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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: I Sverige utfördes den första hjärttransplantationen år 1984 i Göteborg. En 

ökande trend har identifierats genom åren och Sverige är det land som utför flest 

hjärttransplantationer i Skandinavien. Det är vid svår hjärtsvikt som den drabbade kan bli 

kandidat för eventuell hjärttransplantation och sjuksköterskan har en nyckelroll i 

omvårdnaden av dessa patienter. Omvårdnadens syfte är att förbättra patientens chans för 

överlevnad och livskvalitet. Syfte: Beskriva organmottagares upplevelser av att ha 

genomgått en hjärttransplantation. Metod: En litteraturbaserad metod för att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Fyra 

kategorier identifierades; En ny livssituation, förändrad syn på livet, ta del av andra 

erfarenheter och nya tankar inför framtiden, med tio underkategorier. Konklusion: 

Resultatet visar att patienter som genomgått en hjärttransplantation upplever en förändrad 

vardag och livssyn. Nya insikter om livet och upplevelse av att fått en ny chans skapas. Detta 

väcker känsla av tacksamhet och skyldighet gentemot sin donator. Majoriteten av patienterna 

upplevde att stödet från sjukvården var bristfälligt, både inför och efter operationen och att 

det är bristen på information som upplevs som central. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: The first heart transplant performed in Sweden took place in 1984 in 

Gothenburg. An increasing trend has been identified over the years and Sweden is the 

country that performs most heart transplants in Scandinavia. It is in case of severe heart 

failure that the affected person can become a candidate for any heart transplant and the nurse 

has a key role in the care of these patients. The purpose of nursing is to improve the patient's 

chance of survival and quality of life. Aim: The aim was to describe the organ recipient’ 

experience after having a heart transplant. Method: A literature-based study where the data 

consisted of qualitative articles. Result: Four categories were identified; A new life 

situation, changed view of life, influence from others and new thoughts about the future with 

ten subcategories. Conclusion: The result shows that patients who have undergone a heart 

transplant experience a changed everyday life and belief. New insights about life and the 

experience of having a new chance created. This arouses a sense of gratitude and obligation 

towards their donor. The majority of the patients felt that the support from the health service 

was inadequate, both before and after the surgery and that it is the lack of information that 

is perceived as central.  
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INLEDNING 

Hjärtats huvudfunktion är att pumpa runt blod och det är när hjärtat inte längre klarar av att 

upprätthålla en önskvärd blodcirkulation som det kallas för hjärtsvikt. Det är vid svår 

hjärtsvikt som den drabbade kan bli kandidat för eventuell hjärttransplantation (Ericson & 

Ericson, 2012). Meningen med transplantationen är att på sikt få tillbaka livet, öka 

livskvaliteten samt förbättra chansen till överlevnad för patienten (Sjöberg, 2012). År 2017 

fick 62 personer i Sverige ett nytt hjärta, vilket är den hittills högsta siffran per år 

(Scandiatransplant, 2018). Att genomgå en hjärttransplantation är påfrestande och ungefär 

80% av de som fått ett nytt hjärta överlever de första fem åren efter operationen (Ericson & 

Ericson, 2012) och ungefär 50% efter 10 år (Järhult & Offenbartl, 2006). Sjuksköterskor kan 

möta personer som blivit hjärttransplanterade inom alla delar av vården och därför behöver 

de inblick i hur dessa personer upplever sin situation efter att ha fått ett nytt hjärta. 

BAKGRUND 

Transplantation 

Ordet transplantation betyder överflyttning och organtransplantation är överflytt av organ 

från en individ till en annan (Järhult & Offenbartl, 2006). Cirka 700 organtransplantationer 

genomförs i Sverige varje år och de organ som kan användas för transplantation är; hjärta, 

lunga, njure, lever, bukspottkörtel och tunntarm. Även vissa vävnader kan användas för 

donation, exempelvis hjärtklaffar och hornhinnor (Socialstyrelsen, u.å). I Sverige får enligt 

transplantationslagen (SFS 1995:831) biologiskt material från avliden med avsikt för 

donation bara användas när ett uttryckt samtycke från den avlidne finns, att donation 

överensstämmer med givarens inställning eller att denne under sin livstid inte motsatt sig 

donation. För att organ ska kunna användas till donation krävs det att den potentielle 

donatorn avlider på en intensivvårdsavdelning under respiratorbehandling. Även personer 

som avlider under hjärtstillestånd kan i vissa fall anses aktuella som donatorer. Enligt 

Socialstyrelsen (u.å) har Sverige sedan år 1988 använt total hjärninfarkt som dödsbegrepp. 

Detta innebär att blodcirkulationen till hjärnan totalt upphör, vilket i sin tur gör att hjärnans 

samtliga funktioner totalt fallit bort och är oåterkalleliga. Ytterligare krav för att 

organdonation skall vara möjlig är att organen tillgodoser de medicinska kraven samt att 

konsultation med donationsregistret genomförts. Via donationsregistret kan allmänheten 

göra sin vilja känd genom att ta ställning kring viljan att donera sina organ och vävnader 

(Socialstyrelsen, u.å). 

Bernard var den som genomförde den första mänskliga hjärttransplantationen år 1967 i 

Sydafrika (Persson & Stragmo, 2008). I Sverige gjordes dock den första 

hjärttransplantationen år 1984 i Göteborg (Sjöberg, 2012).  Enligt Scandiatransplant (2018) 

fick 62 personer i Sverige under år 2017 ett nytt hjärta, vilket är flest i hela Skandinavien 
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där Norge ligger på andra plats med 32 personer. En ökande trend kan noteras av 

hjärttransplantationer då det år 2000 genomfördes 20 hjärttransplantationer i Sverige. 

Den sjukdom som leder till flest hjärttransplantationer idag är hjärtsvikt och de orsaker som 

är vanligast är svår hjärtmuskelsjukdom, genomgångna hjärtinfarkter och medfödda hjärtfel 

(Hjärt-lungfonden, 2018). Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2011) är det när all annan 

behandling prövats utan effekt och den sjuke beräknas ha mindre än ett års överlevnad som 

den sätts upp som kandidat för ett nytt hjärta. Sjöberg (2012) beskriver att det också är viktigt 

att identifiera möjligheten för att överlevnad och livskvalitet förväntas förbättras efter 

hjärttransplantationen för att den skall vara värd att genomföra.  

Sjuksköterskans roll vid organdonation  

Enligt Sjöberg (2012) har sjuksköterskan en nyckelroll i omvårdnaden kring patienter som 

genomgår en hjärttransplantation. I kombination med övrig sjukvårdspersonal såsom läkare, 

sjukgymnaster, biomedicinska analytiker, undersköterskor och kuratorer ska sjuksköterskan 

arbeta professionellt inom sitt ansvarsområde för att transplantationen skall lyckas och ge 

patienten möjlighet till god hälsa. Sjuksköterskor finns med under hela patientens 

sjukdomsförlopp. Vid insjuknandet och patientens första kontakt med sjukvården är det med 

stor sannolikhet att patienten redan i första skedet träffar en sjuksköterska, antingen via 

ambulans eller vårdcentral. I detta skede görs en utredning för att diagnostisera graden av 

hjärtsvikt patienten drabbats av. Oavsett om sjukdomen är i ett akut skede eller anses vara 

utdragen i sitt förlopp kommer patienten behöva vara i kontakt med sjukvården och därmed 

sjuksköterskor. Det kan ske antingen via sjukhusvistelser för kontroller av sjukdomens 

utveckling, receptförnyelse eller inlagd på sjukhusavdelning (Sjöberg, 2012).  

Väntan på ett organ  

När en patient med hjärtsvikt försämras till det stadiet att ingen annan behandling hjälper 

och patienten beräknas ha mindre än ett års överlevnad sker det en utredning inför 

hjärttransplantation (Sjöberg, 2012). För att kunna hamna på väntelista för transplantation 

ska patienten genomgå en hel del prover och undersökningar som i majoritet utförs av 

sjuksköterskor. Dessa innefattar bland annat blodprover som visar organens funktion, 

blodgruppering och kardiovaskulära undersökningar. Ultraljudsundersökningar görs över 

njurar, de stora blodkärlen och buken, för att kunna granska och göra en prognosbedömning 

över om transplantationen kommer kunna genomföras. Under väntetiden inför en 

hjärttransplantation har patienten regelbunden kontakt med antingen sjuksköterska eller 

transplantationskoordinator för att noggrant följa upp patientens psykiska och fysiska 

hälsostatus (Sjöberg, 2012). Enligt Mohemain, Abedi och Naji (2015) är väntan på ett nytt 

organ en svår tid av stress, besvikelse och därmed svårt att tala om. Ivarsson, Ekmehag och 

Sjöberg (2012) beskriver att det är vanligt att patienter ofta kan få höra olika information 

från olika läkare, vilket kan pendla mellan hopp och förtvivlan. Detta i sin tur kan skapa en 

stor rädsla över att inte bli accepterad till transplantationslistan och därmed inte få ett nytt 

hjärta. Det är inte ovanligt att känna sig generad och skamsen över sin sjukdom. Wiklund 

(2003) menar att skam kan uppträda vid känsla av att vara otillräcklig och att kontakten med 
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nära och kära kan förloras eftersom detta gör personer mer tillbakadragna. Sjöberg (2012) 

beskriver att i detta skede är det viktigt att sjuksköterskan är inkännande för patientens behov 

och kan ge uppriktiga svar på de frågor som finns. 

Eftervård  

Efter en hjärttransplantation får patienten stanna på sjukhuset cirka fyra veckor. Därefter 

görs efterkontroller, bland annat blodprover, för att uppmärksamma eventuella 

komplikationer eller avstötning av det nya hjärtat. Den inhämtade informationen förs sedan 

in i olika register (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018). Dessa kontroller görs frekvent 

livet ut, i regel mellan en till tre månaders intervaller hos läkare eller sjuksköterska. En gång 

per år genomförs en större kontroll över patientens nya hjärta (Sjöberg, 2012). 

Sista tiden innan planerad hjärttransplantation, under operationen och hela livet efter måste 

patienten erhålla immunhämmande behandling för att minska risken för avstötning av det 

nya hjärtat (Sjöberg, 2012). Första tiden efter ingreppet är doserna höga och trappas 

succesivt ner med tiden. Skulle tecken på avstötning upptäckas sätts det in extra höga doser 

av de immunhämmande läkemedlen (Sjöberg, 2012). I och med administreringen av dessa 

läkemedel ökar risken för infektion hos patienten, framför allt svamp, men även virus som 

funnits latent i patientens kropp kan reaktiveras eller att det finns primär infektion eller virus 

på det donerade organet (Järhult & Offenbartl, 2006). Vanliga symtom som uppkommer av 

de immundämpande läkemedlen är känsla av trötthet, avsaknad av energi, nervositet och 

nedsatt koncentrationsförmåga. Även ångest är en vanlig biverkning av medicineringen som 

tenderar att öka med tiden efter transplantationen (Stiefel, Malehsa, Bara, Strueber, Haverich 

& Kugler, 2013). Enligt Järhult och Offenbartl (2006) löper patienter som utsätts för dessa 

läkemedel 100 gånger större risk att utveckla malignitet än de som inte erhålls behandlingen. 

Trots risken för följdsjukdomar och komplikationer så överlever omkring 80 % av de som 

transplanteras de fem första åren efter operationen (Ericson & Ericson, 2012). Ungefär tio 

år efter utförd hjärttransplantation är överlevnaden 50 % (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Hälsa och ohälsa 

Enligt Wärnå-Furu (2017) kan ordet hälsa definieras på olika sätt, hälsobegreppet kan ses 

som ett helhetsbegrepp där sundhet, friskhet och välbefinnande uttrycks. Eriksson (1984) 

beskriver att sundhet har två olika betydelser, psykisk sundhet och hälsosam sundhet. 

Psykisk sundhet kopplas till individens handlingar och konsekvensinsikt, medan hälsosam 

sundhet är att ett organ eller hela organsystemets funktion fungerar som det ska och därmed 

befinner sig inom dess referensvärden. Ordet välbefinnande uttrycks som en känsla hos 

individen, den inre upplevelsen. En individ kan känna sig frisk och känna hälsa trots att 

samhället anser individen sjuk (Eriksson, 1984). Schickler (2005) beskriver att 

välbefinnande finns i olika nivåer oberoende på närvarande sjukdom. Att förlora känslan av 

välbefinnande är då individen upplever mycket stress eller när de klassificerar sig själva som 

sjuka av exempel en kronisk sjukdom.  
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Eriksson (2014) menar att hälsa är en process och inte är ett stillastående tillstånd utan att 

hälsan är en rörelse där många olika faktorer interagerar. Eriksson (1984) beskriver att ohälsa 

anspelar på att människans upplevelser av förlust eller sjukdom och att det är först när en 

individ känner sig sjuk som denne upplever ohälsa. Eriksson (2014) menar att ohälsa kan 

beskrivas som ett hälsohinder, som kan finnas hos människan eller hos dess omgivning. 

Människor definierar ohälsa på olika sätt då alla är olika individer. Sarvimärki och Stenbock-

Hult (1996) beskriver att ohälsa kan kännetecknas som obalans eller disharmoni mellan 

människans olika dimensioner av drivkrafter och mål. Haugh och Salyer (2007) beskriver 

att väntan på ett nytt hjärta innefattar stress och somatiska besvär. Upplevelsen av ovisshet 

är genomträngande och att inte veta när ett nytt hjärta kan komma är stressande. Det är inte 

ovanligt att patienter får spendera den sista tiden innan hjärttransplantationen på sjukhus. 

Enligt Haugh och Salyer (2007) uppskattar patienterna när vårdpersonalen anstränger sig 

extra vid sjukhusvistelsen. Patienterna uttrycker att även om de är sjuka så uppskattar dem 

fortfarande god mat och husdjur. Att patienten får känna sig normal och uppleva de saker 

som friska personer tar för givet gör att den sjuke kan känna välbefinnande trots ohälsa. 

Även humor är enligt Haugh och Salyer (2007) en viktig faktor för att göra livet lättare när 

livet är svårt. 

Hälsa kan beskrivas utifrån ett hälsokors som utvecklats av Eriksson (1984, bilaga 1). Den 

lodräta linjen beskriver känsla av välbefinnande, där linjens topp motsvarar känslan av att 

må bra och linjens lägsta punkt motsvara känslan av att må dåligt. Denna lodräta linje korsas 

av en vågrät linje och bildar ett kors. Den vågräta linjen motsvarar förekomst eller frånvaro 

av sjukdom. Detta kors syftar till att illustrera att en patient som drabbats av en fysisk 

sjukdom ändå kan uppleva livskvalité samt ha god hälsa. Den visar även på att en fysiskt 

frisk patient kan uppleva ohälsa. Hälsokorset beskriver att det finns fler faktorer än det rent 

fysiska som är avgörande i upplevelsen av hälsa (Eriksson, 1984). Hälsa ses som en helhet 

tillsammans med lidande, då lindandet är en del av människan är därmed lidandet en del av 

hälsa (Eriksson, 1994).  

Hälsokorset enligt Eriksson (1984). 
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Lidande  

Eriksson (1994) beskriver att inom vården talas det om tre olika sorters lidande; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är det lidande som kan ges 

via sjukdom och dess behandling. Den utsatte känner en känsla av otillfredsställelse och 

rädsla inför vad sjukdomen kan föra med sig. Livslidande är lidandet människan upplever 

kring sitt liv när detta förändras. Det kan exempelvis uppkomma till följd av sjukdom, då 

ovisshet inför framtiden kan uppstå. Denna typ av lidande är kopplat till människans 

existens, självuppfattning och värdighet. Vårdlidande är relaterat till vårdsituationer och kan 

beskrivas som när möten i hälso- och sjukvården skapar lidande istället för att lindra lidande. 

Patienten kan även uppleva sin värdighet kränkt samt fördömelse, maktutövning eller 

utebliven vård. Att lindra lidandet är en del av ett naturligt förlopp där lindringen finns hos 

människan och deras gemenskap med andra människor. Kunskapen om lidandet, 

medlidandet och omsorgen är viktig hos vårdpersonal för att de ska kunna möta patienten 

och dennes lidande. För vårdpersonal är uppgiften att möta dessa patienter och lära sig att 

handskas med lidande patienter betydelsefullt (Eriksson, 1994).  

Att vänta på ett nytt hjärta är ofta en kombination av sjukdomslidande och livslidande. 

Eftersom patienten inte sätts upp på transplantationslistan förrän i ett sent skede av 

sjukdomen hinner denne få omfattande somatiska besvär av hjärtsvikten (Ivarsson, Ekmehag 

& Sjöberg, 2012). De vanligaste symtomen vid svår hjärtsvikt innefattar andfåddhet och 

trötthet, inte bara vid aktivitet utan också vid vila. Det är inte ovanligt med svullnad över 

smalben och fötter eller känsla av aptitlöshet och illamående (Ericson & Ericson, 2012). I 

och med dessa symtom upplever patienter förändringar i sitt vardagliga liv. Bland annat 

medför den minskade orken i många fall att patienten inte kan utföra de uppgifter som 

normalt förväntats av dem i hemmet eller på arbetsplatsen. Denna känsla av att vara 

otillräcklig medför livslidande (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012). Enligt Wiklund 

(2003) handlar vårdandet om att ge omvårdnad för att främja patientens hälsa och lindra 

lidande. Detta kan innefatta att stödja patienten i sin tillväxt- och sjukdomsprocess.  

Stöd  

Hinson Langford, Bowsher, Moloney och Lillis (1997) beskriver stöd som en hjälp som kan 

ges till andra. Det sociala stödet kan delas in i fyra benämningar: känslomässigt stöd, 

behjälpligt stöd, informativt stöd och värderande stöd. Det känslomässiga stödet är ett av de 

viktigaste stöden som innehåller empati och tillit, detta stöd kan skapa förtroende och känsla 

av uppskattning. Det behjälpliga stödet är ett konkret stöd som kan innefatta tjänster, 

exempelvis ekonomiska tips. Det informativa stödet ger under en stressfull tid den 

information och råd som behövs för att kunna hantera den upplevda situationen. Värderande 

stöd är det stöd som hjälper personen att bygga upp sig själv och skapa ett självförtroende 

för att denne kan hantera sin situation, stödet i sig är inte problemlösande (Hinson Langford 

et al., 1997). Eriksson (2014) menar att människor inte kan ge bort hälsa. Att ge stöd till en 

annan människa kan hjälpa denna att känna hälsa. 



6 

 

Enligt Holm (2009) kan skillnad ses hos amatörhjälpare och professionella hjälpare. 

Amatörhjälpare presenteras i form av anhöriga, medmänniskor och vänner och kan vara ett 

godtyckligt stöd så länge svårighetsgraden på problemet är rimligt. De professionella 

hjälparna har däremot utbildning inom sitt område, får lön för sitt arbete samt har skyldighet 

att stå till svars för sina felsteg. Detta innebär att när en patient erhåller professionellt stöd 

blir den hjälpt av en person som är speciellt utbildad, med en god empatisk förmåga och som 

därmed anses lämpad för uppgiften att ge stöd (Holm, 2009). Hupcey och Morse (1997) 

beskriver att det finns betydande skillnader på socialt stöd och professionellt stöd. Det 

sociala stödet innefattar en ömsesidighet där stödet är något som förväntas ges tillbaka. Ett 

professionellt stöd kräver inte detta utan ger hjälp eller tjänster till den som behöver det utan 

förväntningar om att få tillbaka. Däremot är professionellt stöd begränsat till specifika 

riktlinjer som tillkommer yrkesutövningen. Enligt Eide och Eide (2009) är kommunikation 

en förutsättning för att stöd ska kunna ske. Den professionella kommunikationen från 

sjuksköterska innebär ett aktivt lyssnande, samtal och rådgivning. Denna stödjande 

kommunikation är inriktat kring patienten vilket innebär att vårdaren ska ha respekt för 

patienten och dess rätt till självbestämmande. Denna kommunikation är inte den samma som 

den i vardagslivet, utan i detta fall har personen visat behov av eller aktivt sökt efter 

professionellt stöd (Eide & Eide, 2009). Enligt Yorke och Cameron-Traub (2008) är stöd 

från sjuksköterskan viktigt i väntan på ett hjärta. Det är en process som kan ta tid och då 

måste patienterna ha hjälp med att behandla symtom och komplikationer som uppstår. 

Depressioner, ångest är inte ovanligt hos patienter som skall genomgå en transplantation. 

Stöd från sjuksköterskor i form av stödgrupper och en positiv interaktion upplevs viktig. 

Detta stöd från sjuksköterskor har visat minskad ångest hos patienten och ökat dennes 

välbefinnande (Yorke & Cameron-Traub, 2008). Lite eller otillräcklig information om 

transplantationen kan vara en stor stressfaktor inför operarationen (Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, 2012). Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskor ger det stöd till patienterna 

som de behöver och därmed anpassa informationen som patienten får för att förstå sin 

situation (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011). Via stödjande kommunikation skapas en 

trygghet och tillit hos patienten genom att informationen förmedlas på ett sådant sätt att 

denne förstår och kan hantera sin situation (Eide & Eide, 2009). Personcentrerad vård är en 

förutsättning för patienten att få individanpassad information (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Personcentrerad vård  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att personcentrerad vård innebär att planera, utföra 

och organisera hälso- och sjukvården utifrån patientens livsvärld i relation till sjukdom, vård 

och behandling. Enligt Edvardsson (2015) handlar personcentrerad vård om att etablera 

kontakt och partnerskap mellan patient och sjuksköterska. Detta partnerskap bygger till lika 

stor del av sociala, mellanmänskliga och etiska färdigheter, likväl som på personliga 

förmågor. Det kräver att sjuksköterskan visar genuint intresse för hur patienten skapar 

mening i sitt liv och sammanhang. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att 

personcentrerad vård är att ge patienten den bästa möjligheten till evidensbaserad val i 

förhållande till sin egen hälsa. Detta innebär att låta patienten göra egna val och 

sjuksköterskan ska respektera dessa. Sjuksköterskan ska ge patienten möjlighet till att leva 

det liv den vill leva, trots sin sjukdom och ohälsa. För att utföra personcentrarad vård krävs 
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det goda kunskaper om patientens behov, värderingar, intressen och vanor. Ekman och 

Norberg (2013) beskriver att sjuksköterskan ska se skillnad på en patient och en person. Att 

vara patient är att inta en roll medan att vara en person handlar om identitet, vilket är unikt 

och kan inte ersättas. Sjuksköterskan ska kunna skilja på att patient är något, medan person 

är någon, det vill säga: en person är inte sin sjukdom. Det är inte bara patienten som sökt 

vård som är i fokus, utan uppmärksamhet behöver även riktas till patientens närstående, 

partners eller andra betydelsefulla individer i dennes närhet. Sjöberg (2012) beskriver att hos 

patienter som har genomgått en hjärttransplantation är det betydelsefullt att sjuksköterskan 

arbetar personcentrerat. Det är viktigt att sjuksköterskan är observant på patientens 

medicinska, fysiska, känslomässiga, intellektuella, andliga-existentiella och sociokulturella 

behov. Var och en av dessa aspekter behövs tas i beaktande och tillgodoses. Brist eller 

missriktade insatser på något av dessa områden kan fördröja, eller i värsta fall utesluta 

möjligheten för tillfrisknande hos patienten (Sjöberg, 2012). 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärttransplantation anses vara det sista alternativet för att kunna skapa överlevnad hos 

patienter med svår hjärtsvikt. Antalet hjärttransplantationer i Sverige har ökat stadigt under 

2000-talet och allt fler personer får ett nytt hjärta. I och med detta har en ökning skett där 

dessa patienter förekommer oftare inom vården och chansen att möta dessa finns inom 

vårdens alla inriktningar. Avsikten med vården är att den ska förbättra patientens chans för 

överlevnad och livskvalitet, inte bara i direkt anslutning till den genomförda operationen 

utan hela dennes liv. För att kunna utföra en personcentrerad vård som främjar patientens 

hälsa, förebygger sjukdom samt lindrande av dennes lidande behöver sjuksköterskor ha 

kunskap om organmottagares upplevelser av att ha genomgått en hjärttransplantation. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva organmottagares upplevelser av att ha genomgått en 

hjärttransplantation. 
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METOD 

För denna studie väljs en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning (Friberg 2017a). Detta innebär att studera och 

skapa en uppfattning kring redan befintlig forskning. Enligt Friberg (2017a) innebär 

kvalitativ forskning att fokus är på deltagares egna känslor, upplevelser och erfarenheter 

kopplat till en viss patientgrupp eller vårdsituation. Artiklar analyseras och avsikten är att 

göra en sammanställning av tidigare forskning. Detta formas sedan till en ny helhet, där en 

ökad förståelse för det valda området bildas (Friberg, 2017a).  

Urval  

Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och som studerats ur 

patientperspektiv där organmottagares upplevelser av att ha genomgått en 

hjärttransplantation beskrivs. Den åldersgrupp som studerades var människor i åldern 16 år 

och uppåt. Artiklarna var skrivna på engelska eller svenska samt publicerade mellan år 

2000–2019. Ytterligare kriterium var att artiklarna är peer-reviewed, vilket betyder att de är 

vetenskapligt granskade samt att de är primärkällor. Exklusionskriterier var artiklar skrivna 

enbart ur personal eller närståendes perspektiv. Däremot valdes artiklar som kombinerar 

patientens och anhörigas perspektiv ut, i dessa fall användes bara den del där patientens 

upplevelse var i fokus. Ingen avgränsning tillämpades gällande patienters genus eller var 

artiklarna hade sitt geografiska ursprung.  

Datainsamling  

De databaser som användes var CINAHL och PubMed, dessa har inriktning mot hälso- och 

vårdvetenskap. Östlundh (2017) beskriver att databaserna innehåller en samling information 

från olika källor som exempelvis böcker, tidskrifter, rapporter och handlingar. För att dessa 

källor skall kunna publiceras på databasen genomgår det en granskningsprocedur som 

innehåller en analys och kvalitetsbedömning. Med hjälp av studiens syfte och 

urvalskriterierna sammanställdes relevanta sökord som användes för sökning i databaserna; 

heart, transplant, after, experience, perception, patient, perspective, emotions, life och 

coping. Sökorden kombinerades på olika vis med trunkeringar (*), AND och OR. Detta för 

att få en bred men specifik sökning (Östlundh, 2017).  Matris över sökord och urval 

presenteras i bilaga 1.  

Genom att läsa titlar och abstract valdes artiklar som ansågs relevanta till studiens syfte ut 

och lästes mer ingående. De artiklar som svarade på studiens syfte sammanfördes i en mapp 

på datorn. Därefter lästes 13 artiklar i fulltext och granskades mot Fribergs (2017a) 

kvalitetgranskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 2) för att finna om artiklarna 

uppnådde hög trovärdighet. Denna mall består av fjorton punkter som bland annat berör om 

det finns ett tydligt syfte och problem formulerat, om och hur metod och deltagare är 

beskrivna, hur den insamlade data analyserats och tolkats, vad resultatet visar och om det 

finns några etiska resonemang (Fribergs, 2017a). De tidskrifter som publicerat de valda 
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artiklarna granskades via Ulrichsweb för att kontrollera tidskrifternas tillförlitlighet. Av de 

13 artiklar som först valdes ut fick 3 exkluderas då de inte uppnådde kvalitetskraven. De 

valda artiklarna samlades i en matris enligt Friberg (2017c) för att få en överblick av varje 

artikels titel, författare, tidskrift, år, syfte, metod och resultat (bilaga 3). Totalt kom 9 artiklar 

med kvalitativ ansats samt en artikel med kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats att 

ingå i studien. 

Analys 

Datamaterialet analyserades med en modell beskriven av Friberg (2017b). Detta innebär att 

texten är i rörelse, från helhet till delar och därefter till en ny helhet. Detta skapar slutligen 

en sammanfattande beskrivning av artiklarnas nyckelfynd. I analysprocessen lästes 

artiklarna ingående flera gånger, först enskilt och sedan gemensamt, för att få en förståelse 

för dess helhet med fokus på artiklarnas resultat. Det material som ansågs svara på syftet 

markerades med överstrykningspennor och bredvid textstycket skrevs ett eller flera 

beskrivande ord om vad det markerade materialet handlade om. Översikt över likheter och 

skillnader i texterna gjordes enskilt och de likheter som identifierades i artiklarna fick samma 

färg. Därefter diskuterades artiklarnas nyckelfynd gemensamt. Vidare gjordes en 

sammanställning av det författarna funnit där resultat med liknande innehåll sammanfördes 

till gemensamma kategorier och underkategorier. Detta var en pågående process som 

ändrades flera gånger under analysen och resultatprocessen för att till slut bli en ny helhet.  

Etiska överväganden  

I denna studie följs forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002) vilket innebär 

att ingen kränkning eller skada får ske för de individer som deltar i forskningen. Det har varit 

betydelsefullt att de valda artiklarna till denna studie haft ett etiskt resonemang och tagit 

hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) anger som 

grundkrav för forskare. Principerna innefattas av fyra huvudkrav; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Samtliga artiklar hade fått 

godkännande av en eller flera etiska nämnder. Deltagarna i artiklarna deltog frivilligt i 

studierna och kunde avsluta sin medverkan när de själv önskade. Vid analys av de valda 

artiklarna lästes materialet först enskilt och sedan gemensamt för att undvika misstolkning, 

ombildning eller att texten skulle präglas av personliga erfarenheter. Diskussioner kring 

innehållet fördes kontinuerligt för att säkerhetsställa en så sanningsenlig tolkning som 

möjligt. Vid översättning av materialet från originalspråk till svenska användes lexikon för 

att undvika felöversättning. Referenshanteringen utfördes på korrekt sätt genom att följa 

American Psychological Association där referering har gjorts till varje källa, vilket gör det 

lätt att finna vart den inhämtade informationen ursprungligen kommer ifrån. 
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RESULTAT 

Ur analysen framkom fyra kategorier och tio underkategorier som presenteras i tabell 1.   

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

En ny livssituation  

 

 Tuff tid av återhämtning 

 Behov av olika vårdinstanser 

 Bunden till många läkemedel 

 

Förändrad syn på livet  Nya insikter  

 Många tankar om att få en annans 

hjärta 

 Känsla av skyldighet 

 

Ta del av andras erfarenheter  Påverkan från andra i samma 

situation 

 Bristande förståelse från närstående 

 

Nya tankar inför framtiden  Ovisshet att bli helt återställd 

 Förhoppningar inför framtiden 

 

En ny livssituation 

Denna kategori handlar om att en ny livssituation som skapas efter hjärttransplantationen 

där organmottagare kan uppleva en tuff tid av återhämtning, behov av olika vårdinstanser 

samt att vara bunden till många läkemedel. 

Tuff tid av återhämtning 

De som har genomgått en hjärttransplantation berättar att de ofta inte kommer ihåg någonting 

direkt efter operationen eller av återhämtningen första tiden på intensivvårdsavdelningen. 

Tröttheten är det som de kom ihåg starkast samt lite av informationen som gavs av 

vårdpersonalen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2013). De första månaderna efter 



11 

 

hjärttransplantationen beskrevs som en klättring uppför en brant backe med depression, brist 

på energi och följdsjukdomar (Almgren, Lennerling, Lundmark & Forsberg, 2016a). 

Personerna kunde uppfatta sig som sämre än innan operationen (O’Brien, Donaghue, Walker 

& Wood, 2014). På sjukhuset ansåg organmottagaren att den fick god hjälp med fysisk 

aktivitet genom träningsprogram för att förbättra sin återhämtning. I hemmet tappade några 

personer orken och tyckte att programmen var svåra att förstå, detta gjorde det svårt att finna 

motivation till träning (Ivarsson et al., 2013). Under återhämtningen upplevde de en känsla 

av mental utmattning, vilket gjorde det svårt att koncentrera sig och lära sig nya saker 

(Almgren et al., 2016a). Många av de som har genomgått en hjärttransplantation som 

kommer hem från sjukhuset försöker ha uppsikt över sina matvanor, läkemedel, fysiska 

aktivitet och undvika infektioner. Att hålla koll på allt detta kan dock vara svårt då många är 

oroliga att de inte utför detta på rätt sätt eller i tillräckligt stor utsträckning (Almgren, 

Lennerling, Lundmark & Forsberg, 2016b).  

Behov av olika vårdinstanser 

Återhämtningen på avdelningen innebar stöd från olika vårdinsatser bland annat från 

fysioterapeuter och dietister som hjälpte den som genomgått en hjärttransplantation att 

påbörja sin nya livsstil (Ivarsson et al., 2013). Hjälpen från fysioterapeuter skapade 

möjligheter från att ha varit sängliggande till att kunna duscha utan hjälp. Detta lyfte 

självförtroendet hos organmottagaren där varje tecken på framsteg gav bevis på att deras 

träningsteknik gjorde gott (Almgren et al., 2016a). Organmottagarna kände att de hade svårt 

att ta in och förstå deras nya situation efter transplantationen. Många kände att de inte fick 

det stöd och den utbildning som de behövde för att klara av återhämtningen (Almgren et al., 

2016b). Vissa hade förväntat sig att tillfriskna snabbare efter operationen och hade därför 

behövt mer stöd från sjukvården (Almgren et al., 2016a). Sex månader efter 

transplantationen fick varje person som genomgått en hjärttransplantation information och 

stöd via telefonsamtal från deras kontaktsjuksköterska från transplantationsteamet. Denna 

kontakt ansågs som en viktig länk för patienter (Ivarsson et al., 2013). Trots detta var de 

besvikna över stödet som deras familj inte hade fått i samband med transplantationen och 

kände att de inte var en del av processen (Ivarsson et al., 2013; Almgren et al., 2016b). Ibland 

kunde stödet från vårdpersonal ses som mer hjälpfull än stödet från anhöriga eftersom 

personen som genomgått transplantationen kände oro för att vara en emotionell börda för 

sina närstående (Janelle, O’Connor & Dupuis, 2015).  

Bunden till många läkemedel 

Många organmottagare blev överraskade över mängden läkemedlen som de behövde ta efter 

transplantationen samt biverkningarna, detta trots att de fått information före operationen 

(Ivarsson et al., 2013). Illamående, sömnstörning och brist på energi var några biverkningar 

av läkemedlen efter transplantationen. Detta hindrade dem från deras träning och bidrog till 

depression och besvikelse över brist på egen utveckling (Almgren et al., 2016a). 

Organmottagare vet att deras framtid är kopplat till läkemedel, trots detta är några 

tveksamma om de ska ta läkemedel eller inte. Några ansåg sig ogilla läkemedlen av olika 

anledningar och ignorerade då de råd som de fått från sjukvården. Anledningen var oftast att 

de ansåg att de efter transplantationen kunde återgå till det normala och därmed hoppa över 
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läkemedlen, dock med rädsla för agerandets konsekvenser (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 

2014).  

Förändrad syn på livet 

Denna kategori handlar om en förändrad syn på livet där organmottagare kan uppleva nya 

insikter, många tankar om att få någon annans hjärta samt känsla av skyldighet.  

Nya insikter 

I och med att organmottagaren börjar må bättre efter sin operation börjar känslor och tankar 

kring det gamla och nya livet växa fram. Att få ett nytt hjärta beskrivs som ett mirakel 

(Janelle et al., 2015). Att bli pånyttfödd kunde det också beskrivas som (Palmar-Santos, 

Pedraz-Marcos, Zarco-Colón, Ramasco-Gutiérrez, García-Perea, & Pulido-Fuentes, 2018; 

Peyrovi et al., 2014). Vissa uttrycker en undran; varför jag? Vilket kunde syfta till både att 

personen blev sjuk från första början, hann få ett nytt hjärta i tid och lyckades överleva 

(Kaba, Thompsson & Burnard, 2000). Det beskrivs att en djupare tro på Gud har skapats i 

och med hjärttransplantationen och att tron har hjälpt dem att ta sig igenom det svåra 

(Ivarsson et al., 2013; Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 2014). Ett starkt hopp om något större 

än människor kunde bidra till en styrka att kämpa igenom återhämtningen och frågorna som 

varför och varför jag (Kaba et al., 2000).  I och med hjärttransplantationen lärde sig 

personerna att leva mer i nuet (Ivarsson et al., 2013). Genom att tillämpa tankesättet; förvänta 

sig det värsta och därigenom bli överraskad när allt blir bättre än förväntat, hjälpte 

personerna att ha fortsatt tilltro till sig själva eftersom de då undvek att bli besvikna 

(Almgren et al., 2016a). Det beskrivs att ens prioriteringar ändras när en person har varit så 

nära döden som en transplanterad har varit. Livet är för kort och innan operationen togs 

vänner och familj för givet, det är nu efter operationen som personerna blir medvetna om 

hur viktiga de anhöriga är (Kaba et al., 2000). 

Många tankar om att få en annans hjärta  

Tacksamhet är en känsla som nämns ofta hos personer som genomgått en 

hjärttransplantation (Almgren et al., 2016a; Ivarsson et al., 2013; Janelle et al., 2015; 

O’Brien et al., 2014; O’Connor, Coutu, Marchand & Dupuis, 2009; Palmar-Santos et al., 

2018). Denne tacksamhet riktar sig både till donatorn och dennes familj, 

sjukvårdspersonalen samt patientens egen familj och vänner (O’Brien et al., 2014). Det 

faktum att någon behövde dö för att en hjärttransplantation skulle kunna ske var för 

organmottagaren en sorg (Almgren et al., 2016a; O’Brien et al., 2014). De uttryckte att de 

kunde gråta dagligen när tankar på donatorn och dennes familj dök upp (Almgren et al., 

2016a). Vissa kunde uppleva de delade hjärta med sin donator och att donatorn på så vis 

kunde leva vidare genom dem. Denna tanke önskade organmottagaren uttrycka till donatorns 

anhöriga, att genom deras kärlek och omtanke, kunde personen de förlorat fortfarande finnas 

kvar (Mauthner, De Luca, Poole, Abbey, Shildric, Gewarges, & Ross, 2015). Det var inte 

ovanligt att organmottagaren hade drömmar, tankar och funderingar kring vems hjärta de 

hade fått (Mauthner et al., 2015; Peyrovi et al., 2014). Några uttryckte det som att det var 

bra att de inte visste vem deras donator var och ville heller inte veta. De ville inte prata om 
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att de fått sitt hjärta från någon annan (Kaba et al., 2000). I ett fall hade organmottagaren 

gjort, som denne själv uttryckte det, “detektivarbete” efter sin operation och baserat på 

nyhetsrapporter och kommentarer från sin läkare och kommit fram till att denne till 99 % 

säkerhet kunde anta att dennes nya hjärta kom ifrån en ung kvinna. Trots kännedomen valde 

personen att inte kontakta donatorns anhöriga eftersom organmottagaren kände skam och 

rädsla över att de skulle tycka att hjärtat slösats bort på en gammal människa (O’Brien et al., 

2014). 

Vissa organmottagare jämförde hjärtat med en maskin, eller reservdel som kan bytas ut mot 

en ny del ifall det behövs (Kaba et al., 2000; Mauthner et al., 2015; O’Brien et al., 2014; 

Palmar-Santos et al., 2018). Trots detta kunde de känna sorg över sitt biologiska hjärta efter 

transplantationen (Mauthner et al., 2015). I och med att några ansåg sitt hjärta bara bli utbytt 

mot en reservdel var de övertygade om att det nya hjärtat inte kommer förändra deras 

personlighet och att det inte kan jämföras med att få en ny hjärna (Kaba et al., 2000). En 

person hade fått utstå fördomar om att när en man får ett nytt hjärta, där donatorn är en 

kvinna, så förlorar han sin maskulinitet (Peyrovi et al., 2014). Första tiden efter operationen 

kunde några organmottagare uppleva det som att denne hade en utomjording inuti sig 

(Mauthner et al., 2015). 

Känsla av skyldighet 

Organmottagaren känner en skyldighet att förvalta sitt nya hjärta på bästa sätt och kan ibland 

ifrågasätta om denne är värdig att ta emot den största gåvan i livet, kanske förtjänade någon 

annan detta hjärta bättre (O’Brien et al., 2014). Det kunde också uppfattas som att 

organmottagaren stod i skuld till donatorns familj efter att ha fått dennes hjärta (Palmar-

Santos et al., 2018). I vissa fall upplevde den som fått ett nytt hjärta att denne inte får klaga 

över de saker som kändes jobbigt i livet eftersom denne bara borde vara tacksam inför 

möjligheten att ha fått den ultimata gåvan (O’Brien et al., 2014). Flera personer ville uttrycka 

sin tacksamhet för att få en ny chans i livet genom att ge tillbaka till andra (Janelle et al., 

2015; O’Brien et al., 2014; O’Connor et al., 2009; Palmar-Santos et al., 2018). Några 

personer var engagerade i stödgrupper för andra som genomgått en hjärttransplantation, 

dessa personer ansåg dock att sjukhusen inte bidrog med tillräcklig hjälp för att fånga upp 

de som kunde ha nytta av att involveras i stödgruppen (O’Brien et al., 2014). 

Ta del av andras erfarenheter 

Denna kategori handlar om att ta del av andras erfarenheter där organmottagare kan uppleva 

påverkan från andra i samma situation samt bristande förståelse från närstående. 

Påverkan från andra i samma situation 

Det skilde sig åt hur den som genomgått en hjärttransplantation ville förhålla sig till andra i 

samma situation. Några organmottagare uttryckte det som att de hade ett slags brödraskap 

med andra hjärttransplanterade, speciellt de som hade genomgått operationen innan de 

själva. Detta gjorde att de kunde dela erfarenheter med andra som kunde bekräfta deras 
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känslor och erfarenheter. Däremot var det viktigt att aldrig jämföra sin egen situation med 

någon annan. Att få prata med andra i samma sits fick personerna att känna sig som att de 

inte var ensamma (Ivarsson et al., 2013). Att ha kontakt med andra organmottagare ledde till 

ökat hopp för återhämtande, färre besvikelser och reducerad emotionell upphetsning 

(Almgren et al., 2016a). De personer som varit med om en lyckad hjärttransplantation blev 

förebilder för andra (Almgren et al., 2016a; Kaba et al., 2000). Att höra om andras 

erfarenheter kunde också leda till stress och en påminnelse om komplikationer som kan 

uppstå (Almgren et al., 2016a). Några försökte undvika kontakt med andra i samma sits då 

de ansåg att de ändå bara skulle sitta och klaga över sina olika krämpor och smärtor. Dessa 

personer tyckte det var bättre att inte veta vad som väntade dem längre fram, vilket de ansåg 

att de skulle få berättat för sig av de andra som genomgått operationen tidigare än de själva 

(Kaba et al., 2000). 

Bristande förståelse från närstående 

Familj, hopp och vänner beskrevs som viktiga faktorer som var betydelsefulla för att ta sig 

genom tiden som ny organmottagare (Kaba et al., 2000). Några av de hjärttransplanterade 

beskrev dock att de inte fått det stöd och förståelse av deras anhöriga och familj som de 

behövt. De hade brist på förståelse och hade höga förväntningar efter transplantationen då 

de ansåg att personen nu var botad, hälsosam och att allt kunde gå tillbaka till det normala. 

Organmottagren kände sig tvungen att spela en roll som inte stämde för att leva upp till 

familjen och anhörigas förväntningar i rädsla av att göra dem besvikna. De var rädda för att 

uppfattas som otacksam, samtidigt som organmottagarna kände sig besviken över brist på 

stöd. Denna brist på stöd från närstående fick personer att tvivla på relationernas hållbarhet, 

som i sin tur ledde till oro över att bli lämnad ensam (Almgren et al., 2016b). En person 

berättade om att allvarliga sjukdomar gör att människor håller avstånd till den sjuke. 

Personen kunde innan sjukdomen ha 100 vänner, med tiden skulle 95 av dem försvinna från 

din sida. Detta kunde vara vänner du känt i 20–30 år (Kaba et al., 2000). Det är inte ovanligt 

att personen som genomgått en hjärttransplantation känner en konstant känsla av skuld till 

följd av brist på energi och oförmåga att leva upp till förväntningar gentemot sin familj och 

partner (Almgren et al., 2016a).  

Nya tankar inför framtiden  

Denna kategori handlar om nya tankar inför framtiden där organmottagare kan uppleva 

ovisshet att bli helt återställd och förhoppningar inför framtiden. 

Ovisshet att bli helt återställd 

Få upplevde det som att de vart fullt återhämtade ett år efter transplantationen, flera ansåg 

sig långt från friska och kände oro för om de någonsin skulle bli helt återställda (Almgren et 

al., 2016b). De tvivel som fanns innefattade; hur länge det nya hjärtat kommer att fungera, 

eventuella komplikationer och möjligheten att någonsin få leva ett normalt liv. Dessa 

personer uttryckte rädsla inför att inte få se sina barn växa upp (Almgren et al., 2016a; 

Almgren et al., 2016b). Tvivel fanns kring om det nya hjärtat skulle vara lika hållbart som 

deras eget hade varit. I och med att det finns ovisshet kring livet efter en hjärttransplantation 
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upplever organmottagaren förlorad känsla av sammanhang, vilket splittrar personens 

världsbild (Almgren et al., 2016b) Vissa upplevde att hjärttransplantationen påverkade deras 

framtid vad gällde relationer, eftersom de ansåg att transplanterade har ett bäst-före datum 

och att de inte vill bli en börda för någon annan. I och med den mängden läkemedel som 

personen behöver ta efter operationen begränsas dennes möjlighet att bli gravid och att bära 

ett barn (Peyrovi et al., 2014). Även tankar kring att någon gång behöva återvända till jobb 

skapade stress (Almgren et al., 2016b). Det fanns en rädsla för komplikationer så som 

infektioner, då dessa fördröjer återupphämtningen efter transplantationen och därmed leda 

till negativa känslor och tankar (Almgren et al., 2016a; Almgren et al., 2016b).  

Förhoppningar inför framtiden 

Det fanns även positiva tankar inför framtiden. Personer beskriver att hjärttransplantationen 

blev som en brytpunkt mellan att vara sjuk till att bli normal (O’Connor et al., 2009; Peyrovi 

et al., 2014). En person uttryckte att denne nu kunde leva åtminstone 25 år till efter att ha 

fått ett nytt hjärta (Almgren et al., 2016a). Efter operationen upplevdes det som att ha hela 

livet framför sig och att de inte borde tänka på vad som har skett och kan ske, utan det är 

morgondagen som är viktig och att den håller personen motiverad (Kaba et al., 2000). Några 

exempel på aktiviteter som personerna hoppades kunna utföra inom ett år efter operationen 

var; springa, gå i trappor, köra motorcykel, bestiga berg, kunna komma tillbaka till jobbet i 

större utsträckning samt förbättra sin fysik (Almgren et al., 2016a). En del personer kände 

en längtan att få resa igen, däremot fanns osäkerhet på om detta skulle bli möjligt (Almgren 

et al., 2016b). Resor och olika fritidsaktiviteter som till exempel dansa gav hopp och tro om 

framtiden. Att inte ha några begränsningar och därmed kunna göra vad de vill bidrog till ett 

stärkt självförtroende (Almgren et al., 2016a). En person uttryckte att den kunde se sig själv 

med sin partner plocka blommor i små stråhattar i framtiden (Janelle et al., 2015). 

Resultatsammanfattning  

Resultatet visar att den första tiden efter transplantationen upplevde organmottagarna 

trötthet, brist på energi och kände sig mentalt utmattad. Stort fokus låg på den nya 

livssituationen med nya läkemedel och livsstilsförändringar, vilket gjorde det viktigt med 

stöd från olika vårdinsatser. En förändrad syn på livet skapades där organmottagarens 

prioriteringar ändrades. Här beskrevs familj, vänner, hopp och tro som viktiga faktorer för 

att ta sig genom tiden som ny organmottagare. Tacksamhet upplevdes för en ny chans i livet 

samt sorg och skam gentemot donatorn och dess anhöriga för deras förlust. Känsla av 

skyldighet skapades och en önskan att ge tillbaka till andra. Påverkan från andra i samma 

situation kunde upplevas både stressande och hoppfullt. Brist på förståelse och stöd från 

anhöriga var dock inte ovanligt, då många anhöriga hade höga förväntningar på 

organmottagaren efter hjärttransplantationen. Nya tankar inför framtiden uttrycktes och flera 

ansåg sig långt från friska och upplevde ovisshet inför om någonsin bli helt återställda. 

Däremot var förhoppningarna för framtiden desto större och mål sattes inför framtiden och 

det nya livet. 

  



16 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes till denna studie är en litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ 

ansats (Friberg, 2017a). Denna metod upplevdes som ett bra val för att få svar på syftet, då 

intervjuer med organmottagare inte var aktuell till denna studie. Att göra en litteraturbaserad 

studie har varit till fördel då de gett ökad kunskap vad gäller att söka, selektera och analysera 

vetenskapliga artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter för att besvara syftet. 

Alternativet till att göra en litteraturbaserad studie hade varit att göra en kvalitativ 

intervjustudie. Denna typ av studie hade varit tidskrävande vad gäller förarbete, urval samt 

bearbetning. Dessutom hade denna metod krävt ett etiskt tillstånd för att kunna utföras 

(Danielsson, 2017). Med dessa aspekter i åtanke valdes därför en litteraturbaserad studie 

eftersom detta ansågs vara mer lättillgänglig information kring ämnet.  

Urvalet för studien var artiklar publicerade mellan år 2000 – 2019, vilket kan anses vara en 

bred tidsaspekt. Dock skiljde sig resultaten inte nämnvärt åt över tid, utan de erfarenheter 

som fanns kring att ha genomgått en hjärttransplantation var liknande under tidsperioden. 

Inklusionkriterie för studien var deltagare 16 år och uppåt. Denna åldersavgränsning angavs 

eftersom dessa personer ansågs mogna nog att kunna berätta sin upplevelse av att ha fått ett 

nytt hjärta utan att informationen behövts tolkas eller förmedlas av barnets föräldrar. Endast 

en vald artikel hade urval med deltagare från 16 år och resterande använde sig av vuxna 

deltagare 18 år och uppåt. Att artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska var ett 

krav för att skapa förutsättning till förståelse för artiklarnas innehåll. Att studien inkluderade 

både män och kvinnors perspektiv ansågs inte påverka studiens resultat då liknande 

upplevelser förmedlades. Ingen geografisk avgränsning tillämpades och av de artiklar som 

valdes hade tre sitt ursprung i Sverige, tre från Kanada samt en vardera från Skottland, 

Australien, Spanien och Iran. Det kunde urskiljas skillnader i kultur och religion vid analys 

av den artikeln med ursprung från Iran. De skillnader som framkom var att tron på Gud är 

en central del av upplevelsen av att ha fått ett nytt hjärta samt att män ansågs förlora sin 

manlighet om de tog emot ett hjärta från en kvinnlig donator. Resterande artiklar ansågs ha 

liknande kultur och erfarenheter. Detta hade dock ingen betydelse för trovärdigheten i 

resultatet, utan gav snarare en större bredd till resultatet. Det är betydelsefullt att respektera 

och ta hänsyn till olika kulturer och religioner, då forskningen inom omvårdnad ska bidra 

med kunskap till att främja och återställa hälsa. Detta genom att förebygga sjukdom och 

lindra lidandet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Den globala spridningen gör att ett bredare 

resultat sammanställs vilket ger en större trovärdighet då det granskade materialet 

övervägande lyfter fram samma resultat. Den kulturella skillnaden kan dock vara en nackdel 

då resultatet inte fullständigt kan representera hälso- och sjukvården i Sverige. Två av 

artiklarna från Sverige var utförda av samma författare under samma år och hade använt sig 

av samma deltagargrupp. Däremot hade studierna två olika syften och var publicerade i två 

olika tidskrifter och därmed kunde båda artiklarna användas till studien. Exklusionskriterier 

var artiklar enbart skrivna ur personal eller anhörigas perspektiv eftersom det var patientens 

upplevelse som var i fokus. Däremot innefattades en av artiklarna både patient- och 

anhörigperspektivet. Vid analys av denna artikel valdes bara de delar ut som inkluderade 
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patientperspektivet. En annan artikels resultat innefattade känslor och upplevelser under 

tiden på väntelistan för ett nytt hjärta, denna del av artikeln exkluderades eftersom detta inte 

hörde till studiens syfte. En tredje artikel använde sig av både kvalitativ och kvantitativ 

metod för att beskriva organmottagares upplevelser efter en hjärttransplantation, vid analys 

av denne artikel exkluderades det resultat som lagts fram med hjälp av kvantitativ metod. 

Datamaterialet som insamlades kom från databaserna CINAHL och PubMed. Vid sökning 

på databaserna användes trunkering (*), AND samt ytterligare avgränsningar som peer 

reviewed, publiceringsår samt språk för att få en bred men specifik sökning. Genom att söka 

i flera databaser ökade chansen att finna fler relevanta artiklar till studiens syfte. Att använda 

artiklar som är peer reviewed ökar trovärdigheten eftersom dessa är vetenskapligt granskade 

(Henricson, 2017). Artiklarna som användes granskades via Fribergs (2017c) 

kvalitetgranskningsmall för kvalitativa artiklar (bilaga 3). Genom att kvalitetsgranska 

artiklarna i denna studie stärktes därmed pålitligheten och trovärdigheten i resultatet 

(Henricson, 2017).  

För en god vetenskaplig kvalité i forskningsarbeten med inriktning på kvalitativ design är 

begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet viktiga (Lincoln & 

Guba, 1985). Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att trovärdighet visar läsaren att 

resultatet har giltighet och att kunskapen är trolig. Detta förstärks genom att examensarbetet 

studeras från olika synvinklar (Mårtensson & Fridlund, 2017). Under analysprocessen lästes 

artiklarna först enskilt och sedan gemensamt för att relevant information i resultaten inte 

skulle gå förlorat. Sammanfattning av de tio valda artiklarna gjordes även det först enskilt 

och sedan gemensamt, för att få med bådas synvinklar och för att information inte skulle 

förvrängas på grund av misstolkning. För att undvika att innehåll skulle gå förlorat under 

översättning från engelska till svenska gjordes även detta gemensamt. När översättningen 

skedde användes lexikon för att undgå felöversättningar och därmed feltolkning. Vid 

sammanställning av det analyserade materialet fördes resultat med liknande innehåll 

samman till gemensamma kategorier och underkategorier. Detta gjordes gemensamt för att 

tolkningar kan uppfattas olika, samtidigt som det ger möjlighet för fler infallsvinklar. 

Svårighet fanns vid kategorisering av resultatet eftersom flera fynd kunde överlappa 

varandra.  Danielson (2017) beskriver att snarlik data inte kan existera i fler kategorier 

(Danielsson, 2017). Eftersom det fanns två författare till arbetet så kunde en kontinuerlig 

reflektion ske under arbetet som underlättar skrivandet. Pålitlighet i ett examensarbete 

påvisas genom hur författarnas förförståelse påverkar insamlat material. Innan studiens 

början diskuterades författarnas egna erfarenheter kring hjärttransplantation, där det 

framkom att ingen förförståelse fanns kring ämnet. Detta gjordes för att resultatet inte skulle 

påverkas av eventuell förförståelse. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 

bekräftelsebarhet i ett examensarbete då författare är neutrala och inte låter egna åsikter 

speglas i arbetet. En annan aspekt som tillämpades var att analysprocessen skrevs tydligt och 

noggrant, vilket även det ökade bekräftelsebarheten enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 

En strävan är att resultatet ska vara tydligt beskrivet för att kunna läsas av andra och därmed 

öka överförbarheten. Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan överföras till andra 

situationer, grupper och kontexter (Lincoln & Guba, 1985). Detta kan endast fastställas av 

utomstående läsare. 
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Resultatdiskussion  

Efter en hjärttransplantation upplever organmottagarna att en ny livssituation skapas som 

innefattar en tuff tid av återhämtning där behov av olika vårdinstanser finns och att 

organmottagarna blir bundna till olika läkemedel. Mettauer et al. (2005) framhåller att de 

som genomgått en hjärttransplantation känner en önskan att få komma tillbaka till livet med 

full kraft eftersom de innan transplantationen varit nära döden. Däremot kan det vara tufft 

då de ofta varit sjuka en längre period och förutsättningar för att upprätthålla muskelstyrka 

och god nutrition har varit bristfälliga (Mettauer et al., 2005). Det är vid dessa tillfällen som 

är viktigt för sjuksköterskor att visa stöd och hjälpa dessa personer att fortsätta kämpa, för 

att förebygga ohälsa och uppmuntra till hälsa. Hälsa är inte ett stillastående tillstånd utan en 

rörelse där olika faktorer interagerar (Eriksson, 2014).  Eriksson (1984) menar också att det 

är först när en individ känner sig sjuk som denne upplever ohälsa, då ohälsa anspelar på att 

en individs upplevelser av förlust eller sjukdom. Personer som genomgått en 

hjärttransplantation upplever ohälsa, trots lyckad operation, till följd av att dessa inte känner 

sig kapabla till att utföra och upprätthålla fysisk aktivitet som förväntas av dem. Detta kan 

även kopplas till Eriksson (1984) hälsokors som visar att en patient kan uppleva livskvalité 

och hälsa trots en fysisk sjukdom men även att en fysisk frisk patient kan uppleva ohälsa.  

Den nya livssituationen gör att organmottagaren upplever behov av olika vårdinstanser. Stöd 

från vårdinstanser ansågs betydelsefull för att organmottagen skulle kunna återhämta sig 

efter hjärttransplantationen. Sjuksköterskan stöd kan ses som hjälpsam genom att göra 

patienten mer självständig och stärka dennes självförtroende. Att ha en kontaktsjuksköterska 

och regelbunden kontakt anses värdefull och skapar möjlighet för en enhetlig uppföljning 

för patienten. Både genom att sjuksköterskan och patienten lär känna varandra med tiden, 

men också att samtalet kan vidta där det senaste slutade utan att patienten behöver upprepa 

sina upplevelser från tidigare samtal. Denna personliga kontakt kan underlätta för patienten 

att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Det kan också främja sjuksköterskan att 

uppmärksamma patientens olika behov. Dessa innefattar enligt Sjöberg (2012) de 

medicinska, fysiska, känslomässiga, intellektuella, andliga-existentiella och sociokulturella 

behov som patienten har efter att ha genomgått en hjärttransplantation. Var och en av dessa 

aspekter behövs tas i beaktande och tillgodoses för att en personcentrerad vård skall kunna 

utföras av sjuksköterskan (Sjöberg, 2012). 

Resultaten tydliggör att som organmottagare vara bunden till många läkemedel är en del av 

den nya livssituationen där det informativa stödet från sjukvården kan upplevas som 

bristfällig. Tiden i väntan på ett organ beskrivs enligt Mohemain, Abedi och Naji (2015) som 

en svår tid av stress, besvikelse och svår att tala om (Mohemain, Abedi & Naji, 2015). Detta 

kan vara en bidragande faktor till att patienten inte får tillräcklig information, eftersom det 

kan upplevas svårt att förmedla sina tankar och funderingar. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ställer öppna frågor där patienten själv får avgöra vad den anser är viktigt att 

ta upp och tala om, till skillnad från slutna frågor som besvaras med ett ja eller nej. Detta för 

att kunna urskilja de personer som är i behov av stöd. Genom informativt stöd kan 

patienterna förses med den kunskap som behövs för att uppleva kontroll över sin situation. 

Hinson Langford et al. (1997) beskriver att det informativa stödet finns för att hjälpa 

patienterna i en stressfull situation och hjälper dem att få kunskap och känna kontroll över 
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vad som har och ska ske. Denna typ av stöd i kombination med emotionellt stöd är 

betydelsefullt vid vård av patienter som genomgått en hjärttransplantation. Att vara 

uppmärksam och noggrann med information om återhämtningsprocessen efter 

transplantationen kan bidra till en bättre förberedning mentalt och psykiskt för patienten. 

Genom att sjuksköterskan ger en personcentrerad vård som innefattar stöd och anpassad 

information till patienten kan denne förstå och hantera sin situation och därmed reducera 

stressen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2011). Via den stödjande kommunikationen skapas 

en trygghet och tillit hos patienten (Eide & Eide, 2009). Med kommunikation skapas 

ytterligare möjlighet för personcentrerad vård då det hjälper att etablera kontakt och 

partnerskap mellan patient och sjuksköterska (Edvardsson, 2015). Sjuksköterskan borde i ett 

tidigt stadium informera patienten om livet efter transplantationen och förväntad behandling. 

Detta även för att motivera patienten till varför det är viktigt med läkemedlen som 

tillkommer. Genom att utgå från patientens erfarenheter och kunskaper kan sjuksköterskan 

skapa en utvecklande miljö och därmed möjliggöra öppenhet i samtalen. Sjuksköterskan kan 

tydliggöra vikten av läkemedlen, restriktioner samt biverkningarna som tillkommer samt 

anpassa informationen utifrån patientens behov. Genom det öppna samtalet skapas möjlighet 

för en personcentrerad vård där sjuksköterskan kan göra anpassningar utifrån patientens 

önskemål och behov. Detta ökar organmotagarens förståelse och delaktighet i sin egen vård.   

Resultaten tydliggör att i och med transplantationen skapas en förändrad syn på livet. 

Organmottagaren kan känna en skyldighet och skuld gentemot sin donator. Detta är i linje 

med en annan studie gjord av Shemesh, Peles-Bortz, Peled, HarZahav, Lavee, Freimark och 

Melnikov (2017) som beskriver att det inte är ovanligt att organmotagaren tar på sig skulden 

för donatorns död. Enligt Shemesh et al. (2017) upplever 20,8% skuldkänslor efter att ha 

genomgått en hjärttransplantation och 69,7% att de står i skuld till donatorn. Att känna dessa 

känslor påverkar organmottagaren negativt genom att försämra livskvaliteten och skapa 

livslidande. Ett år efter operationen och med hjälp av kontinuerlig kontakt med sjuksköterska 

och psykolog över telefon eller mejl, förbättrades patienternas känsla av skuld och 

skuldkänslor gentemot donatorn. Även Sadala och Stolf (2008) beskriver att med stöd från 

läkare, sjuksköterskor och psykologer kan känslan av skuld omvandlas till känsla av 

tacksamhet gentemot donatorn (Sadala & Stolf, 2008). För att kunna uppmärksamma detta 

problem och fånga upp patienter som upplever lidande till följd av sina skuldkänslor är det 

viktigt att sjuksköterskan ställer frågor och lyssnar på patienten om dennes upplevelser, för 

att kunna bidra med sitt stöd.   

Av resultaten framgår att en förändrad syn på livet innefattar organmottagare har tankar 

kring att få någon annans hjärta. Det kan skilja sig åt huruvida organmottoagaren vill eller 

inte vill veta vem donatorn var. I Sverige har personer rätt att få veta donatorns kön och ålder 

(Sanner, 2003). Det är inte ovanligt att organmottagare inte vill veta för mycket om vem de 

fått sitt nya hjärta ifrån. Detta eftersom distans vill hållas till donatorn och därmed undvika 

grubblande. Detta grubblande kan öka risken för avstötning av det nya hjärtat (Sanner, 

2003). Genom att se hjärtat som en reservdel som kan bytas ut om det slutar fungera, skapas 

en distans till att hjärtat kom ifrån en annan människa. Sanner (2003) beskriver att i och med 

detta avståndstagande suddas donatorns inverkan på organmottagarens liv ut med tiden och 

kvar finns bara tacksamhet gentemot denne.  
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Av resultaten framkommer att ta del av andras erfarenheter är en aspekt av att ha genomgått 

en hjärttransplantation. Det finns olika åsikter om huruvida organmottagaren känner ett 

brödraskap eller ville undvika andra som genomgått en hjärttransplantation. Även Mauthner, 

De Luca, Poole, Gewarges, Abbey, Shildrick och Ross (2012) konstaterar att de som 

genomgått en hjärttransplantation ofta inte vill prata om det med några andra än de som 

själva genomgått en hjärttransplantation. De upplever att deras situation är unik och inte kan 

jämföras med någon annan sjukdom eller behandling. Vissa organmottagare upplever inte 

alls vara intresserade av att möta andra i samma situation. Detta är i linje med en studie gjord 

av Mauthner et al. (2012) som beskriver att några organmottagare upplever det stressande 

att ha kontakt med andra som har genomgått en hjärttransplantation eftersom det blir en 

påminnelse om vilka komplikationer som kan tillkomma (Mauthner et al., 2012). Oavsett 

om organmottagarana helst bara vill tala om sina erfarenheter med andra som genomgått 

samma sak eller inte alls, så kan sjuksköterskan finns där som stöd för organmottagaren. 

Sjuksköterskan kan inte bara hjälpa till med att bidra med sitt eget stöd, utan också hjälpa 

till att sammanföra olika organmottagare som har en önskan att få tala med någon i samma 

situation. Med denna hjälp från sjuksköterskan kan organmottagaren etablera kontakt 

sinsemellan och på så sätt stödja varandra i det nya livet. Conway, Schadewaldt, Clark, Ski, 

Thompson och Doering (2013) menar att personer som genomgått en hjärttransplantation 

tenderarar att vilja ge tillbaka till andra i samma situation och genom att skapa grupper där 

dessa personer kan mötas och dela erfarenheter kan en win-win strategi skapas. Genom dessa 

stödgrupper kan unika upplevelser delas, ett optimistiskt synsätt upprätthållas samt psykisk 

hälsa främjas (Conway et al., 2013). 

Att ta del av andras erfarenheter innefattar även bristande förståelse från närstående.  

Organmottagarna upplever att familj, hopp och vänner är en betydelsefull del av 

transplantationstiden. Enligt Mauthner et al. (2012) är familj och vänner en viktig del av hela 

transplantationsprocessen. Genom ett känslomässigt stöd skapas en känsla av uppskattning 

och förtroende. Detta stöd innehåller både empati och tillit (Hinson Langford et al., 1997). 

Brist på stöd från anhöriga kan uppkomma till följd av otillräcklig information kring 

transplantationsprocessen, där en orealistisk bild har skapats av organmottagaren och dennes 

återhämtning. Att spela en roll för att kunna leva upp till förväntningar skapar ytterligare 

stress för organmottagaren och leder till ett livslidande. Detta visar att det är viktigt för 

sjuksköterskor att även fånga upp organmottagarens anhöriga och förse dessa med 

information kring transplantationsprocessen och vad som är realistiskt att förvänta sig av 

den som genomgått en hjärttransplantation. Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2014) beskriver 

att anhöriga kan känna sig nöjda med informationen, stödet och förtroendet de fått från 

sjuksköterskor under tiden patienten tillbringade på sjukhuset. Dock saknar de information 

om den långsiktiga prognosen både före och efter transplantationen ägt rum. Att inte få 

tillräckligt med information om detta gör att de anhöriga inte vet vad de kunde förvänta sig 

av sjukdoms- och återhämtningsförloppet (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2014). 

Resultaten visar att efter en hjärttransplantation skapas nya tankar inför framtiden. 

Organmottagare kan känna ovisshet att inte bli helt återställd. Enligt Sadala och Stolf (2008) 

finns rädslan inför framtiden ständigt närvarande hos dessa personer. Rädsla för att 

någonting plötsligt ska hända det nya hjärtat som leder tillbaka till att vara nära döden som 

innan transplantationen. Denna känsla beskrivs som att hela livet ständigt upplevs vara på 
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en skör tråd (Sadala & Stoff, 2008). När livet förändras och en ovisshet inför framtiden 

uppstår skapas det ett livslidande för patienten (Eriksson, 1994). Även Nilsson, Persson och 

Forsberg (2008) beskriver att tankar på komplikationer och transplantationsavstötning är en 

konstant rädsla som inte försvinner. Immunsupprenssiva läkemedlen är också konstant 

påminnelse om att risken för transplantationsavstötning finns. Sjöberg (2012) beskriver att 

organmottagarna måste under hela livet ha en immunhämmande behandling för att minska 

risken för avstötning av det nya organet (Sjöberg, 2012). Patienter behöver ha någon att 

vända sig till och vara öppen med de frågor som tynger dem samt kunna samtala om sina 

känslor. I denna process har sjuksköterskan en betydelsefull roll att finnas närvarande för 

patienten och hjälpa den att dela med sig av sina tankar och funderingar, samt informera om 

möjligheten till en samtalskontakt för ytterligare stöd. Eide och Eide (2009) beskriver att ett 

professionellt stöd från en sjuksköterska kan vara genom att lyssna, samtala med patienten 

och ge rådgivning. Denna kommunikation kan vara ett bra stöd när patienten har visat att de 

behöver hjälp eller visat behov på det (Eide & Eide, 2009).  

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper om patienters upplevelser av att ha genomgått en 

hjärttransplantation. Resultatet visade att patienter som genomgått en hjärttransplantation 

upplever en förändrad vardag och en förändrad livssyn. Patienter får nya insikter kring livet 

och upplever att de fått en ny chans. Detta väcker känslor som tacksamhet och skyldighet 

gentemot sin donator. Patienterna upplever det informativa stödet från sjukvården som 

bristfälligt, både inför och efter operationen. Att ha genomgått en hjärttransplantation 

innebär en omställning för patienten som väcker nya känslor, tankar och funderingar. För att 

sjuksköterskan ska kunna förse patienten med det stöd och information som behövs är det 

viktigt att sjuksköterskan har kunskap och inblick hur det är att vara organmottagare. Genom 

stöd kan sjuksköterskan hjälpa patienten att uppleva känsla av trygghet och kontroll över sin 

nya situation och därmed främja dennes hälsa och förebygga ohälsa. Stöd bör inte bara 

innefatta patienten, utan även dennes anhöriga och sträcka sig både innan, under och efter 

utförd operation. I och med denna studie har en inblick och förståelse för vad som är viktigt 

under transplantationsprocessen från organmottagarens synvinkel skapats som kan förbättra 

sjuksköterskors kunskap kring ämnet. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie har bidragit med ökad förståelse och kunskap om att information och stöd är 

betydelsefulla faktorer för välbefinnandet hos organmottagaren i transplantationsprocessen. 

Därför är det viktigt att studera dessa ytterligare. För att få fördjupad förståelse för patienters 

erfarenheter bör ytterligare kvalitativa studier med intervjumetod genomföras samt studier 

ur närståendes perspektiv för att få fler insynsvinklar kring ämnet. Detta för att 

sjuksköterskor ska kunna utveckla och lära sig att ge organmottagare och dess anhöriga det 

bästa stödet. Även mer forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

som genomgått en hjärttransplantation vore betydelsefullt för sjuksköterskor för att kunna 

hjälpa patienter samt arbeta evidensbaserat.  
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Att undersöka vilka 

strategier 

hjärttransplanterade 

patienter använder sig av 

för att hantera sina liv. 

Kvalitativ 

forskningsinriktning med 

tolkande, beskrivande 

forskningsdesign. 

Intervjuer med 42 

deltagare mellan 32–61 år, 

2–24 månader efter 

operationen. 

Studien gjordes i 

Skottland. 

Patienterna uttryckte att de 

känner hopp inför 

framtiden. Dessa fick ett 

nytt perspektiv på livet och 

nya mål. 

Heart transplants: 

Identity disruption, 

bodily integrity and 

interconnectedness. 

Mauthner, O. E., De 

Luca, E., Poole, J. 

M., Abbey, S. E., 

Shildrick, M., 

Gewarges, M., & 

Ross, H. J. 

Health: 

(2015) 

Skapa förståelse för 

hjärttransplanterades syn 

på sig själva och identitet. 

Kvalitativ studie med 

visuell metodik. Studien 

har 25 deltagare mellan 

18–72 år. Intervjuer mellan 

30 min- 2,5 h som video- 

och röstinspelades. 

Studien gjordes i Kanada. 

Deltagarna uttryckte det 

som att hjärtat är en 

reservdel som kan bytas ut 

men att de fortfarande kan 

sakna sitt gamla hjärta och 

känner att donatorn liver 

kvar i dom. 
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Titel, författare, 

tidskrift & år 

Syfte Metod Resultat 

Deservingness and 

gratitude in the 

context of heart 

transplantationO’Bri

en, G. M., Donaghue, 

N., Walker, I., & 

Wood, C. A. 

Qualitative Health 

Research. 

(2014) 

Se hur 

hjärttransplanterade 

uppfattar organ som 

en gåva. 

Kvalitativ metod med semi-

strukturerade intervjuer. 

Tolkande fenomenologisk 

analys där intervjuer med 13 

deltagare mellan 35-72 år 

hölls. Deltagarna 

intervjuades i två omgångar 

med 14 månaders mellanrum 

10v-11 år efter operation. 

Studien gjordes i Australien.  

Patienterna uttryckte 

tacksamhet till donatorn 

och dess familj. 

Patienterna ifrågasatte om 

de förtjänade ”livets 

gåva”. De upplevde det 

som att de efter 

operationen vill ge tillbaka 

till andra som 

transplanterats. 

I'm Cured But….' 

Perceptions of 

Illness Following 

Treatment. 

O'Connor, K. P., 

Janelle, C., Coutu, M. 

F., Rouleau, A., 

Lessard, M. J., 

Kirouac, C., ... & 

Bélanger, M. P. 

Journal of Health 

Psychology, 

(2009) 

Jämföra tre 

patientgrupper; 

hjärttransplanterade, 

patienter med 

torgskräck och 

tourettes/ticks och 

hur deras tankar 

kring som egen 

situation. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk inriktning. 

Intervjuer med 5 

hjärttransplanterade, 5 med 

torgskräck och 3 med 

tourettes/ticks intervjuades. 

Deltagarna var mellan 18-65 

år. 

Studien gjordes i Kanada. 

De hjärttransplanterade 

ansåg sig gå från sjuk till 

normal med hjälp av 

operationen, dock inser att 

de har begränsningar. De 

känner en plikt att ge 

tillbaka efter det de själva 

har fått. 
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Titel, författare, 

tidskrift & år 

Syfte Metod Resultat 

The life and death 

construct in heart 

transplant patients. 

Palmar-Santos, A. 

M., Pedraz-Marcos, 

A., Zarco-Colón, J., 

Ramasco-Gutiérrez, 

M., García-Perea, E., 

& Pulido-Fuentes, M. 

European Journal of 

Cardiovascular 

Nursing. 

(2018) 

Upplevelsen av att ha 

fått ett hjärta från en 

donator. 

En fenomenologisk kvalitativ 

inriktning. Intervjuer med 12 

deltagare som genomgått 

transplantation samt 10 

anhöriga intervjuades 15 

dagar- 2 år efter operationen. 

Deltagarna var 18 år och 

äldre och intervjuerna var 

mellan 60-90 min långa.  

Studien gjordes i Spanien. 

Patienterna upplevde sig 

själva pånyttfödda och att 

ett nytt hjärta var en gåva 

som kändes 

överväldigande.  

Living with a heart 

transplant: a 

phenomenological 

study. 

Peyrovi, H., 

Raiesdana, N., & 

Mehrdad, N. 

Progress in 

Transplantation. 

(2014) 

Få djupare kunskap i 

erfarenheter hos 

iranier som 

genomgått en 

hjärttransplantation. 

Kvalitativ fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Intervjuer med 11 deltagare 

som intervjuades 6–12 

månader efter operationen 

och var över 18 år. 

Studien gjordes i Iran. 

Deltagarna uttryckte det 

som att de fått ett nytt liv, 

dock att de behövde vara 

vaksamma på eventuella 

komplikationer. De 

upplevde det som att det 

fanns mycket fördomar 

och myter kring 

hjärttransplantation och 

att en större tro på Gud 

hade skapats i och med 

operationen. 

 

 


