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Abstrakt 
Bakgrund: Under 2013 transplanterades 50 hjärtan i Sverige. Det är en livräddande 

behandling som har som mål att patienten ska kunna återgå till ett normalt liv. De 

fysiska förutsättningarna förändras genom att individen orkar mer samtidigt som det 

finns en förekomst av olika biverkningar och infektionskänsligheten ökar.  

Syfte: Vårt syfte är att beskriva en hjärttransplantations påverkan på livskvalité - ur ett 

patientperspektiv. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där både kvalitativa och kvantitativa empiriska 

studier har inkluderats. Totalt inkluderades tolv kvalitetsbedömda studier. Studiernas 

respektive resultat analyserades och sammanställdes till fyra kategorier. 

Resultat: Följande kategorier framkom: vara tillfreds med sitt nya liv, begränsningar i 

livet, strategier för att möta förändringar samt existentiella tankar, vilka beskriver hur 

livskvalité påverkas efter en hjärttransplantation. 

Slutsats: Livskvalité är något ytterst individuellt och påverkas hos hjärttransplanterade 

personer av både yttre och inre omständigheter. I mötet med en hjärttransplanterad 

person måste sjuksköterskan vara öppen för att prata om den personliga innebörden av 

att ha fått ett nytt hjärta och på vilket sätt det påverkar just den personen. 
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1 Introduktion 

Ämnet hjärttransplantation valdes då alla tre författarna har erfarenhet av transplantation 

av andra organ än hjärtat, och tyckte därför att det var ett intressant ämne. 

Hjärttransplantation är en livräddande behandling och målet med transplantation är att 

patienten ska komma tillbaka till ett normalt liv (Bakken, Myrseth, Kongshaug, Relbo 

& Grov, 2011). Transplantation erbjuds när all kirurgisk och medicinsk behandling är 

testad utan tillräckligt resultat. Molzahn (1991) betonar att det ska finnas potential till 

ökad livskvalité och ett förlängt liv. Den 1 juli 2014 fanns det i Sverige 764 personer 

som väntade på en organtransplantation, av dessa var det 26 personer som väntade på ett 

hjärta. Under 2013 genomfördes ca 50 hjärttransplantationer på de olika 

transplantationsenheterna i Sverige (Mer organdonation [MOD], 2014). Långt ifrån alla 

som skulle behöva transplanteras blir det på grund av bristen på lämpliga donatorer 

(Bakken et al., 2011). Dagens patienter som ändå får genomgå en hjärttransplantation 

har en god långtidsöverlevnad och tekniskt sätt är det inte ett allt för avancerat ingrepp. 

Ämnet transplantation är under ständig utveckling och vi valde att göra en 

litteraturstudie för att få kunskap om den senaste forskningen kring hjärttransplantation 

och livskvalité ur ett patientperspektiv, vilket vi tror kan vara användbart i vår 

kommande yrkesroll som sjuksköterskor och hjälpa oss att bemöta patienter med ett 

transplanterat hjärta med öppenhet, respekt och ödmjukhet. 

 

2 Bakgrund 

2.1  Hjärttransplantationens framväxt 

Möjligheten till transplantation samt överlevnaden hos mottagare av ett nytt hjärta 

ökade på 1960- talet då de immunosuppressiva läkemedlen utvecklades (Arlebrink, 

2013). Efter en hjärttransplantation väntas en trippelbehandling med läkemedlen 

ciklosporin, steroider och azatioprin, vilken startar omedelbart i samband med 

operationen. För att förhindra avstötning av det nya hjärtat krävs livslång behandling 

med immunosuppressiva läkemedel (Svalander & Mölne, 2002). Den första 

hjärttransplantationen genomfördes 1967 i Kapstaden, Sydafrika av thoraxkirurgen 

Christiaan Barnard (Bakken et al, 2011; Bergh & Nilsson, 2002; Jansson & Andersson, 

2002). Denna transplantation gav patienten en överlevnad på endast 18 dagar. Däremot 
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hade den tredje hjärttransplanterade patienten i Sydafrika, samt den första 

hjärttransplanterade patienten i USA en överlevnad på flera år (Jansson & Andersson, 

2002). Verksamheten startade i Sverige 1984, då användes donatorer från andra länder 

(Bergh & Nilsson, 2002). År 1988 ändrades begreppet hjärtdöd till hjärndöd i Sverige. I 

och med förändringen möjliggjordes användandet av svenska donatorer och därmed 

blev fler organ tillgängliga för hjärttransplantation som behandling för patienter med 

hjärtsjukdom (Järhult & Offenbartl, 2006). Bergh och Nilsson (2002) beskriver att det i 

Sverige finns två enheter som utför denna operation, vilka är Lund och Göteborg. En 

indikator till hjärttransplantation är uttalad, svår hjärtsvikt där hjärtat har en nedsatt 

förmåga till att pumpa blod. Andra indikationer för hjärttransplantation är bland annat 

att vara i funktionsklass 3 på NYHA-skalan (New York Heart Association Functional 

Classification) vilket innebär symtom av hjärtsvikt som trötthet och andfåddhet vid lätt 

till måttlig ansträngning, eller 4 på NYHA-skalan vilket innebär symtom av hjärtsvikt i 

vila där minsta aktivitet ger ökade symtom. Dessutom måste transplantationen förväntas 

ge patienten en bättre prognos och livskvalité, all medicinsk och kirurgisk behandling 

ska ha prövats, övervägts och bedömts, och patienten ska förväntas leva max ett år om 

transplantationen ej genomförs. Orsaken till den transplantationskrävande hjärtsvikten 

varierar beroende på vilken åldersgrupp som drabbats. De personer som får ett nytt 

hjärta är till 90 % mellan 18-64 år vid transplantationstillfället. 

Storleksöverensstämmelse är viktigt för att ge en optimal utgång av transplantationen 

(Bergh & Nilsson, 2002). 

2.2 Donation till transplantation 

Om patienten inte själv gett sitt medgivande till donation genom att ha ett 

donationskort, anmält sig till socialstyrelsens donationsregister eller muntligt gett 

godkännande är det de närstående som får ta beslutet. Donatorerna är ofta unga 

människor som råkat ut för exempelvis en olycka eller livshotande sjukdom (Bakken et 

al., 2011). Samtidigt menar Bäckman och Fehrman- Ekholm (2002) att medelåldern på 

donatorn är cirka 60 år. Bakken et al (2011) beskriver att donatorn ofta inkommer 

medvetslös till sjukhuset och funktioner upprätthålls med hjälp av respirator. 

Blodcirkulationen upprätthålls med hjälp av blodtryckshöjande medicin, vätsketillförsel 

samt antidiuretika för att behålla vätskan i kroppen. Hjärtats ischemitid, det vill säga 

tiden från att organet saknar blodförsörjning tills det är på plats i mottagaren, är fyra 

timmar och är därmed det organ som har kortast överlevnadstid utanför kroppen. En 
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patient kan bidra till sju organtransplantationer (hjärta, lever, bukspottkörteln, lungor, 

tarmar samt två njurar). De närstående till den avlidna upplever ofta donationen som en 

viss tröst syftat till att de transplanterade organen kan rädda liv. Enligt Bäckman & 

Fehrman- Ekholm (2002) är lämpliga donatorer de patienter som blivit drabbade av 

total hjärninfarkt, oftast på grund av intrakraniella blödningar samt skalltrauma. 

Olämpliga donatorer är exempelvis patienter med HIV eller vissa andra infektioner, 

samt de med malign tumörsjukdom med undantag för vissa hjärntumörer. 

Donationsingreppet ska påbörjas inom 24 timmar från det att döden fastställts av läkare. 

Donationsoperationen är en relativt komplicerad operation, när organet tagits tillvara 

kyls det sedan ner fram till transplantationen (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). 

Mekaniska hjärtan har utvecklats som en upprätthållande behandling för att möjliggöra 

en väntan på hjärttransplantation för de akut sjuka patienterna (Persson & Omnell 

Persson, 2002). Väntelistorna är långa och kriterierna för att komma med på väntelistan 

blir allt striktare (Bakken et al. 2011). Kallelsen till transplantationen kommer ofta 

plötsligt och mottagaren får skynda sig till sjukhuset, vilket kan vara en omskakande 

upplevelse för individen (Sanner 2003). I genomsnitt behandlas en hjärttransplanterad 

patient fyra dagar på intensivvårdsavdelning, och den totala vårdtiden på sjukhus är i 

snitt 30 dagar innan patienten blir utskriven. Rehabiliteringstiden varierar mellan 

patienterna beroende på hur sjuk patienten varit innan hjärttransplantationen (Bergh & 

Nilsson, 2002). I Sverige och många andra länder finns det regler som säger att 

patienten som genomgått transplantation ej får veta vem donatorn är, men ålder och kön 

kan efter önskemål meddelas (Sanner, 2003). Sjuksköterskan kontrollerar och 

upprätthåller patienternas motivation till hjärttransplantation, samt ger information om 

väntetider, operation och eftervård (Bakken et al., 2011). En bra kommunikation mellan 

patient och sjuksköterska bidrar till ett större förtroende vilket är viktigt för vårdandet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Molzahn (1991) är ett av sjuksköterskans mål att 

förbättra patienternas livskvalité.   

2.3 Hur livet påverkas 

Enligt Svalander och Mölne (2002) följs hjärttransplantationen av en livslång 

behandling med livsstilsförändringar och kontinuerlig medicinering med bland annat 

immunosuppressiv behandling. Behandlingen är under utveckling med målet att nå en 

mer specifik immunsuppression. Svåra komplikationer samt tidig död kan uppkomma 

på grund av infektioner. Den största risken för rejektion, det vill säga avstötning, är 
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under de tre första månaderna efter transplantation. Vanligen drabbas patienterna av 

rejektion en till två gånger under det första året. I samband med rejektion så kan den 

immunosuppressiva läkemedelsdosen behöva ökas, vilket kan vara en bakomliggande 

faktor till infektion. Rejektion är den främsta orsaken till mortalitet under det första året. 

Efter transplantationen är de flesta patienterna på NYHA 1, vilket innebär inga symtom, 

eller NYHA 2, som innebär symtom vid mer än vardaglig ansträngning, på 

funktionsskalan (Svalander & Mölne, 2002). Under den första tiden efter 

transplantationen sker regelbundna efterkontroller efter ett fastställt schema. Då det gått 

sex månader efter transplantationen görs mer utförliga undersökningar av det 

transplanterade hjärtat. sedan följs patienterna upp med kontroller varje år (Bennerdt, 

2014). Kontinuerlig provtagning sker på det nya hjärtat med en endomyokardtång som 

förs in i höger kammare via v. jugularis under samtidig röntgenkontroll (Svalander & 

Mölne, 2002). En kort tid efter en lyckad transplantation återgår hjärtfunktionen till nära 

normal och patienten kan ofta återgå till ett normalt liv. Numera är fysisk rehabilitering 

ett vanligt inslag i behandlingen efter hjärttransplantation (Evangelista, Dracup, 

Doering, Moser & Kobashigawa, 2005). När den fysiska konditionen förbättras, ökar 

också lusten och patienterna kan ofta återgå till ett normalt sexliv, flera män kan 

fortfarande bli pappor och kvinnor kan genomgå en graviditet under strikta kontroller 

(Bakken et al., 2011). Conway et al. (2013) beskriver hur en hjärttransplantation kan ge 

upphov till såväl negativa som positiva erfarenheter för patienten. 

Enligt Bullington (2004) är det genom den levda kroppen som vi upplever och förhåller 

oss till omvärlden. Upplevelsen av kroppen kan variera från situation till situation, och 

kroppsliga förändringar kan leda till förändringar i strukturer. I vissa fall kan det 

innebära att harmonin i den levda kroppen störs och att det sker en splittring mellan den 

nu främmande kroppen och jaget. Även individens uppfattning av livet förändras då den 

står i relation till den levda kroppen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en syn 

på kroppen som levd möjliggör en större förståelse av människans förhållande till hälsa 

respektive ohälsa, välbefinnande och lidande. Den levda kroppen har en relation till 

individens identitet och självuppfattning, och även dessa existentiella aspekter kan 

således påverkas av en förändrad kropp. 

2.4 Begreppsdefinition 

2.4.1 Livskvalité  
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WHO:s definition av livskvalité: 

 Perception of their position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns. It is 

a broad ranging concept, incorporating in a complex way individuals' physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 

their relationships to salient features of the environment. (WHOQOL Group, 1995, s. 

1403) 

På sin webbplats har region Skåne gjort en översättning av definitionen som lyder:  

 Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den 

kultur och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga 

mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av 

individens fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala 

förhållanden och relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön. (Ekström, 2014) 

2.5 Teoretisk referensram- Känsla av sammanhang 

Antonovskys (1995) teori om Känsla av sammanhang (KASAM) består av tre 

huvudteman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka tillsammans påverkar 

individens aktuella position i rörelsen mellan hälsa och ohälsa, samt mellan hög 

livskvalité och låg livskvalité. 

Begriplighet är den aspekt av KASAM som berör huruvida en individ upplever olika 

inverkningar på livet som förståeliga och fattbara. En hög känsla av begriplighet innebär 

att såväl väntade som oväntade händelser i livet kan mötas med gripbarhet och att 

individen har en förmåga att se en ordning i situationen som personen ställs inför. 

Tvärtemot kännetecknas en låg begriplighet av att livets väntade respektive oväntade 

händelser ses som oförklarliga, osammanhängande och oordnade. Hanterbarheten 

fastställs av individens tillit till sin förmåga att möta eventuella livsförändringar med 

hjälp av de resurser som finns tillgängliga. De så kallade resurserna kan syfta på 

exempelvis anhöriga eller andra betydande personer i ens närhet. En hög känsla av 

hanterbarhet innebär att olika händelser i livet kan ses som hanterbara erfarenheter och 

utmaningar. Däremot innebär en låg känsla av hanterbarhet att olika livshändelser ses 

som något ovälkommet utanför ens kontroll. Meningsfullhet syftar på att individen har 

en känsla av delaktighet i de livsskeenden som formar personens öde och livssituation. 

En individ med hög känsla av meningsfullhet har livsområden som ses som viktiga och 

något personen kan hänge sig till. Livet anses ha en emotionell innebörd och det är värt 
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att möta eventuella svårigheter med kraft och engagemang snarare än att se dem som 

bördor. 

Antonovsky anser att dessa tre komponenter är starkt sammankopplade, och att det är 

helheten av de tre delarna som avgör KASAM, samt individens förmåga att möta 

problem och livserfarenheter. Vidare betonas att det inte är hela individens värld som 

innefattas av KASAM. Olika individer sätter upp olika snäva respektive vida gränser för 

vad de själva anser viktigt och KASAM påverkas enbart av de livsaspekter som ligger 

inom deras självuppfattade gränser. Det som ligger utanför gränserna har därmed ingen 

betydelse för KASAM, oavsett om där finns en känsla av begripbarhet, hanterbarhet, 

meningsfullhet eller inte. Aspekter som ligger utanför gränserna och anses oviktiga kan 

exempelvis vara politik för en individ, medan det kan vara konst för en annan. Vilka 

livsaspekter som ligger innanför respektive utanför gränserna är ytterst individuellt, men 

en förutsättning för KASAM är att det åtminstone finns några livsaspekter som 

individen själv anser vara viktiga. 

2.6 Problemformulering 

Att genomgå en hjärttransplantation medför förändringar i det vardagliga livet för 

organmottagaren. Hjärttransplantationen innebär en stor kroppslig förändring för 

mottagaren av organet, och medför ofta en betydande förbättring avseende de symtom 

som hjärtsjuka kan uppleva. Samtidigt följer en behandling med immunhämmande 

läkemedel vilket kan innebära en förekomst av olika biverkningar, och risken för 

avstötning samt infektionskänsligheten kan ge upphov till oro för patienten. Den 

kroppsliga förändringen kan innebära att harmonin i den levda kroppen störs och att det 

sker en splittring mellan den nu främmande kroppen och jaget. Olika individer hanterar 

livsförändringar på olika sätt, vilket kan ha en stor betydelse för förmågan att komma 

till ro i det nya livet och uppnå en känsla av sammanhang. Hjärttransplantation kan 

således ge upphov till såväl negativa som positiva erfarenheter och det är inte självklart 

hur livskvalitén påverkas. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en öppenhet inför hur 

den hjärtsjukes situation förändras i och med transplantationen, och en ökad kunskap 

och förståelse kring ämnet kan underlätta i den efterföljande omvårdnaden. För att få en 

tydligare bild av hur patientens livskvalité påverkas av hjärttransplantationen har vi valt 

att göra en litteraturstudie inom området. 
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3 Syfte 

Vårt syfte är att beskriva en hjärttransplantations påverkan på livskvalité - ur ett 

patientperspektiv. 

4 Metod  

Uppsatsens utformning är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att noga värdera 

och granska vetenskaplig kunskap (Dahlborg Lyckhage, 2012). En litteraturstudie ska 

ha ett strukturerat arbetssätt (Friberg, 2012). Forsberg och Wengström (2013) menar att 

en litteraturstudie innebär att inom det valda området systematiskt söka litteratur samt 

granska kritiskt och därefter sammanställa denna. Litteraturen ska bestå av material från 

empiriska studier. Enligt Axelsson (2012) kan välgjorda litteraturstudier bidra till 

evidensbaserad vård då de ger en översikt av den aktuella forskningen. 

4.1 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

eller svenska, publicerade mellan 2004 och 2014, peer-reviewed och vetenskapliga. 

Deltagarna i urvalsgrupperna skulle bestå av individer över 18 år. Artiklarna skulle 

svara på litteraturstudiens syfte och därmed fokusera på patientens perspektiv. 

Forskningsansatsen skulle vara kvalitativ eller kvantitativ. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver den vetenskapliga strukturen med rubrikerna titel, sammanfattning, 

inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat och referenser. Peer-reviewed innebär att 

andra forskare har granskat arbetet innan publicering (Karlsson, 2012).  

4.2 Sökningsförfarande och urval 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver Cinahl som en databas som innehåller studier angående 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Även PubMed innehåller artiklar om 

omvårdnad men också forskning inom medicin och odontologi. PubMed är därmed en 

bredare databas än Cinahl. PsycINFO är en databas som fokuserar på psykologisk 

forskning både inom omvårdnad och medicin. 

Utifrån litteraturstudiens syfte valdes relevanta sökord ut. De ord som valdes var 

livskvalité, hjärttransplantation, patientattityd och eftervård. Sökningen utökades med 

ordet psykosociala faktorer, vilket enbart resulterade i relevanta artiklar som 
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framkommit i tidigare gjorda sökningar. Då träffarna i samtliga databaser inkluderade 

mest kvantitativa artiklar gjordes sökningar på orden intervjuer och kvalitativ i 

kombination med sökordet organtransplantation i PsycINFO samt hjärttransplantation i 

databaserna Cinahl och PubMed. I PsycINFO och Pubmed gav sökningarna inte några 

relevanta träffar. I Cinahl framkom både nya artiklar samt artiklar som tidigare sparats. I 

alla databaser har likvärdiga sökord använts men då vissa ej har givit resultat står de inte 

med i sökmallen. I varje sökning användes de ämnesord som den enskilda databasen 

rekommenderade, alternativt lämpligt fritextord, vilket resulterade i olika sökord mellan 

de olika databaserna.  

I litteraturstudiens sökning har operatorerna AND och OR använts (Bilaga 1). Enligt 

Forsberg och Wengström (2012) kan booelska operatorer som AND och OR användas 

för att utöka eller avgränsa sökningen. Den booelska operatorn AND används för att 

hitta artiklar som innehåller både ord A och ord B för att få en mer begränsad sökning 

med ett snävare resultat. Den booelska operatorn OR används för att hitta artiklar som 

innehåller antingen ord A eller ord B, vilket ger ett bredare och större resultat. 

Manuella sökningar, vilket Östlundh (2012) kallar sekundärsökningar, gjordes på 

artikelförfattare till de studier som stämde överens med litteraturstudiens syfte samt 

genom granskning av funna artiklars referenslistor. Detta gjordes för att få fram övriga 

relevanta studier som kunde inkluderas i litteraturstudien. Dessa sökningar tillförde 

inget nytt.  

Utifrån de sökningar som gjorts framkom 63 artiklar som upplevdes relevanta utifrån 

artikelns titel, syfte och abstrakt. Genom att gemensamt granska abstrakt och resultat 

noggrannare skapades en bild om artikeln svarade an på litteraturstudiens syfte. Artiklar 

som valdes bort var de som inte stämde överens med litteraturstudiens 

inklusionskriterier, samt de artiklar om organtransplantation där det inte gick att urskilja 

de delar av resultatet som specifikt handlade om hjärttransplantation. Ulrichs web 

användes för att kontrollera att de framsökta artiklarna var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Antalet minskades ner till tolv artiklar som fortsatte till kvalitetsgranskning. 

Sökningarna skedde mellan 2014-10-03 till 2014-10-24. 

4.3 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen av valda artiklar utgick från Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmall för kvalitativa studier samt för kvasiexperimentella studier. Mallarna 
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valdes efter att författarna kommit överens om att de gav en bild av artiklarnas kvalité 

på ett överskådligt vis. Då den kvasiexperimentella mallen inte helt stämde överens med 

vissa kvantitativa artiklars design användes endast de frågor som ansågs relevanta. Till 

exempel togs frågan: Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? bort i de 

studier där det inte fanns jämförelsegrupper. Kvalitetsgranskningen gjordes gemensamt 

och frågorna diskuterades tills enighet uppnåddes. Utifrån mallarnas frågor skapades en 

uppfattning om artiklarnas kvalité utifrån hur väl urval, metod, resultat samt diskussion 

var beskrivet. Artiklarna graderades med låg, medel samt hög kvalité. Av de tolv 

artiklarna ansågs sex vara av hög kvalité och sex var av medel kvalité (Bilaga 2).  

4.4 Analys 

Analysen av litteraturstudien inspirerades av Forsberg och Wengström (2013) men 

författarna valde att göra avvikelser i form av kondensering och subkategorier för att 

skapa en tydligare struktur. Genom att använda ett induktivt arbetssätt framkommer 

mönster som inte är tydligt beskrivna i texten men som genom analys kan synliggöras 

och kategorier kan bildas. Det är arbetsmaterialet som är utgångspunkten istället för en 

tidigare utformad hypotes (Forsberg & Wengström, 2013).  

För att skapa en helhetsbild lästes artiklarnas resultat noggrant igenom individuellt. 

Efter den enskilda genomläsningen togs utsagor ut från de kvalitativa artiklarnas resultat 

gemensamt. De kvantitativa artiklarnas resultat lästes och tabeller studerades, vilka 

sedan omformulerades till utsagor. När alla artiklarnas resultat bearbetats, 

kondenserades utsagorna för att minska ner materialets textmängd och på så sätt få fram 

det väsentliga ur varje utsaga. Efter kondenseringen sattes koder på varje utsaga vilka 

hjälpte till att tydliggöra utsagans betydelse för att få en förståelse av innehållet, samt att 

se mönster för att sedan sortera in koder i subkategorier. Subkategorier som handlade 

om samma områden slogs därefter ihop till kategorier. Genom analysprocessen fanns ett 

fokus på den ursprungliga utsagan för att inte förlora dess budskap, därav lästes utsagor, 

kondenseringar, koder, subkategorier och kategorier ett flertal gånger. Analysen 

resulterade i fyra kategorier: Att vara tillfreds med sitt nya liv, begränsningar i livet, 

strategier för att möta förändringar, existentiella tankar (Bilaga 3). 
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5 Forskningsetiska överväganden 

Kristensson (2014) belyser vikten av att de artiklar som granskas i en litteraturstudie är 

etiskt försvarbara. Det ska finnas etiska överväganden kring studiens urval och hur 

framkomna resultat redogörs för (Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar som 

använts i litteraturstudien har alla tillstånd från etisk kommitté med godkännande att 

genomföra studien, alternativt har fört ett etiskt resonemang. Allt relevant resultat från 

artiklarna har presenterats i litteraturstudien oberoende av författarnas egna åsikter samt 

att medtagna artiklar redovisas. Sammantaget visar detta att ingående artiklar i studien 

är etiskt bedömda (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6 Resultat 

Vi har valt att presentera resultatet i form av kategorier samt tillhörande subkategorier. 

Kategorierna består av Vara tillfreds med sitt nya liv med subkategorierna Nya 

möjligheter, Vara självständig samt Närståendes stöd, Begränsningar i livet med 

subkategorierna Fysiska begränsningar och Psykiska begränsningar, Strategier för att 

möta förändringar samt Existentiella tankar. 

6.1 Vara tillfreds med sitt nya liv 

6.1.1 Nya möjligheter 

Ett flertal patienter uttryckte att hjärttransplantationen gav dem nya möjligheter och en 

ny syn på livet (Sadala & Stolf, 2008; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014). Somliga 

deltagare beskrev att de kände sig pånyttfödda och ansåg att de hade återfått livet. 

Återhämtningen efter transplantationen upplevdes positiv och patienterna kände att de 

hade fått ny energi (Sadala & Stolf, 2008). För vissa ledde hjärttransplantationen till en 

ökad aktivitet, vilket sågs som en positiv erfarenhet (Anand-Kumar, Kung, Painter & 

Broadbent, 2014). Många kände att de hade fått en ny framtid med en förbättrad hälsa 

och hälsohantering (Anand-Kumar et al., 2014; Evangelista et al., 2005). Möjligheten 

att återigen kunna promenera, andas och samtala ansågs av deltagarna vara 

livsåtergivande (Sadala & Stolf, 2008). Hälsostatusen förbättrades efter 

hjärttransplantationen vilket även ledde till en bättre livskvalité (Tung, Chen, Wei & 

Tsay, 2011). Trots att det förekom begränsningar och inskränkningar på livet upplevde 

många patienter sig som friska (Sadala & Stolf, 2008; O'Connor et al., 2009). Efter 
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hjärttransplantationen kände sig deltagarna nöjda med livet (Sadala & Stolf, 2008) och 

vissa uttryckte också att de var nöjda med sin hälsa, funktion samt deras livskvalité 

(Grady et al., 2007). Patienterna kände en livsglädje och uppskattning av livet (Sadala 

& Stolf, 2008; Peyrovi et al., 2014; Anand-Kumar et al., 2014). 

Då patienterna upplevde färre negativa känslor förbättrades livskvalitén. Dessutom 

kunde mindre osäkerhet, mindre depression, mindre trötthet, mindre sömnsvårigheter, 

mindre dermatologiska symtom, samt att inte ha några komplikationer från 

hjärttransplantationen också leda till en ökad livskvalité (Grady et al., 2007). En hög 

KASAM kunde enligt Ruzyczka et al. (2011) leda till mindre förekomst av 

depressionssymtom och bättre livskvalité. Ytterligare aspekter som hade en positiv 

inverkan på livskvalitén var en förbättrad ekonomisk situation (Tung et al., 2011), samt 

att ha en bra försäkring (Grady et al., 2007). Patienterna i Grady et al. (2007) studie 

beskrev att inte arbeta som en ökning av livskvalitén, medan deltagarna i Sadala och 

Stolfs (2008) studie menade att arbete gav en högre livskvalité.  

6.1.2 Vara självständig 

Efter hjärttransplantationen kände sig patienterna mer självständiga (Sadala & Stolf, 

2008; O'Connor et al., 2009; Grady et al., 2007). Många uttryckte att de återigen kunde 

sköta sig själva och fatta egna beslut. En del beskrev att de kunde äta, dricka, komma 

och gå som de ville, vilket sågs som en möjlighet. Dessutom kände de respekt för sig 

själva och en självuppfyllnad. De litade på sig själva, hade en positiv inställning och lät 

inte ödet styra (O'Connor et al., 2009). Självständighet och förmågan att kunna ta hand 

om sig själv var aspekter som gav ökad livskvalité (Grady et al., 2007). 

6.1.3 Närståendes stöd 

Hos deltagarna fanns det olika uppfattningar om familjens betydelse och vilken 

inverkan de hade på patientens situation tiden efter transplantationen. Enligt Anand-

Kumar et al. (2014) var en positiv erfarenhet av transplantationen att patienterna kom 

närmare familjen. En social gemenskap och en känsla av stöd från familjen gav en 

förbättrad livskvalité (Tung et al., 2011; Grady et al., 2007). De patienter som var gifta 

eller upplevde att de hade ett emotionellt stöd fick en bättre livskvalité. När de inte 

upplevde en familjerelaterad stress förbättrades också livskvalitén (Grady et al., 2007). 
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6.2 Begränsningar i livet 

6.2.1 Fysiska begränsningar 

Patienter som har genomgått en hjärttransplantation måste följa en strikt vårdplan, vilket 

skapade begränsningar i livet. Det krävdes också livsstilsförändringar för att organet 

skulle överleva. Vissa upplevde att livet fortfarande var som innan transplantationen på 

grund av en fördröjd återhämtning (Sadala & Stolf, 2008). Ju allvarligare 

komplikationer, desto mer påverkan på den fysiska livskvalitén (Tung et al., 2011). I en 

studie av Holtzman, Abbey, Stewart och Ross (2010) där de undersökte hur smärta 

påverkar livskvalité visade det sig att patienter som upplevde någon grad av smärta 

överlag hade en lägre hälsa, jämfört med patienter som inte hade någon smärta. Det 

visade sig även att förekomst av smärta försämrade livskvalitén, den fysiska funktionen 

och livskraften. 

6.2.2 Psykiska begränsningar 

För en stor del av patienterna präglades den första tiden efter transplantationen av stress 

och det upplevdes vara en pressad period (Peyrovi et al., 2014). Det fanns en osäkerhet 

och oro över sjukdomen, eventuella komplikationer och hjärtats funktion, vilket 

påverkade patienterna negativt (Sadala & Stolf, 2008; Peyrovi et al., 2014; Rybarczyk et 

al., 2007). För vissa gav osäkerheten upphov till en känsla av att sväva mellan liv och 

död (Sadala & Stolf, 2008), för andra försämrade det den psykiska hälsan (Rybarczyk et 

al., 2007). Även behovet av vårdinsatser från familjemedlemmar oroade patienterna 

(Peyrovi et al., 2014). I en studie av Evangelista et al. (2005) visade det sig att den 

psykiska hälsan försämrades över tid efter hjärttransplantation. Patienterna växlade 

mellan hopp och förtvivlan (Peyrovi et al., 2014) och vissa väntade oroligt på en lösning 

(O'Connor et al., 2009). Ångest kunde uttryckas på olika sätt, i form av ledsenhet, 

känslolöshet eller ilska (Ross et al., 2010). I en studie av Ruzyczka et al. (2011) visade 

det sig att depression förekom vid låg livskvalité. Tung et al. (2011) kunde med sin 

studie visa att depression var något som påverkade livskvalité negativt. För de patienter 

som hade en låg grad av aktivering och mobilisering försämrades den psykiska hälsan. 

Det fanns flera andra faktorer som visade sig påverka den psykiska hälsan negativt, 

såsom arbetslöshet, neurologiska symtom (Rybarczyk et al., 2007), samt smärta 

(Holtzman et al., 2010). En del upplevde begränsningar i livet efter en 

hjärttransplantation, vilket kunde vara att de kände att de aldrig skulle kunna gifta sig, 

skaffa barn, ta en examen eller ha ett arbete (Peyrovi et al., 2014). 
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6.3 Strategier för att möta förändringar 

När patienter som genomgått en hjärttransplantation ställdes inför förändringar var det 

viktigt för dem att fortsätta med kampen och inte ge upp (O'Connor et al., 2009). 

Genom att ha en fungerande förmåga att hantera olika situationer påverkades 

livskvalitén positivt (O'Connor et al., 2009; Ruzyczka et al., 2011; Grady et al., 2007). 

Däremot tenderade de personer som använde sig av mindre anpassningsstrategier ha en 

lägre livskvalité. KASAM påverkade hur personer hanterade de förändringar i livet som 

uppstod efter en hjärttransplantation, samt ökade livskvalitén (Ruzyczka et al., 2011).  

6.4 Existentiella tankar 

En del av de patienter som genomgått en hjärttransplantation kände tacksamhet över 

donationsbeslutet, donatorns familj (Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & 

Theodosopoulou, 2005) och själva organet (Anand-Kumar et al., 2014). Patienter som 

tagit emot ett hjärta uttryckte att de ville hjälpa och ge tillbaka till andra människor, 

vilket upplevdes vara något positivt (O'Connor et al., 2009; Anand-Kumar et al., 2014). 

Känslan av att ha någon annans hjärta i sin egen kropp beskrevs av vissa som att leva 

donatorns framtid (Sadala & Stolf, 2008). En del kände skuld och beklagan över 

donatorns död (Sadala & Stolf, 2008; Kaba et al., 2005; Ross et al., 2010), samt sorg 

över förlusten av sitt eget hjärta (Sadala & Stolf, 2008; Kaba et al., 2005). I Sadala & 

Stolfs (2008) studie visade det sig att patienter som genomgått en hjärttransplantation 

kände sig annorlunda, vissa accepterade det som en gåva medan andra hade svårt att 

hantera tanken på det. Att acceptera förändringen kunde både vara svårt och ta tid. 

Många upplevde även motstridiga känslor kring den genomgångna transplantationen. 

Efter att ha genomgått en hjärttransplantation menade vissa att de kände sig närmare 

gud (Peyrovi et al., 2014, Anand-Kumar et al., 2014) och att det fanns stöd från en 

övernaturlig kraft (Peyrovi et al., 2014). Många upplevde en förändring i livsfilosofin 

(Anand-Kumar et al., 2014). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Innan sökningen till litteraturstudien påbörjades enades författarna om vilka 

inklusionskriterier som skulle gälla för studien. Anledningen till en åldersgräns på 18 år 
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var en misstanke om att barns uppfattning kring livskvalité kan skilja sig mot en vuxens. 

Trots detta har två artiklar med sammanlagt fyra personer mellan 15 och 17 år 

inkluderats. Författarna enades om att ta med dessa då majoriteten av de inkluderade 

personerna i studierna var över 18 år och därför bör det ej ha påverkat resultatet i större 

utsträckning. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2004 till 2014 och framåt. Detta kan vara en svaghet i litteraturstudien då det kan 

ha funnits relevanta artiklar publicerade före det bestämda årtalet, som missats till följd 

av detta. Men till följd av att utvecklingen kring transplantation går framåt (Bergh & 

Nilsson, 2002), kändes det rimligt att endast gå tio år bakåt.  

Endast några få manuella sökningar har gjorts och därför kan relevant materiel utifrån 

litteraturstudiens syfte missats, men till följd av begränsningar i tid valdes i stället ett 

fokus på databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO. Det är en styrka att sökningen i 

databaserna har skett konsekvent utifrån samma svenska ord och med samma 

kombinationer. En annan styrka för litteraturstudien är att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har inkluderas, vilket ger en bredd i resultatet med olika perspektiv 

på livskvalité efter hjärttransplantation. Genom att inte göra en geografisk avgränsning 

finns det med studier där deltagarnas levnadssituation och kultur kan se annorlunda ut 

mot vår, vilket till exempel kan försvåra överförbarheten. Samtidigt ger olika länders 

forskning en bred bild av livskvalitén i olika kontexter, och därmed ökar dessa 

överförbarheten.  

För att granska artiklarnas kvalité användes Forsberg och Wengströms (2013) mallar. 

Till de kvantitativa artiklarna användes mallen för kvasiexperimentella studier vilken 

inte överensstämde helt med studiernas design, och därför fick vissa frågor uteslutas. En 

mall för kvalitetsgranskning utifrån studiedesign hade varit att föredra, då det hade 

underlättat bedömningen. Då kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt finns en högre 

chans att bedömningen som gjorts är korrekt. Samtidigt finns en enighet hos författarna 

att en person med mer erfarenhet i kvalitetsgranskning skulle kunna ha tänkt annorlunda 

och därav gett artiklarna en annan kvalitétsgradering.  

I analysen inspirerades författarna av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivningar 

kring analys av artiklar, vilket resulterade i att utsagor som svarade på syftet togs fram 

ur texten för att sedan kondenseras, kodas, läggas till i subkategori samt slutligen hamna 

under olika kategorier. Genom att använda sig av flera steg under analysen skapades en 

bättre struktur, vilket upplevdes underlätta processen, skapa mer tydlighet samt gjorde 
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det lättare att förhålla sig så textnära som möjligt för att behålla ursprungligheten. Under 

processen har författarna arbetat tillsammans för att kunna diskutera och uppnå enighet i 

processen. Kristensson (2014) beskriver ett sådant arbetssätt som forskartriangulering 

vilket ökar trovärdigheten.  

 En begränsning för litteraturstudiens analys kan vara att alla tre författare har svenska 

som modersmål, vilket kan ha lett till en viss tolkning vid översättningen av utsagorna. 

För att minimera risken för feltolkning har författarna varit noga med att läsa dessa flera 

gånger för att förstå vad varje utsaga handlat om.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva en hjärttransplantations påverkan på 

livskvalitén ur ett patientperspektiv.  

För en stor del av de personer som genomgått en hjärttransplantation innebar det nya 

hjärtat en känsla av att ha återfått livet och därmed fått nya möjligheter. Den 

genomgångna operationen ledde till en kroppslig förändring som gav patienten andra 

möjligheter, vilket kan kopplas till Birklers (2007) beskrivning av hur uppbrytningen av 

en gammal ordning kan leda till nya mönster och ett nytt liv. Vissa beskrev 

hjärttransplantation som en andra chans i livet vilket skapade nya mål och prioriteringar 

i livet (Evangelista, Doering, & Dracup, 2003).  

I vårt resultat hade patienter med en god förmåga att hantera olika situationer och möta 

de problem som uppstod efter hjärttransplantationen, en bättre livskvalité. Bakken et al. 

(2011) menar att det efter en hjärttransplantation krävs en god anpassningsförmåga. I en 

av studierna visade det sig att KASAM tillsammans med personens hanteringsstrategi 

ökade livskvalitén. Enligt Antonovsky (2005) innebär en hög känsla av hanterbarhet att 

individen ser olika händelser som hanterbara utmaningar. Patienter som satte upp nya 

mål i livet hade lättare att hantera sin livssituation (Kaba et al., 2000). Ett Enligt WHO:s 

definition kan personens livskvalité påverkas av hur individen relaterar till 

betydelsefulla händelser i livsmiljön, vilket kan kopplas till förmågan att möta 

förändringar (WHOQOL group, 1995). Vid sjukdom måste patienten omvärdera sitt liv 

för att kunna hitta ett förhållningssätt för att möta förändringar och hantera sjukdomens 

effekter. Att hitta hanteringsstrategier kan medföra att livet blir meningsfullt (Dahlberg 

& Segesten, 2010).  
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Transplantationen visade sig kunna föra patienten närmare familjen. Även om 

självständigheten och förmågan att kunna ta hand om sig själv hade ökat visade det sig 

att familjen ofta hade en viktig roll. För de patienter som upplevde stöd från anhöriga 

förbättrades livskvalitén. Ett emotionellt stöd från familjen kan innebära en lindring av 

patientens smärtor och obehag, samt öka hens känsla av att vara betydelsefull (Wright, 

Watson & Bell, 2002). När en person drabbas av sjukdom bör familjen ses som en 

viktig resurs (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009; Wright, Watson & Bell, 2002). 

Enligt Antonovsky (2005) kan familjen som resurs vara en viktig aspekt för patientens 

känsla av hanterbarhet, vilken i sin tur är en viktig del för att känna KASAM. En 

persons livskvalité kan påverkas av individens sociala gemenskap (WHOQOL group, 

1995) vilket kan kopplas till betydelsen av anhöriga. Vårt resultat visade att de patienter 

som upplevde mindre familjerelaterad stress hade bättre livskvalité. Till följd av en 

familjemedlems sjukdom förändras familjens situation, vilket kan leda till en 

inskränkning i deras vardag. Efter en hjärttransplantation kan orken vara minskad, vilket 

kan medföra att det blir svårt att återfå samma funktion i familjelivet som tidigare 

(Bakken et al., 2011). 

Vårt resultat visade att arbete antingen kunde ge en bättre eller en sämre livskvalité. De 

ökade krav som arbetslivet medför kan orsaka att personer upplever att arbetssituationen 

leder till mer stress i livet. Men samtidigt riskerar de som inte arbetar att uppleva ett 

utanförskap (Ringsberg, 2009). Tseng, Wang, Chang, och Shih (2010) menar att 

hindrande faktorer för en återgång till arbetet kunde exempelvis vara trötthet eller att de 

kände sig annorlunda. Synen på arbete kan påverkas av länders olika kulturer. I Sverige 

finns en möjlighet till ett mer anpassat arbete i förhållande till sjukdom, vilket Bakken 

et al. (2011) menar kan vara nödvändigt. Aspekter som arbetstider, sysselsättningsgrad 

och arbetsmiljö kan i vissa fall anpassas individuellt, vilket gör att arbetet kan fungera i 

det nya livet. Dessa möjligheter kanske inte finns i vissa länder, därav en negativ 

inverkan på livskvalité. Den inkluderade studien som visade att arbete gav lägre 

livskvalité var från USA. Huruvida arbetsförhållanden för hjärttransplanterade i USA är 

möjliga att individanpassas eller inte är däremot oklart.  

Vår studie visade att efter en hjärttransplantation upplevde en del patienter 

begränsningar i livet, såsom att vara tvungna att följa en strikt vårdplan och genomgå 

livsstilsförändringar. Det fanns en oro och osäkerhet över sjukdomen samt eventuella 

komplikationer. Birkler (2007) menar att en individ kan uppnå livskvalité genom att ha 
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möjlighet att tillfredsställa sina behov. Att inte kunna tillfredsställa sina behov innebär 

tvärtemot en lägre livskvalité. Sanner (2002) beskriver att personer med ett 

transplanterat hjärta upplevde att risken för avstötning ständigt var närvarande och den 

livslånga behandlingen kunde påverka känslan av att vara frisk. Även i en studie av 

Evangelista et al. (2003) var rädslan för avstötning något som alltid fanns i tankarna. 

Vanliga komplikationer såsom värk och minskad ork sågs som besvärande och 

inskränkte på livet. Även tidigare studier belyser att patienter ofta kunde få 

komplikationer som psykiska problem, kronisk smärta och ändrad kroppsuppfattning 

(McAleer, Copeland, Fuller & Copeland, 1985). En person som upplever begränsningar 

i livet, får kanske inte alla sina behov tillfredsställda. Enligt WHO:s definition av 

livskvalité innefattar den både fysisk hälsa och psykologiskt tillstånd (WHOQOL group, 

1995). Begränsningar på dessa kan påverka livskvalitén på ett negativt sätt. Att uppleva 

olika inverkningar på livet som begränsningar kan dessutom kopplas till Antonovskys 

(2005) beskrivning av meningsfullhet, som innebär att individen har en känsla av 

delaktighet i skeenden som påverkar personens livssituation. Personer som upplever 

begränsningar i livet, har eventuellt inte heller en känsla av delaktighet och därmed 

lägre KASAM. 

Hos en stor del av patienterna i vår studie fanns det många tankar kring det nya hjärtat 

och donatorn. De som fått ett nytt hjärta kände både tacksamhet och skuld över 

donationen. En annan studie visar dessutom att det genom det nya hjärtat fanns en 

möjlighet att få leva vidare vilket gav en lättnad och känsla av fysiskt välbefinnande 

(Sanner, 2003). Sanner (2002) bekräftar vårt resultat som visade att donationen gav 

upphov till blandade känslor genom att organmottagarna kände en stor tacksamhet till 

den person som donerat och dess anhöriga, samtidigt som de hade skuldkänslor över sin 

önskan om ett nytt hjärta och på så vis inväntat en annan persons död. Förekomsten av 

skuldkänslor beskrevs även i en studie av Sanner (2003) där patienterna också betonade 

att de motstridiga känslorna var svåra att hantera, och att de istället undertryckte dem. I 

denna studie beskrev att det nya hjärtat sågs som en gåva som patienterna var tvungna ta 

hand om. Vissa beskrev känslan av att ha någon annans hjärta som att leva donatorns 

liv. Det fanns även en känsla av att vara annorlunda efter transplantationen, vilket kunde 

vara svårt att acceptera. Sanner (2002; 2003) beskriver en rädsla hos hjärtmottagarna att 

påverkas av donatorns personlighet och beteende, då hjärtat sågs som platsen för 

beteende, attityd och känslor. Därför ville de inte vara för personliga med det nya 

hjärtat. Andra ansåg att en människas personlighet inte satt i hjärtat och att individen 
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därmed inte förändrades. Om en person upplever begriplighet kan det ge en högre 

känsla av KASAM (Antonovsky, 2005). Begripligheten bestäms av i vilken 

utsträckning personen kan se livsförändringar som ordnade och begripliga. Att känna 

sig annorlunda kan innebära en låg begriplighet och därmed en lägre KASAM. 

Många i vårt resultat kände sig friska trots sina begränsningar och inskränkningar i livet 

efter transplantationen. Livskvalité är relaterat till hälsa och välbefinnande, vilket inte 

behöver utesluta sjukdom (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att en individ kan känna hälsa även vid förekomst av sjukdom. 

Även Antonovsky (2005) anser att förekomst av sjukdom inte utesluter hälsa. I en 

studie av Kaba et al. (2000) uttryckte deltagarna ett behov av att kunna acceptera de 

begränsningar som hjärttransplantationen medförde. Molzahn (1991) menar att vår 

självuppfattade livskvalité är kopplat till de förväntningar vi har. Det innebär att en 

person med låga förväntningar som uppfylls, kan känna högre livskvalité än en person 

med höga förväntningar som inte går att uppfylla, oavsett hur deras respektive 

livssituation ser ut ur ett rent objektivt perspektiv. Dessutom visade det sig till exempel i 

Molzahns studie att hjärttransplanterade personer som bodde i tredje världen hade högre 

livskvalité än hjärttransplanterade personer i Nordamerika. Detta kan tyda på att 

personer från Nordamerika kan ha för höga förväntningar som inte uppfylls och därmed 

upplever de en lägre livskvalité. Efter hjärttransplantationen kände sig många patienter 

mer självständiga och förmögna att fatta egna beslut vilket resulterade i en ökad 

livskvalité. Att patienten ska kunna ta hand om sig själv och ta ansvar för sig själv är 

enligt Bakken et al. (2011) ett av målen efter transplantationen.  

7.2.1 Kliniska implikationer 

En hjärttransplantation kan ge upphov till mycket tankar kring livet och betydelsen av 

att ha genomgått en transplantation. För sjuksköterskan är det betydelsefullt att våga 

ställa frågor om livet och döden och gemensamt samtala kring dessa ämnen. Det kan ge 

patienten en möjlighet att öppna upp sig och ventilera sina tankar. Familjen har visat sig 

kunna vara en betydande resurs. Det är viktigt att involvera familjen i den kommande 

vården då anhörigas stöd ökar livskvalitén. Om familjen får information och ökad 

kunskap kring transplantationen och eftervården tror vi att det leder till att stress och 

inskränkningar inom familjen kan minskas. Då även arbete var en viktig aspekt för 

livskvalité och möjligheten till ett normalt liv, kan det vara relevant att uppmuntra till 



  
 

 19 

arbete, samt diskutera hur patienten ser på sin egen arbetsförmåga och hur 

arbetsförhållanden eventuellt kan anpassas.  

7.2.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den genomförda studien har vi identifierat behov av ytterligare forskning kring 

hur patientens livskvalité är och erfars, då en stor del av den forskningen vi fann 

handlade om påverkan på livskvalité. Angående de svårigheter med olika 

familjesituationer, så som att gifta sig eller skaffa barn, som vissa patienter gav uttryck 

för, skulle det vara av intresse att utforska bakomliggande orsaker. Kan det vara till 

följd av de fysiska begränsningar som den hjärttransplanterade måste leva med, eller 

handlar det om mentala spärrar? För att sjuksköterskan skall kunna förbereda patienter 

på ett optimalt sätt inför en hjärttransplantation, krävs ytterligare forskning om 

patientupplevelser och anpassning efter hjärttransplantation.      

 

8 Slutsatser 

Livskvalité är något individuellt och påverkas av yttre och inre omständigheter. Den går 

inte att jämföra mellan varje individ utan måste alltid ses som en unik erfarenhet. I 

studien framkom olika aspekter av livskvalité och skillnader i patienternas uppfattning 

av den. Till exempel fanns det skillnader i hur arbetssituationen påverkade livskvalitén, 

och skillnader i hur livsförändringarna uppfattades och hanterades. I mötet med en 

hjärttransplanterad person måste sjuksköterskan vara öppen för att prata om den 

personliga innebörden av att ha fått ett nytt hjärta och på vilket sätt det påverkar just den 

personen. Patientens resurser bör uppmärksammas och tas till vara på för att skapa en 

god förutsättning för livskvalité och en känsla av sammanhang. 
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Fonarow, G. (2005). 

Two-year follow-up of 

quality of life in 

patients referred for 

heart transplant. Heart 

& Lung, 34 (3), 187-

193. USA. 

Undersöka om 

det är skillnad 

mellan fysisk 

och psykisk 

hälsa samt 

depressiva symtom 

hos 

personer som fått ett 

hjärttransplantat, de 

som väntar på 

att få ett nytt hjärta 

och de som 

stabiliseras på 

medicinsk 

behandling. 

Kvantitativ, Kvasi-

experimentiell, 

longitudinell studie, 77 

deltagare, enkäter. 20-

80 år. 

Patienterna som 

genomgått en 

hjärttransplantation 

skattar högre på 

depression och lägre på 

fysisk och psykisk hälsa 

än de patienter som 

väntar på ett nytt hjärta 

och de som stabiliserad 

på medicinsk 

behandling. 

Medel  



  
 

 VI 

9 Holtzman, S., Abbey, 

S. E., Stewart, D. E., & 

Ross, H. J. (2010). 

Pain after heart 

transplantation: 

Prevalence and 

implications for 

quality of life. 

Psychosomatics: 

Journal Of 

Consultation And 

Liaison Psychiatry, 51 

(3), 230-236. Kanada. 

Undersökta 

förekomsten av 

smärta hos 

hjärttransplanterade 

och i vilken 

utsträckning smärta 

kan påverka 

livskvalité efter 

transplantation. 

Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie, 92 

deltagare som 

genomgått en 

hjärttransplantation. 

Enkäter användes. 

Medelålder 55 år. 

46 % rapporterade låg, 

lindrig smärta, och 21 % 

rapporterade måttlig till 

mycket svår smärta. 

Patienterna med minst 

mild smärta hade sämre 

livskvalité än den 

generella Kanadensiska 

populationen. 

Hög 

10 Ruzyczka, E.W., 

Milaniak., I, 

Przybyłowski, P., 

Wierzbicki , K., 

Siwińska, J., Hubner, 

F.K., & Sadowski, J. 

(2011). Depression 

and quality of life in 

terms of personal 

resources in heart 

transplant recipients. 

Transplantation 

Proceeding, 43 (8), 

3076-3081. USA. 

Utvärdera 

förekomsten av 

depression hos 

hjärttransplantations

patienter. 

Kvantitativ, 46 

deltagare som 

genomgått 

hjärttransplantation, 

enkäter. 21-68 år. 

Känsla av sammanhang 

och copingstrategier var 

signifikanta prediktorer 

för livskvalité och 

förekomst av 

depression. Mottagare 

som har tendens att 

använda 

känslofokuserade 

strategier och äldre visar 

sämre livskvalité och är 

mindre nöjda med hälsa, 

förekomsten av 

depression är större. 

Medel  



  
 

 VII 

11 Ross, H., Abbey, S., 

De Luca, E., 

Mauthner, O., 

McKeever, P., 

Shildrick, M., & 

Poole, J. (2010). What 

they say versus what 

we see: “Hidden” 

distress and impaired 

quality of life in heart 

transplant recipients. 

The journal of heart 

and lung 

transplantation, 29 

(10), 1142- 1149. 

Kanada. 

Att fastställa om att 

leva med ett 

transplanterat hjärta 

leder till störande 

och plågsamma 

effekter på 

patienternas 

identitet.  

Kvalitativ beskrivande 

explorativ, 

fenomenologisk, 

tvärsnittsstudie. 25 

deltagare som 

genomgått en 

hjärttransplantation 

inkluderades. 

Semistrukturerad, open-

ended intervju. 18-72 år. 

Oro visade sig hos 22 

patienter under 

intervjuerna, 13 visade 

en stor skillnad mellan 

orden de använde för att 

beskriva sin livskvalité 

och det kroppsspråk de 

gav uttryck för. Många 

uttryckte oro när de 

diskuterade donatorn. 

Medel 

12 Grady, K.L., Naftel, 

D.C., Kobashigawa, J., 

Chait, J., Young, J.B., 

Pelegrin, D., ... 

Kirklin, J.K. (2007). 

Patterns and Predictors 

of Quality of Life at 5 

– 10 Years after Heart 

Transplantation. The 

Journal of Heart and 

Lung Transplant, 26 

(5), 535–543. USA. 

Beskriva livskvalité 

över tid och 

identifiera 

prediktorer för 

livskvalité, 

longitudinellt från 5 

till 10 år efter 

hjärttransplantation. 

Kvantitativ, prospektiv, 

multipel, longitudinell. 

555 deltagare som 

genomgått en 

hjärttransplantation för 

5-10 år sedan. Enkäter 

har använts. 21-75 år. 

De som transplanterats 

var nöjda med sin 

livskvalité 5-10 år efter 

hjärttransplantation. 

Hälsorelaterad 

livskvalité var stabil 

under femårs-perioden. 

Hög 



  

 

VIII 

 Bilaga 3 Analysexempel 

Utsaga Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Mer social gemenskap 

förbättrar patientens 

livskvalitén 5-10 år efter 

HT. 

Mer social 

gemenskap 

förbättrar 

livskvalitén 

Mer social 

gemenskap 

förbättrar 

livskvalitén 

Närståendes 

stöd 

Vara till 

freds med 

sitt nya liv 

Mottagare som upplevde 

stöd från familjen 

uppnår en bättre fysisk 

livskvalité. 

Familjestöd ger 

högre fysisk 

livskvalité 

Familjestöd ger 

högre fysisk 

livskvalité 

En positiv erfarenhet 

efter HT var att de kom 

närmare familjen. 

Närmare familjen Närmare familjen 

Mindre familjerelaterad 

stress förbättrar 

patientens livskvalitén 

5-10 år efter HT. 

Mindre 

familjerelaterad 

stress förbättrar 

livskvalitén 

Mindre 

familjerelaterad 

stress förbättrar 

livskvalitén 

Att känna sig 

respekterad och 

självuppfyllande. 

Känsla av respekt 

och självuppfyllnad 

Respekterad och 

självuppfylld 
Vara 

självständig 

Deltagare inser att de är 

självständiga när de kan 

andas, äta, dricka, 

komma och gå som de 

vill. 

Insåg att de var 

självständiga, kan 

komma och gå som 

de vill 

Självständighet 

Transplantationsgruppen 

ansåg sig kunna klara 

sig själva. 

Klara sig själv Självständighet 

Vissa litade på sig själva 

som viktigaste resursen. 

Lita på sig själv Lita på sig själv 

Det fanns inget behov 

av att lyssna på andra 

för att fatta beslut om 

vad som var bra för 

dem. 

Inget behov av att 

lyssna på andra, 

fatta egna beslut 

Fatta egna beslut 

Mer omhändertagande 

av sig själv förbättrar 

patientens livskvalité 5-

10 år efter HT. 

Mer 

omhändertagande av 

sig själv förbättrar 

livskvalitén 

Mer 

omhändertagande 

av sig själv 

förbättrar 

livskvalitén 


