna i litteraturstudien hade en livshotande sjukdom och upplevde känslor av 

ovisshet. Det kan kopplas till Dahlberg och Segestens (2010) beskrivning av lidande 

som kan påverka livsvärlden om oförutsägbara händelser inträffar som inte går att 

påverka. Trots det betyder inte lidande att välbefinnande behöver uteslutas i patienternas 

livsvärld, om vårdpersonalen kan hantera att möta patienters unika livsvärld så kan det 

hjälpa patienten att förstå sina känslor och därmed finna välbefinnande. I 

litteraturstudiens resultat framkom det att många av patienterna upplevde stöd, hopp och 

delaktighet under väntetiden vilket kan relateras till Dahlberg och Segestens (2010) 

beskrivning av välbefinnande, där välbefinnande kan underlätta patientens livssituation 

trots sjukdom.  

 

7.2.2 Förändrad livssituation 

 

Under temat förändrad livssituation framkom det att patienternas liv förändrades på 

grund av deras livshotande sjukdom och nya situation. Patienterna upplevde att deras liv 

blev begränsat och de kände sig isolerade till följd av det restriktiva livet som innebar 

att de inte kunde leva som de tidigare gjort och många fick därför sluta arbeta. 

Myaskovsky, Dew, Switzer, McNulty, DiMartini och McCurry (2004) bekräftar att 

många patienter hade svårigheter att fortsätta med sitt arbete och vardagliga sysslor blev 

ett hinder på grund av deras lungsjukdom och den påfrestande väntetiden. Även 

patienterna som inte väntade på en organtransplantation men var kroniskt sjuka 

upplevde att deras liv begränsades till följd av sjukdomen (Öhman, Söderberg & 

Lundmans, 2003). Dahlberg och Segesten (2010) menar att vid en förändrad 

livssituation kommer även livsvärlden att påverkas eftersom livsvärlden är den värld 
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som erfars av den unika patienten. Även vid sjukdom kan livsvärlden påverkas då 

patienten kan hamna utanför sitt vanliga sammanhang där relationer och vardagliga 

aktiviteter som till exempel arbete inkluderas. Patienterna i litteraturstudiens resultat 

hamnade utanför sitt vanliga sammanhang då de tvingades att isolera sig till följd av det 

restriktiva livet. Författarna i litteraturstudien relaterar det till vad Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver om att patientens sammanhang kan försvagas om inte 

gemenskap existerar i patientens liv.  

 

7.2.3 Stödjande faktorer under väntetiden 

 

I temat stödjande faktorer under väntetiden framkom det att stöd och information av 

olika slag var betydelsefulla för patienterna under väntetiden. Patienterna beskrev att 

stöd från familj, vänner och vårdpersonal var av stor vikt för att kunna underlätta 

väntetiden på ett nytt hjärta eller lunga. Burker, Madan, Evon, Finkel och Mill (2009) 

styrker det med att patienterna som väntade på en hjärttransplantation uppskattade 

möjligheten att prata med någon i deras närhet då det gav dem stöd. I litteraturstudien 

framkom det att en del patienter upplevde att deras vänner drog sig undan på grund av 

rädsla för deras sjukdom. Däremot i Barrio et al. (2004) sågs vännerna enbart vara en 

trygghet som gav dem glädje under väntetiden. Phillips, Burker och White (2011) 

påvisade att patienterna inför en lungtransplantation upplevde mindre ångest och 

depressioner när de fick stöd i form av information och omtanke från vårdpersonalen. 

Patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev vikten av att få känna sig delaktiga i 

vårdprocessen vilket bidrog till trygghet och att förtroende mellan patient och 

vårdpersonal skapades. En stödjande faktor för patienterna var att få möta patienter som 

hade genomgått en lyckad organtransplantation, det bidrog till att de kände förhoppning 

om ett fortsatt liv.  

 

Andra stödjande faktorer under väntetiden var religiös tro vilket stärkte patienterna, 

även humor upplevdes som en viktig faktor för att få tiden att gå fortare. Groppo Stolf 

och Sadala (2006) bekräftar att patienterna kände trygghet under väntetiden genom att 

be till Gud. Däremot upplevde många av patienterna i Bjørk och Nådens (2008) artikel 

att de inte fick stöd och styrka genom religiös tro. Utifrån Dahlberg och Segestens 

(2010) beskrivning av livsvärldsteorin överensstämmer den med resultatet i 

litteraturstudien då patienter behöver få stöd utifrån deras livsvärld. Patientens livsvärld 
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är sammanflätad med vårdpersonal och närstående och påverkar därför livsvärlden hos 

patienten. För att en god relation mellan vårdpersonal och patienter ska kunna skapas 

krävs det att patienten är villig att dela med sig av sin livsvärld där upplevelser finns. I 

den goda relationen kan vårdpersonal möta patientens livsvärld vilket kan upplevas som 

ett stöd för patienten. 

 

Patienterna i litteraturstudiens resultat beskrev delaktighet som betydelsefullt och även 

Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar delaktighetens betydelse där delaktighet kan 

bidra till en bättre vård. För att delaktighet ska kunna skapas krävs det att patientens 

livsvärld är i fokus och att vårdandet anpassas därefter. I litteraturstudiens resultat 

framkom det att delaktighet upplevdes när patienterna fick tillräcklig individanpassad 

information av vårdpersonalen. Däremot menar Dahlberg och Segesten (2010) att 

informationen är obetydelsefull om den inte möter patientens livsvärld och då kan heller 

ingen delaktighet uppstå. 

 

Utmärkande i litteraturstudiens resultat var att patienterna upplevde information som en 

stödjande faktor under väntan på ett hjärta eller en lunga. Patienterna uppskattade om 

informationen angående organtransplantationen var både verbal och skriftlig, det ansågs 

även betydelsefullt om informationen individanpassades. Individanpassad vård stöds 

med HSL (SFS 1982:763) där det även förespråkas att vården ska vara respektingivande 

och värna om patientens självbestämmande och integritet. 

Regelbunden information hjälpte patienterna att kunna hantera väntetiden vilket bidrog 

till att patienterna kände sig bekräftade. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det 

är betydelsefullt att vårdpersonalen beaktar patientens unika livsvärld och därmed kan 

trygghet skapas och patienten kan känna sig bekräftad.  

 

8 SLUTSATS 

 

I litteraturstudiens resultat beskrevs patienternas upplevelser av att vänta på en hjärt- 

eller lungtransplantation. I resultatet framkom det att patienterna under väntetiden 

upplevde en turbulent period med många känslomässiga upplevelser. Patienternas 

livssituation förändrades, och det medförde påverkan på deras livsvärld, samt att de var 

i behov av stödjande faktorer som information och stöd från vårdpersonal, familj och 

vänner. Donationskampanjer kan vara ett betydelsefullt tillvägagångssätt för att 
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uppmärksamma allmänheten om den stora bristen som råder på hjärta och lunga som 

donationsorgan. Det kan uppmana till ställningstagande för organdonationer och 

därmed skulle väntetiden för patienterna kunna påverkas. Genom en ökad förståelse för 

hur patienterna som väntar på ett hjärta eller lunga upplever väntan, kan vårdpersonalen 

underlätta väntetiden för patienterna genom att informera och ge stöd. Det framkom i 

litteraturstudiens resultat att patienterna oroade sig över familjens kunskaper om 

medicintekniska hjälpmedel, samt för deras upplevelser under väntetiden. Det behövs 

därför mer forskning och kunskap om hur familjen ska involveras i patienternas vård 

och därmed kunna underlätta väntetiden och säkra vården. Vårdutbildningar behöver 

fortsätta uppmärksamma att vårda med livsvärlden som grund, då det är där upplevelser 

kan synliggöras och förstås, därmed kan vården förbättras. 
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AND Attitude 

AND Waiting lists 

(Explode, peer 

review, research 

article, English, 

2004-2014, all 

adult) 

 

7 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 

 

(3), 5, (8) 

Heart 

transplantation OR 

Lung 

transplantation 

AND Quality of 

life (Explode, peer 

review, research 

article, English, 

2004-2014, 19-44 

 

29 

 

29 

 

2 

 

2 

 

1 

 

(8) 



  
 

III 

 

 

 

( ) = tidigare inkluderad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

years, 45-64 years, 

65+ years) 

Heart 

transplantation OR 

Lung 

transplantation 

AND Quality of 

life AND Waiting 

lists (Explode, peer 

review, research 

article, English, 

2004-2014, all 

adult) 

 

5 

 

5 

 

5 

 

4 

 

1 

 

(8) 



  
 

IV 

Bilaga 2 Sökmatris PubMed, januari-april 2014 

 
 

Ämnesord 

 

Träffar 

 

Lästa titlar 

 

Lästa abstrakt 

 

Lästa artiklar 

 

Valda artiklar 

 

Artikelnummer 

Heart transplantation 

(MESH-database, 10år, 

19+ years, English) 

 

4162 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Lung transplantation 

(MESH-database, 10år, 

19+ years, English) 

 

2610 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Waiting lists (MESH-

database, 10år, 19+ years, 

English) 

 

2100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Patients (MESH-database, 

10år, 19+ years, English) 

 

18 901 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Heart transplantation 

(Major topic, 10år, 

English, 19+ years, 

MESH- database) 

 

3347 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Lung transplantation 

(Major topic, 10år, 

English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

2263 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Waiting list (Major topic, 

10år, English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

800 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Patients (Major topic, 

10år, English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

9732 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Attitude (Major topic, 

10år, English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

36 530 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Heart transplantation OR 

Lung transplantation 

(Major topic, 10år, 

English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

5399 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 



  
 

V 

Heart transplantation OR 

Lung transplantation 

AND Waiting lists (Major 

topic, 10år, English, 19+ 

years, MESH-database) 

 

131 

 

131 

 

13 

 

13 

 

5 

 

1, 2, (6), (8), 9 

Heart transplantation OR 

Lung transplantation 

AND Attitude (Major 

topic, 10år, English, 19+ 

years, MESH-database) 

 

24 

 

24 

 

4 

 

4 

 

3 

 

(6), (7), (8) 

Heart transplantation OR 

Lung transplantation 

AND Patients (Major 

topic, 10år, English, 19+ 

years, MESH-database) 

 

22 

 

22 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Heart transplantation OR 

Lung transplantation 

AND Waiting lists AND 

Attitude (Major topic, 

10år, English, 19+ years, 

MESH-database) 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

(8) 

 

 

( ) = tidigare inkluderad 
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Bilaga 3 Sökmatris PsycINFO, januari-april 2014 

 

 

 
 

( ) = tidigare inkluderad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämnesord 

 

Träffar 

 

Lästa titlar 

 

Lästa abstrakt 

 

Lästa artiklar 

 

Valda 

artiklar 

 

Artikelnummer 

Heart transplantation 

(2004-2014, peer review, 

adulthood) 

 

87 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Lung transplantation 

(2004-2014, peer review, 

adulthood) 

 

55 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Organ transplantation 

AND Heart (Thesaurus, 

explode, 2004-2014, peer 

review, adulthood) 

 

25 

 

25 

 

3 

 

3 

 

1 

 

4 

Organ transplantation 

AND Lung (Thesaurus, 

explode, 2004-2014, peer 

review, adulthood) 

 

26 

 

26 

 

3 

 

3 

 

1 

 

(4) 

Quality of life (Thesaurus, 

explode, 2004-2014, peer 

review, adulthood) 

 

11 524 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Organ transplantation 

AND Heart OR Lung AND 

Quality of life (Thesaurus, 

explode, 2004-2014, peer 

review, adulthood) 

 

47 

 

47 

 

20 

 

1 

 

0 

 



  
 

VII 

Bilaga 4 Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

Författare: Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. 

År: 2012 

Land: Sverige. 

Titel: Heart or lung transplanted patients retrospective view on information and support while waiting for 

transplantation. 

Tidsskrift: Journal of Clinical Nursing. 

 

 

Syfte 

 

Patienters upplevelse av stöd och information under väntan av en hjärt- eller 

lungtransplantation. 

 

 

Metod 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard med deskriptiv och retrospektiv design. 

Semistrukturerade intervjuer sex månader efter genomgången transplantation.  

 

 

Urval 

  

16 deltagare, 7 män och 9 kvinnor i åldrarna 16-67 år.  

 

 

Resultat 

 

Att uppnå självförtroende och tillit genom information och stöd. Upplevelsen av bristande 

förståelse. Upplevelsen av att kämpa med en livshotande sjukdom och en osäker framtid. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

 Ja                                    Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 16 

Ålder: 16-67 

Man/Kvinna: 7/9 

 

Är kontexten presenterad? 

 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                     Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

Ja                                     Nej                                Vet ej  

Ja                                     Nej                                Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

  

 

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                     Nej                               Vet ej 

Ja                                      Nej                               Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%) Hög              Medel                           Låg 

 

 



  
 

VIII 

Artikel 2 

 

Författare: Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T.  

År: 2011. 

Land: Sverige. 

Titel: Recently accepted for the waiting lists for heart or lung transplantation- patients experiences of 

information and support.  

Tidsskrift: Clinical Transplantation.  

 

 

Syfte 

 

Beskriva patienters upplevelser av informationen och stödet de erbjöds efter att de blivit 

placerade på väntelistan för hjärt- eller lungtransplantation. 

 

 

Metod 

 

Kvalitativ deskriptiv design enligt Flanagans metod, Critical Incident Technique CIT) . 

Semistrukturerad intervjuer.  

 

 

Urval 

 

21 deltagare, 11 kvinnor och 10 män. 24-69 år. Konsekutivt urval från en kardiologisk-thorax 

klinik i södra Sverige. Deltagarna hade varit med på väntelistan mellan två till fyra veckor.  

 

Resultat 

 

Hur kronisk sjukdom påverkar patientens känslor för framtiden. Patienternas upplevelse och 

uppfattningar om olika typer av stöd och information. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 21 

Ålder: 24-69 

Man/Kvinna: 10/11 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                   Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

     

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Ja                                   Nej                                Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%)Hög           Medel                                 Låg 

 

 

 



  
 

IX 

Artikel 3 

 

Författare: Haugh, K. & Salyer, J. 

År: 2007. 

Land: USA. 

Titel: Needs of patients and families during the wait for a donor heart. 

Tidsskrift: Heart & Lung.  

 

 

Syfte 

 

Att undersöka patienter och anhörigas uppfattningar om vilken omvårdnad som användes 

under väntan på ett nytt hjärta, hur effektiva dessa handlingar var och vilka övriga åtgärder 

som skulle kunna vara till hjälp under väntetiden.  

 

 

Metod 

 

Fokusgrupp intervjuer med öppna frågor, detta för att stimulera till ökad diskussion. En 

kvalitativ innehållsanalys användes. 

 

 

Urval 

 

Totalt 11 deltagare, 8 patienter och 3 anhöriga. Ändamålsenligt urval. 36-61år. 

Videoinspelade intervjuer.  

 

 

 

Resultat 

 

Upplevelsen av att vänta på en hjärttransplantation syftar till att hantera ovissheten under 

väntan. Betydelsen för patienter och deras anhöriga av att ta del av information. Vikten av att 

ta hänsyn till familjen och deras behov. Bibehållandet av informanternas respekt och 

värdighet. Betydelsen av att bibehålla normaliteten i livet. Vikten av att hantera stressfyllda 

och känslomässiga situationer som väntan på en hjärttransplantation kan ge. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

 Ja                    Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 11 

Ålder: 36-61 

Man/Kvinna: 7/4 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                   Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                  Nej                                 Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%)Hög          Medel                                  Låg 

 

 

 



  
 

X 

Artikel 4 

 

Författare: York, J., & Cameron-Traub, E. 

År: 2008. 

Land: Australien och Storbritannien.   

Titel: Patients perceived care needs whilst waiting for a heart or lung transplant. 

Tidsskrift: Journal of Clinical Nursing. 

 

 

Syfte 

 

Att utforska patientens upplevelser av omvårdnaden vårdpersonalen givit under vårdtiden 

medan de var på väntelistan för en hjärt- och/eller lungtransplantation.  

 

 

Metod 

 

Undersökande kvalitativ studie enligt Green och Thorogood´s teknik med semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

Urval 

 

22 deltagare, 9 väntade på hjärttransplantation, 11 på lungtransplantation och 2 på hjärt-

lungtransplantation från ett transplantationscenter i Australien. 12 män och 10 kvinnor i 

åldrarna 21-67 år. Ändamålsenligt urval.  

 

Resultat 

Fem teman: Behov av information, behov av kontakt med sjuksköterskan., behov av en god 

vårdrelation, behov av positivt tänkande och behov av medkänsla.  

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 22 

Ålder: 21-67 

Man/Kvinna: 12/10 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                  Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                  Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                  Nej                                Vet ej 

Ja                                  Nej                                Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                  Nej                                 Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%)Hög          Medel                                 Låg 

 

 
 

 



  
 

XI 

Artikel 5 

 

Författare: Yuk Man Lee, S. 

År: 2004. 

Land: Kina. 

Titel: Waiting for a transplant: the lived experience of Hong Kong Chinese patients. 

Tidsskrift: The world of critical care nursing.  

 

 

Syfte 

 

Beskriva vuxna personer från Kinas upplevelser av att vänta på en hjärttransplantation.  

 

Metod 

 

Fenomenologisk beskrivande design. Ostrukturerade intervjuer med öppna frågor.  

 

 

Urval 

 

 Ändamålsenligt urval. 6 män deltog i studien från ett hjärttransplantation register i Hong 

Kong. 

 

Resultat 

 

Fyra teman: Under väntan, bevara sig själv under väntan, förståelse över väntan och tron på 

andligheter.  

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

 Ja                                   Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 6 

Ålder:  

Man/Kvinna: 6/0 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                    Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                    Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                   Nej                                  Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (12 p, 100%)Hög                  Medel                       Låg 

 

 

 

 

 

 



  
 

XII 

Artikel 6 

 

Författare: Naef, R., & Bournes, D. 

År: 2009. 

Land: Kanada.  

Titel: The Lived experience of waiting- A parse method study. 

Tidsskrift: Nursing Science Quarterly. 

 

 

Syfte 

 

Undersöka deltagarnas upplevelse av att stå på en väntelista för lungtransplantation och under 

denna period få en ny kunskap om hälsa och livskvalitet. Samt bidra till en samlad 

kunskapsbild om omvårdnadsteorin ”humanbecoming”. 

 

 

Metod 

 

Fenomenologisk-hermeneutisk design med utgångspunkt från Parses ”humanbecoming” som 

är en omvårdnadsteori. Innehållsanalys enligt Parse. Ostrukturerade individuella intervjuer 

som spelades in.  

 

 

Urval 

 

11 deltagare, 8 kvinnor och 3 män över 18år.  Ändamålsenligt urval.  

 

Resultat 

Presenteras tre patientberättelser där det framkommer att väntan är en mödosam period, att 

förutse hur framtiden kommer att bli och hur relationer mellan patient/anhöriga och 

vårdpersonal påverkar väntan.  

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

Ja                                    Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 11 

Ålder: 32-67 

Man/Kvinna: 3/8 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                    Nej                                Vet ej 

Ja                                    Nej                                Vet ej 

Ja                                    Nej                                Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                    Nej                                Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Ja                                   Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (12p, 100%)Hög                Medel                      Låg 

 

 

 



  
 

XIII 

Artikel 7 

 

Författare: Sadala, M., & Groppo Stolf, N. 

År: 2008. 

Land: Brasilien. 

Titel: Heart transplantation experiences: a phenomenological approach. 

Tidsskrift:  Journal of Clinical Nursing. 

 

 

Syfte 

 

Att få förståelse för patienters upplevelse av en hjärttransplantation.  

 

 

Metod 

 

Beskrivande fenomenologisk ansats. Individuella intervjuer. 

 

 

 

Urval 

 

 26 deltagare med hjärtsjukdom från Brasilien. 

 

Resultat 

 

Tre teman: Upplevelse av att få reda på att en hjärttransplantation är enda utvägen för fortsatt 

liv. Upplevelsen av donatorer, familj och vårdgivare. Reflektion om den levda erfarenheten. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

Ja                                    Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 26 

Ålder: 15-71 

Man/Kvinna: 20/6 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                  Nej                                  Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                  Nej                                  Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                   Nej                                  Vet ej 

Ja                                  Nej                                   Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                  Nej                                  Vet ej 

Ja                                  Nej                                  Vet ej 

Ja                                  Nej                                  Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                  Nej                                 Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Ja                                   Nej                                Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%)Hög                  Medel                       Låg 

 

 

 



  
 

XIV 

Artikel 8 

 

Författare: Macdonald, K. 

År: 2006. 

Land: Storbritannien.  

Titel: Living in limbo- patients with cystic fibrosis waiting for transplant. 

Tidsskrift: British Journal of Nursing. 

 

 

Syfte 

 

Att undersöka upplevelsen hos patienter med cystisc fibros samt hur deras vårdare hanterar 

omvårdnaden hos patienter i väntan på lungtransplantation.  

 

Metod 

 

En deskriptiv explorativ design. Semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Urval 

 

8 patienter, 3 kvinnor och 5 män i åldrarna 19-40 år.  

 

 

Resultat 

 

Det framkom att patienterna upplevde kaos och levde  i ovisshet. 

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Tydlig avgränsning/problemformulering? 

 

Ja                                     Nej                                Vet ej 

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: 13 

Ålder: 19-72 

Man/Kvinna: 6/7 

Är kontexten presenterad?  

Ja                                      Nej                                Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja                                      Nej                                Vet ej 

Urval: 

-Relevant? 

-Strategiskt? 

 

Ja                                      Nej                                Vet ej 

Ja                                      Nej                                Vet ej 

Metoder för:  

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet? 

-Datainsamling tydligt beskrivet? 

-Analys tydligt beskrivet? 

 

Ja                                      Nej                                Vet ej 

Ja                                      Nej                                Vet ej 

Ja                                      Nej                                Vet ej  

Giltighet:  

-Är resultatet logiskt, begripligt? 

 

 

Ja                                      Nej                                 Vet ej 

  

Kommunicerbarhet: 

-Redovisas resultatet klart och tydligt? 

-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

 

Ja                                     Nej                                 Vet ej 

Ja                                      Nej                                 Vet ej 

Sammanfattande bedömning av kvalitet (11p, 92%)Hög            Medel                               Låg 

 

 

 

 



  
 

XV 

Artikel 9 

 

Författare: Vermeulen, K., Bosma, O., Van der bij, W., Koëter, G., & TenVergert, M. 

År: 2005. 

Land: Nederländerna. 

Titel: Stress, psychological distress, and coping in patients on the waiting list for lung transplantation: an 

exploratory study. 

Tidsskrift: Transplant International. 

 

Syfte 

 

Att undersöka potentiella stressfulla faktorer hos vuxna patienter som väntar på en 

lungtransplantation. 

 

Metod 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. Frågeformulär. 

 

Urval 

 Deskriptiv statistik. Antalet deltagare varierade mellan 70 till 21 stycken och åldern varierade 

mellan 20- 70 år. Frågeformulär delades ut var tredje månad.  

 

Resultat 

Studiens resultat visade att den största stressfaktorn för patienterna var rädslan över att 

transplantationen inte skulle hinna genomföras och desto längre tid patienterna stod med på 

väntelistan ökade risken för ångest och depression.  

 

Kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).  

 

Forskningsmetod? 

 

 Kvantitativ tvärsnittsstudie.  

 

Patientkaraktäristiska? 

Antal: Mellan 3-27 månader så varierade antalet patienter 

mellan 21-70 stycken. 

Ålder: 20-70 år. 

Man/Kvinna: Framkommer inte. 

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exkludering 

 

 Ja                              Vet ej                                       Nej                                 

 

Urvalsförfarande beskrivet? 

 

 Ja                               Vet ej                                      Nej                                 

  

Representativt urval?  

 Ja                               Vet ej                                      Nej                            

  

 

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven? Ja                                Vet ej                                     Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja                                Vet ej                                     Nej 

Adekvat statistisk metod? Ja                               Vet ej                                     Nej 

Etiskt resonemang? Ja                               Vet ej                                     Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?  Ja                              Vet ej                                     Nej 

Är instrumenten reliabla? Ja                               Vet ej                                     Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja                               Vet ej                                     Nej 

Huvudfynd:  

Sammanfattande bedömning av kvalitet: (10p, 83%)Hög             Medel                              Låg 
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