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Abstrakt 
 
Bakgrund Vid livshotande organsvikt och när ingen ytterligare behandling finns kan 

en hjärttransplantation genomföras för att förlänga mottagarens liv. Efter 
hjärttransplantationen följer en återhämtningsprocess med risker för 
komplikationer så som avstötning av hjärtat. Andra komplikationer kan 
vara nedsatt fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt välbefinnande vilket 
kan påverka mottagarens upplevelse av livskvalitet. 
 

Syfte Syftet med litteraturstudien var att beskriva organmottagares upplevelser 
efter en hjärttransplantation.  
 

Metod Litteraturstudie med deskriptiv design baserad på nio artiklar vilka 
sammanställts genom integrerad analys. 
 

Resultat Fyra huvudteman framkom. Ett nytt liv beskriver de förändringar 
mottagare upplevde efter transplantationen. Stigmatisering påvisar de 
identitetsförändringar och fördomar som förekom. Paradoxala känslor tar 
upp upplevelser av exempelvis tacksamhet och skuld. Mening med livet 
beskriver betydelsen av tro och stöd. 
 

Slutsats Att genomgå en hjärttransplantation upplevdes omvälvande och som en 
livsförändrande händelse. Stigmatisering och paradoxala känslor framkom 
där lidandet och möjligheten till ett nytt liv ställdes emot varandra. 
Mottagares användande av copingstrategier och det stöd som fanns i 
dennes omgivning visade sig korrelera med upplevelsen av livskvalitet. 
En ökad förståelse för mottagares upplevelser kan bidra till att 
sjuksköterskan i ett större omfång vågar bjuda in till samtal vid 
känslomässiga reaktioner, vilket kan öka mottagarens välbefinnande och 
livskvalitet. 
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1. Bakgrund  2 
1.1 Organtransplantation 3 
Vid livshotande organsvikt och när ingen ytterligare medicinsk eller kirurgisk behandling 4 
finns att vidta så kan en organtransplantation, om möjligt, genomföras för att förbättra 5 
organmottagarens tillstånd och förlänga dennes liv. En förutsättning för att en transplantation 6 
skall genomföras är att det finns en potential till en förbättrad livskvalitet och att mottagaren 7 
har goda villkor för rehabilitering. De vanligaste organ som transplanteras idag är hjärta, 8 
lunga, lever och njure. Transplantationen genomförs genom att en givare, en så kallad 9 
donator, ger sitt friska organ till en organmottagare. Donationen kan ske från både levande 10 
och avlidna donatorer (Bakkan, Sødal Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). Möjliga 11 
donatorer kan finnas registrerade i Socialstyrelsens donationsregister, vilket endast ett fåtal 12 
personer inom hälso- och sjukvården har tillgång till (Socialstyrelsen, u.å.). 13 
Donationsregistret upprättades i samband med att Lag om transplantation m.m. (SFS 14 
1995:831, 6 §) tillkom. Denna lag beskriver hur organ tas till vara för medicinskt ändamål, 15 
med förutsättning att donatorn har givit sitt samtycke till transplantationen (a.a.). 16 
Idag är donatorns identitet skyddad enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 17 
16 §) för att värna om dennes integritet.  18 
 19 
När donation skall ske från en avliden donator skall döden först bekräftas av en läkare. 20 
Bestämmandet av en människas död beskrivs som ”En människa är död när hjärnans samtliga 21 
funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort”. Fastställandet av döden sker således genom 22 
att läkaren undersöker att donatorns andning och blodcirkulation har upphört under tillräckligt 23 
lång tid. I de fall donatorn ligger i respirator genomförs en undersökning av hjärnan (Lag om 24 
kriterier för bestämmande av människans död, SFS 1987:269, 1 §, 2 §).  25 
 26 
Inför organtransplantationen genomgår den potentiella mottagaren en noggrann utredning för 27 
att kartlägga dennes resurser och utesluta kontraindikationer för transplantation. 28 
Kontraindikationer kan vara allvarliga sjukdomar så som HIV eller cancer då dessa kan 29 
överföras till mottagaren. Utredningen syftar även till att klargöra eventuella riskfaktorer som 30 
kan påverka utgången av transplantationen. En riskfaktor kan vara att mottagaren saknar 31 
motivation till att genomföra eventuella förändringar i dennes levnadssätt, exempelvis att vara 32 
följsam till den fortsatta livslånga läkemedelsbehandlingen (Bakkan et al., 2011). 33 
Följsamheten kan påverkas av psykosociala faktorer så som etnicitet, brist på socialt nätverk 34 
eller en sämre upplevelse av den egna hälsan (Dew et al., 2007). Det har även visat sig att 35 
mottagare med en psykiatrisk historik eller av kvinnligt kön löper en ökad risk att drabbas av 36 
depression och ångestrelaterad sjukdom efter genomförd transplantation (Dew et al., 2001).  37 
 38 
1.2 Hjärttransplantationens historik 39 
Den första hjärttransplantationen på en människa genomfördes av Christiaan Barnard år 1967 40 
i Sydafrika. En månad senare genomfördes första hjärttransplantationen i Amerikas förenta 41 
stater, USA. På den tiden var överlevnadstiden efter transplantationer inte längre än dagar 42 
eller veckor då många dog av infektioner eller avstötning av det transplanterade hjärtat (Hunt, 43 
2006). Den senaste statistiken från The International Society for Heart & Lung 44 
Transplantation visar på att det genomfördes ungefär 4500 hjärttransplantationer i världen 45 
under år 2014.  46 
Först 1984 utfördes den första hjärttransplantationen i Sverige. Enligt rådande lag ansågs en 47 
person inte vara död förrän hjärtat hade stannat. Detta medförde att transplantationer som 48 
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utfördes i Sverige genomfördes med hjärtan från donatorer i andra länder. År 1988 fastställdes 49 
en ny lag som definierade nya kriterier för bestämmandet av en människas död. I och med 50 
denna förändring bekräftas döden idag när en person har konstaterats hjärndöd. I takt med 51 
förbättrade metoder är idag ettårs-överlevnaden i Sverige 90 procent och efter tio år lever 52 
fortfarande 60 procent av organmottagarna. Idag genomförs mellan 20 till 40 53 
hjärttransplantationer per år i Sverige (https://www.hjart-lungfonden.se). Dessa 54 
hjärttransplantationer genomgås i större utsträckning av män än av kvinnor (Young & Little, 55 
2004).  56 
 57 
1.3 Indikationer och komplikationer vid hjärttransplantation 58 
Enligt American Heart Association är indikationer för en hjärttransplantation terminal 59 
hjärtsvikt där mottagaren har en förväntad överlevnad på mindre än sex till tolv månader.  60 
När ett hjärta finns tillgängligt och en transplantation konstaterats möjlig att genomföra, skall 61 
ingreppet ske snarast efter dödstillfället men inom 24 timmar (SFS 1987:269, 2a §). Vid 62 
transplantationen finns det angivet en maximitid på fyra timmar som benämns ischemitid. 63 
Ischemitiden innebär hur lång tid det får ta mellan att blodförsörjningen till donatorns organ 64 
stoppas, till det att hjärtat är transplanterat och cirkulerande i organmottagarens kropp 65 
(Bakkan et al., 2011).  66 
 67 
Utöver de generella kontraindikationerna för transplantation finns specifika 68 
kontraindikationer för hjärttransplantation. Det kan röra sig om höggradig kärlsjukdom, 69 
allvarlig lever- eller njursvikt eller en pågående systemisk infektion (Bakkan et al., 2011). 70 
Efter transplantationen följer en återhämtningsprocess där risker för komplikationer 71 
förekommer. De vanligaste komplikationerna som kan uppstå inom ett år efter en 72 
hjärttransplantation är avstötning, svikt i det transplanterade hjärtat eller infektion. Först i 73 
senare skede ökar riskerna för andra allvarliga komplikationer så som koronarsjukdom eller 74 
cancer (Mangini et al., 2015). Grady et al. (2007) påvisar att livskvaliteten hos 75 
organmottagaren står i korrelation med den symtombild och de komplikationer som 76 
framkommer hos denne. Det framgår även att ju fler fysiska symtom som mottagaren 77 
upplevde desto mer psykiska besvär hade denne. De psykiska symtomen kunde visa sig 78 
genom att mottagaren inte hanterade stressfyllda situationer med goda copingstrategier (a.a.). 79 
Jalowiec, Grady & White-Williams (2007) har i deras studie undersökt den funktionella 80 
statusen hos flera organmottagare ett år efter genomförd hjärttransplantation. Resultatet 81 
visade att många hade svårigheter med både fysiska och sociala funktioner så som att arbeta, 82 
äta, integrera socialt och utföra hushållsarbete (a.a.).  83 
 84 
1.4 Omvårdnad vid hjärttransplantation 85 
Efter en utförd hjärttransplantation och intensivvårdsfasen är över, förflyttas mottagaren till 86 
en allmän vårdavdelning där vitala parametrar och mottagarens allmäntillstånd noga 87 
övervakas (Wade, Reith, Hoffman Sikora, & Augustine, 2004). I detta skede inriktas 88 
omvårdnaden på att stegvis rehabilitera och undervisa mottagaren så att denne kan anpassa sig 89 
till den nya livssituationen och leva så fullt ut som möjligt med det nya hjärtat (Bakkan et al., 90 
2011). Målet med omvårdnaden är att främja hälsa hos mottagaren vilket beskrivs i Hälso- 91 
och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 §). Enligt World Health Organization (WHO, 92 
2009) ska hälsa ses som en pågående process och inte som ett mål i sig. Hälsa påverkas av 93 
biopsykosociala faktorer så som ålder, kön, socioekonomisk status eller den kultur personen 94 
lever i. En god hälsa är en resurs för personlig utveckling och ökad livskvalitet. Livskvalitet 95 
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grundar sig på en subjektiv upplevelse av välbefinnande i relation till de mål och värden som 96 
personen har i sitt liv (a.a.).  97 
En individanpassad omvårdnad kan uppnås genom att tillämpa en personcentrerad vård. Detta 98 
innebär att sjuksköterskan utifrån ett personcentrerat förhållningssätt anpassar omvårdnaden 99 
efter de unika behov och önskemål som den enskilde personen har (McCance & McCormack, 100 
2013). Förutom att tillgodose mottagarens grundläggande behov i den postoperativa fasen 101 
behöver sjuksköterskan vara lyhörd för de känslor som mottagaren kan uppleva och 102 
uppmuntra till samtal om dessa. Ytterligare en omvårdnadsåtgärd är att sjuksköterskan skall 103 
stödja och motivera mottagaren vid mobilisering på en anpassad nivå. Efter utskrivningen 104 
behöver mottagaren återkomma på regelbundna kontroller till både läkare och sjuksköterska. 105 
De omvårdnadsåtgärder som utförs i detta skede fokuseras på följsamhet till de 106 
livsstilsförändringar och ordinationer som följer en hjärttransplantation (Bakkan et al., 2011).  107 
 108 
1.5 Omvårdnadsvetenskapliga begrepp 109 
 110 
1.5.1 Den levda kroppen 111 
I början på 1900-talet myntade Merleau-Ponty begreppet ”den levda kroppen” där kroppen 112 
utgörs i sin helhet av både kropp och själ. Kroppen, vilken inte enbart är någonting människan 113 
har utan också är, ses som personlig och är förknippad med en persons identitet (Merleau- 114 
Ponty, 1962). Lindwall (2004) beskriver kroppen som en boning för själen och en bärare av 115 
både hälsa och lidande. Vid sjukdom kan kroppen komma att bli livets motståndare vilket 116 
påbörjar en kamp för, och en strävan efter, att bevara värdighet och en känsla av enhet hos 117 
den sjuke (a.a.).  118 
 119 
1.5.2 Lidande 120 
Lidande är en subjektiv upplevelse av att utstå smärta vilken kan vara både fysisk, psykisk 121 
och existentiell. Upplevelser som kan framkalla lidande kan vara allvarlig sjukdom som hotar 122 
en persons hälsa eller liv, sorg eller kraftansträngningar som krävs i försök att uthärda smärta 123 
(Arman, 2012).  124 
 125 
1.5.3 Existentiella behov 126 
Enligt Yalom (1980) definieras begreppet existentiell som den konfrontation som finns i 127 
människan gällande dennes tillvaro i livet. De grundläggande behoven som beskriver 128 
begreppet existentiell är frihet, meningslöshet, existentiell isolering och död. Frihet handlar 129 
om möjligheten att få göra sina egna val, vilket i sig både kan skapa en känsla av 130 
självständighet eller ångest. Människan söker av naturen en mening med livet men misslyckas 131 
detta och en känsla av meningslöshet uppstår kan detta leda till ett lidande för personen. 132 
Existentiell isolering beskriver den konstanta glipan mellan den egna personen och 133 
omgivningen oavsett närheten till andra människor. Döden som villkor beskriver slutligen 134 
människans instinktiva rädsla för döden som är ett hot mot personens levda existens, vilket 135 
kan yttra sig som dödsångest (a.a.).  136 
 137 
1.5.4 Stress och coping 138 
Stress beskrivs enligt Danielsson et al. (2009) som en obalans mellan de krav som ställs på en 139 
person och dennes förmåga att hantera dessa. För att en person skall kunna hantera sin 140 
upplevelse av stress är det av vikt att denne har en god förmåga till stresshantering (a.a.).  141 
Coping, som finns i flera olika modeller, är ett verktyg för att kunna hantera stress. En 142 
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definition av coping är ”Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage 143 
specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the 144 
resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141). En funktion som coping kan 145 
bidra med är att reducera psykologisk stress under den tid som personen upplever den och 146 
därmed öka möjligheterna för denne att återta kontrollen över sin situation. Ett av de första 147 
beskrivna koncepten av copingstrategier innefattar två funktioner. Den ena är 148 
problemfokuserad vilket innebär att personen aktivt försöker lösa problemet, genom att 149 
exempelvis söka information eller socialt stöd. Den andra strategin är känslofokuserad och 150 
syftar till att hantera de känslor personen upplever, men inte till att specifikt lösa problemet. 151 
Detta kan ta sig uttryck i flykt eller undvikande av känslor genom att exempelvis inta alkohol 152 
eller droger. Beroende på vilken copingstil en person använder sig av kan denne nå olika 153 
resultat. En aktiv copingstil associeras till optimism och handlingskraft medan en undvikande 154 
copingstil kopplas samman med det motsatta (a.a.). 155 
 156 
2. Problemformulering 157 
Idag är hjärttransplantation en livräddande behandling vid livshotande hjärtsvikt när ingen 158 
annan åtgärd finns att vidta för att förlänga livet hos den drabbade. Omvårdnad bör ske ur ett 159 
biopsykosocialt perspektiv där både medicinska och existentiella aspekter tas i beaktning då 160 
den levda kroppen utgörs av både kropp och själ. Tidigare forskning inom området 161 
hjärttransplantation har till stor del inriktats på fysiska funktioner och de fysiska 162 
komplikationer som kan uppstå hos organmottagaren. Detta gör att forskningen ur ett 163 
omvårdnadsperspektiv är begränsad. Sjuksköterskans uppgift är att genom en god omvårdnad 164 
främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Genom ett personcentrerat 165 
förhållningssätt skall sjuksköterskan stödja och motivera mottagaren under den postoperativa 166 
tiden. I mötet med mottagaren kan sjuksköterskan bidra till en känsla av trygghet, vilken kan 167 
leda till ett ökat välbefinnande och därmed en ökad livskvalitet hos denne. Därav är det av 168 
vikt att sjuksköterskan har kunskap om de upplevelser som organmottagare kan uppleva efter 169 
en hjärttransplantation.  170 
 171 
3. Syfte 172 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva organmottagares upplevelser efter en 173 
hjärttransplantation.  174 
 175 
4. Metod 176 
 177 
4.1 Design 178 
För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk 179 
sökning och fritextsökning av vetenskapliga artiklar genomfördes. Dessa granskades sedan 180 
kritiskt och sammanställdes till ett resultat genom integrerad analys (Forsberg & Wengström, 181 
2008). 182 
 183 
4.2 Sökstrategi 184 
Utifrån syftet identifierades de meningsbärande orden upplevelse, organmottagare och 185 
hjärttransplantation vilka sedan användes för att identifiera synonymer. I svenska MeSH 186 
översattes orden till engelska sökord, dessa låg sedan till grund för att inringa adekvata 187 
ämnesord i använda databaser. De databaser som användes för sökningarna var Cinahl, 188 
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Medline och PsycINFO. Först genomfördes sökningar på respektive ämnesord var för sig 189 
samt fritextsökningar. Därefter kombinerades dessa med de Booleska sökoperatorerna AND 190 
och OR för att finna artiklar som svarade an på syftet (Kristensson, 2014).� 191 
Till en början begränsades sökningen till att enbart resultera i engelska artiklar som granskats 192 
och publicerats i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2007 till 2017. Sökningen begränsades 193 
även till att enbart resultera i artiklar som genomförts med vuxna deltagare. För att uppnå ett 194 
större resultat ökades tidsspannet från perioden 2000 till 2017 efter att det uppmärksammats 195 
att den tidigare sökningen inte genererat i ett tillräckligt stort urval. Avslutningsvis utfördes 196 
även kompletterande fritextsökningar på sökord som framkommit i redan aktuella artiklar. 197 
Detta resulterade i ytterligare två artiklar som bidrog till resultatet. Begränsningarna för 198 
engelska artiklar samt ålder togs då bort för att bredda sökningen ytterligare. Övergripande 199 
sökhistorik över den systematiska sökningen presenteras i bifogad Bilaga 1.  200 
 201 
4.3 Urval 202 
För att frambringa för syftet adekvata artiklar sattes inklusions- och exklusionskriterier upp 203 
för populationen (Forsberg & Wengström, 2008). Inklusionskriterier var kvalitativa studier, 204 
manliga och kvinnliga deltagare äldre än 18 år och studier med fokus på mottagares 205 
upplevelser efter hjärttransplantation.  206 
Exklusionskriterier var studier med funktionell eller medicinsk inriktning, deltagare under 18 207 
år och studier med fokus på anhörigas eller personals perspektiv. 208 
Urvalet utfördes i tre led. I första led valdes artiklar utifrån relevanta titlar ut vilket resulterade 209 
i 47 artiklar. I andra led lästes samtliga 47 artiklars abstrakt och urvalet av dessa resulterade i 210 
18 artiklar. Slutligen, i ett tredje led, lästes de kvarvarande artiklarna i fulltext för att leda till 211 
ett utfall på de resterande nio artiklarna (Forsberg & Wengström, 2008). De artiklar som föll 212 
undan uppfyllde inte inklusionskriterierna, var reviewartiklar eller dubbletter från tidigare 213 
sökning. Se sökmatris, Bilaga 1.  214 
 215 
4.4 Granskning 216 
För att bedöma artiklarnas trovärdighet kvalitetsgranskades det slutgiltiga urvalet på nio 217 
stycken artiklar kritiskt och på ett systematiskt sätt, genom användande av Letts kvalitativa 218 
bedömningsformulär i sin helhet. Vid den gemensamma granskningen kontrollerades först att 219 
ett tydligt syfte fanns formulerat för studierna. Sedan undersöktes studiernas metod för att 220 
synliggöra huruvida det fanns en beskriven studiedesign och ett teoretiskt perspektiv. 221 
Följaktligen granskades urvalsrekrytering, datainsamlingsmetod och analysprocess. Därefter 222 
utforskades om forskarnas förförståelse och relation till deltagarna fanns beskrivet. Därpå 223 
granskades att resultatet fanns tydligt beskrivet och att de kategorier samt teman som använts 224 
var av relevans (Letts et al., 2007). Samtliga artiklar bedömdes uppfylla god kvalitet och 225 
inkluderades därmed i litteraturstudien, se Bilaga 2.  226 
 227 
4.5 Bearbetning och analys 228 
Genom integrerad analys sammanställdes innehållet i de utvalda artiklarna stegvis. I första led 229 
lästes artiklarna enskilt flertalet gånger för att skapa en övergripande bild av innehållet. För 230 
att identifiera likheter och skillnader kondenserades meningsenheter ur texten som sedan i ett 231 
andra led skapade underkategorier. I tredje led sammanfördes dessa underkategorier till 232 
kategorier som sedan ligger som underrubriker i resultatet. Slutligen, i fjärde led, framträdde 233 
övergripande teman som använts som huvudrubriker i resultatet, se Tabell 2 (Kristensson, 234 
2014). Artikelmatris presenteras i bifogad Bilaga 2.  235 
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 236 
Tabell 2. Analysmatris: exempel på analysförfarande.  237 

Meningsenhet Kondensering Underkategori Kategori Tema 

”indeed, your 
viewpoint 
changes… as 
though you see all 
things for the first 
time… all colors 
are being 
changed… you feel 
all things are 
talking to you…” 

Your 
viewpoint 
change, as 
though you 
see all things 
for the first 
time.  

Förändring Inre förändring Ett nytt liv 

” I wondered if I’ll 
be a different 
person all together 
because I’ve got 
somebody elses 
heart” 

Will I be a 
different 
person.  

Personlighet Identitetsförändring Stigmatisering 

”You take these 
things [symptoms] 
as they come and 
accept them and 
just get on with life 
because you’re still 
living” 

Accept 
symptoms and 
get on with 
life.  

Acceptans Acceptans och 
förnekelse 

Paradoxala 
känslor 

 238 
4.6 Forskningsetiska överväganden 239 
Utifrån vald metod fokuserades de etiska övervägandena på urval och resultatpresentation. 240 
Vid urval var det betydelsefullt att studierna var godkända av en etisk kommitté eller hade en 241 
tydlig beskrivning av de etiska överväganden som genomförts. Detta var viktigt för att kunna 242 
förvissa sig om att forskarna i studierna tagit deltagarnas säkerhet i beaktning. I de valda 243 
studierna skulle deltagarna även ha givit sitt informerade samtycke till deltagande. Vid 244 
granskning framgick att samtliga studier hade fått ett etiskt godkännande av en etisk 245 
kommitté. Under urvalsprocessen försökte författarna förhålla sig objektiva och inkluderade 246 
enbart studier som svarade an mot syftet. Det har även eftersträvats att samtliga resultat som 247 
framkommit i analysen har presenterats, oavsett överensstämmelse med de egna åsikterna, 248 
samt att ingen förvrängning av fakta har skett. Under litteraturstudien har eventuell 249 
förförståelse tagits i beaktning för att inte göra påverkan på urval, analys eller presentation av 250 
resultat (Forsberg & Wengström, 2008).  251 
 252 
5. Resultat  253 
Resultatet baseras på studier utförda i USA, Skottland, Kanada, Australien, Iran och Brasilien 254 
under åren 2000 till 2017. Analysen resulterade i fyra teman med underkategorier vilka 255 
beskriver upplevelser efter en hjärttransplantation. En sammanställning av dessa och en 256 
översikt över artiklarnas förekomst under respektive tema finns representerade i 257 
resultatmatrisen, se Tabell 1. 258 
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 259 
Tabell 1. Resultatmatris  260 

Teman och  
kategorier: 

 

 

 

 
 
 
 
 

Vetenskapliga  
artiklar: 

Ett nytt liv Stigmatisering Paradoxala känslor Mening med 
livet 

Inre förändring 
 

Yttre förändring 

Identitetsförändring�
 

Fördomar 

Hopp och rädsla 
 

Tacksamhet och 
skuld 

 
Acceptans och 

förnekelse 

Förlitan  
 

Att få stöd 
 

Att vilja ge 
tillbaka 

Evangelista et al. (2003) x  x x 

Kaba et al. (2000) x x x x 

Kaba et al. (2005)  x x  

Mauthner et al. (2015)  x x  

O’Brien et al. (2014) x  x x 

Peyrovi et al. (2014) x x x x 

Poole et al. (2016)   x  

Sadala & Stolf (2008) x x x x 

Walton & St. Clair (2000)  x x x 

 261 

5.1 Ett nytt liv 262 
Mottagarna beskrev att de efter hjärttransplantationen upplevde en känsla av att ha blivit 263 
pånyttfödda (Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014; Sadala & Stolf , 2008). Det framgick att 264 
mottagarna upplevde en inre förändring som bidrog till att de såg en ny chans till överlevnad 265 
och att få fortsätta njuta av livet (Evangelista, Doering & Dracup, 2003; O’Brien, Donaghue, 266 
Walker & Wood, 2014; Peyrovi et al., 2014). En kvinna beskrev hur hon aldrig skulle ge upp 267 
chansen att få fortsätta leva sitt liv (Evangelista et al., 2003). I en studie berättade mottagare 268 
även om upplevelsen av att ha nya möjligheter till att påbörja ett nytt liv. Detta drev 269 
mottagare till att aktivt agera i de yttre förändringar de önskade genomföra (Sadala & Stolf, 270 
2008).  271 
 272 
 273 
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5.1.1 Inre förändring 274 
Flera av mottagarna uttryckte att deras attityder gentemot livet och omgivningen förändrats 275 
efter hjärttransplantationen. Medvetenheten om att livet kan förändras snabbt ledde till att 276 
mottagare ändrade synsätt samt skapade nya mål och prioriteringar i livet (Evangelista et al., 277 
2003; Kaba, Thompson, & Burnard, 2000; Peyrovi et al., 2014). En av mottagarna uppgav att 278 
det kan ha varit den traumatiska operationen och det faktum att döden varit så nära som 279 
medfört en ökad medvetenhet att vissa delar i livet är viktigare än andra (Kaba et al., 2000). 280 
En annan mottagare beskrev hur den inre förändringen medförde ett genomförande av 281 
önskemål som denne tidigare inte ens drömt om att kunna realisera (Kaba et al., 2000).  282 
 283 
5.1.2 Yttre förändring  284 
I en studie beskrev en mottagare vikten av att sätta upp nya mål då denne ansåg att det skulle 285 
vara bortkastat att ge ett transplantat till någon som inte ville göra någonting med sitt liv. Det 286 
visade sig att mottagare i skapandet av nya mål exempelvis sålde sitt hus och flyttade (Kaba et 287 
al., 2000). I en annan studie beskrivs även hur en mottagare började utforska arbetsmarknaden 288 
på nytt då denne upplevde sig kunna utföra aktiviteter som denne inte varit förmögen att göra 289 
under en lång tid (Sadala & Stolf, 2008). � 290 
Det framgick av mottagarna att det efter hjärttransplantationen även sker en stor 291 
livsstilsförändring relaterat till livslång medicinering, kost- och aktivitetsrestriktioner. En man 292 
berättade att ätandet i sig själv var en överlevnadsteknik då kosthållningen blivit så drastiskt 293 
förändrad (O’Brien et al., 2014). Transplantationen med följande livsstilsförändring inverkade 294 
på det vardagliga livet och framtiden. Mottagarna behövde vara försiktiga och följa 295 
restriktionerna för att inte skuldbeläggas för att ha agerat ansvarslöst. För att kunna ta ansvar 296 
för sin hälsa framgick vikten av att förstå vad som förväntades av mottagaren efter 297 
hjärttransplantationen, exempelvis att vara följsam till läkemedelsbehandlingen (Evangelista 298 
et al., 2003; Peyrovi et al., 2014).  299 
 300 
5.2 Stigmatisering  301 
Det visade sig vara vanligt förekommande med stigmatisering hos mottagare och personerna i 302 
deras omgivning (Peyrovi et al., 2014). Föreställningar om att personligheten kan sitta i 303 
hjärtat beskrevs av mottagare i en annan studie. Utöver självstigmatisering kan fördomar i 304 
mottagarens omgivning leda till ytterligare stigmatisering och en påverkan av dennes sociala 305 
liv (Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & Theodosopoulou, 2005). 306 
 307 
5.2.1 Identitetsförändring � 308 
En vanligt förekommande fråga hos mottagarna var ”Vem är jag?”. Somliga funderade på om 309 
och hur deras personlighet hade förändrats i och med transplantationen. Några mottagare 310 
beskrev känslan av att inte längre vara sig själva eller upplevelser av att ha någon annans själ 311 
inom sig (Kaba et al., 2000; Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2015; Peyrovi et al., 2014; 312 
Sadala & Stolf, 2008). En mottagare uttryckte en undran om huruvida denne helt och hållet 313 
skulle komma att bli en annan person eftersom mottagaren var bärare av någon annans hjärta 314 
(Kaba et al., 2005). Flera av mottagarna beskrev en upplevelse av att donatorn levde vidare 315 
inom dem. Det framkom att de upplevde både emotionell och fysisk kontakt med donatorn 316 
samt att de inte kände sig ensamma (Peyrovi et al., 2014; Walton & St. Clair, 2000). I en 317 
studie framfördes en önskan om att få berätta för donatorns familj att den person de förlorat 318 
levde kvar inom mottagaren (Mauthner et al., 2015).  319 
 320 
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5.2.2 Fördomar 321 
I en studie framkom att mottagare ständigt blev påminda om att de var sjuka på grund av 322 
fördomar hos omgivningen. En manlig mottagare sade att när denne ville genomföra 323 
någonting blev han istället tillsagd att inte göra någonting (Peyrovi et al., 2014). Somliga 324 
mottagare hade en önskan om att återgå till arbete för att få känna sig delaktiga i samhället. 325 
Detta upplevdes svårt för vissa mottagare då personer runtomkring dem ansåg att de var för 326 
sjuka och lika gärna kunde gå i pension (Sadala & Stolf, 2008). Förlusten av arbete på grund 327 
av sjukdom utmynnade i en minskad inkomst och att familjen fick bära en större börda. En 328 
annan fördom som förekom var huruvida en man som mottagit ett hjärta från en kvinna skulle 329 
förlora sin maskulinitet eller om dennes fru skulle stanna kvar i relationen, trots de 330 
förändringar som antogs skulle ske (Peyrovi et al., 2014). 331 
 332 
5.3 Paradoxala känslor 333 
Efter hjärttransplantationen var det vanligt förekommande med paradoxala känslor hos 334 
mottagarna (Peyrovi et al., 2014). En studie tar upp att mottagarna upplevde hopp, optimism 335 
och acceptans (Evangelista et al., 2003). Motsatsen beskrivs i en annan studie där känslor så 336 
som rädsla och skuld framkommer (Walton & St. Clair, 2000).  337 
 338 
5.3.1 Hopp och rädsla 339 
En gemensam faktor som framkom till att mottagare upplevde hopp och optimism var att de 340 
uppfattade att sjukvårdspersonalen var trygga och kompetenta inom sitt yrkesområde samt att 341 
de hade en tro på att mottagaren skulle klara sig väl. Genom personalens optimism vågade 342 
mottagarna själva tro på sin egen förmåga (Evangelista et al., 2003; Kaba et al., 2005; Peyrovi 343 
et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008). 344 
Samtidigt som mottagare upplevde hopp fanns där även en oro och rädsla för komplikationer. 345 
Rädsla för att det nya hjärtat skulle stötas bort eller att drabbas av biverkningar av den 346 
livslånga läkemedelsbehandlingen var de två största orosmomenten (Evangelista et al., 2003; 347 
Walton & St. Clair, 2000). Mottagare som genomgått en svår postoperativ period med 348 
komplikationer upplevde sig leva på övertid och att det fanns en otrygghet i hur länge deras 349 
hälsostatus skulle kvarstå. En mottagare beskrev detta som att leva på gränsen och att hela 350 
tiden förvänta sig att någonting skall komma att hända (Sadala & Stolf, 2008).  351 
 352 
5.3.2 Tacksamhet och skuld 353 
Vanligt förekommande var att mottagarna hade motstridiga känslor gentemot donatorn. En 354 
del spekulerade och önskade vetskap om vilken typ av person donatorn hade varit och 355 
somliga önskade känna närhet till donatorn och dennes familj. Andra distanserade sig, 356 
antingen på grund av att de kände sig obekväma med vetskapen eller att det inte ansågs vara 357 
av vikt att veta vem donatorn var (Kaba et al., 2000; Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2015; 358 
O’Brien et al., 2014; Peyrovi et al., 2014; Poole et al., 2016).  359 
Mottagarna som önskade kontakt med donatorns familj hade ambivalenta tankar kring detta. 360 
Dels ville mottagarna tacka för gåvan samtidigt som de undrade om det enbart skulle vara till 361 
gagn för familjen eller även öppna upp gamla sår. Det beskrevs att en del mottagare upplevde 362 
skuld för att någon hade behövt dö för att ge sitt hjärta vidare (Kaba et al., 2000; Kaba et al., 363 
2005; Walton & St. Clair, 2000).  364 
Tankar om att vara värdig det nya hjärtat, då det ofta förekom motsägelsefulla känslor, 365 
beskrevs av mottagare. Samtidigt som det fanns en tacksamhet, fanns där även en upplevelse 366 
av att transplantationen hade ett pris. En man beskrev att känslan av värdighet i relation till 367 
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donatorns familj var av betydelse genom att konstatera att hjärtat gått till en gammal gubbe 368 
istället för till en ung person med hela livet framför sig (O’Brien et al., 2014). Vissa 369 
mottagare upplevde även en saknad, sorg och oro för vad som hänt med det egna hjärtat 370 
(Kaba et al., 2005; Mauthner et al., 2015). Andra framförde att de upplevde sig begränsade i 371 
sin sorg då de kände sig förpliktigade att vara glada och tacksamma. Denna begränsning 372 
medförde att mottagarna försökte dölja sin emotionella smärta genom att inte klaga och 373 
därmed inte verka betungande för någon annan (Poole et al., 2016). Att dölja den 374 
känslomässiga smärtan grundades även i en känsla av bristande kontroll över sitt liv 375 
(Evangelista et al., 2003).  376 
 377 
Trots att en känsla av skuld framkom visade en studie hur flera mottagare kände sig stolta 378 
över att ha tagit sig igen den storm som en transplantation liknades vid. Känslan av stolthet 379 
förekom oavsett om transplantationen medfört stora eller små utmaningar. En kvinna 380 
uttryckte sig som om hon sprungit det största loppet i livet, ett lopp mot en dödlig sjukdom, 381 
och tagit sig i mål (Evangelista et al., 2003). 382 
 383 
5.3.3 Acceptans och förnekelse 384 
En del mottagare accepterade verkligheten och försökte hantera situationen på ett positivt sätt 385 
för att bibehålla hoppet. Flera mottagare uppgav att de accepterade de biverkningar och 386 
symtom som uppstått samt fokuserade på att de var vid liv och hade en framtid att leva för. 387 
Andra satte upp nya mål eller jämförde sig med andra transplanterade för att antingen känna 388 
sig friskare eller för att ha en målbild (Evangelista et al., 2003; Kaba et al., 2000).  389 
Motsatsen till acceptans var förnekelse. Mottagare som använde sig av förnekelse undvek att 390 
hantera sina känslor gentemot donatorn och jämförde exempelvis hjärtat med en maskin som 391 
lättvindigt kunde bytas ut. Vidare fjärmade sig vissa mottagare mot kontakten med 392 
medpatienter då de upplevde det bättre att inte veta vad som skulle komma att ske (Kaba et 393 
al., 2000; Mauthner et al., 2015). En fråga som flera mottagare ställde sig var ”varför jag”? 394 
Ett sätt att möta upp den frågan var att fastställa att det fanns orsaker utom mottagarens 395 
kontroll och att det inte enbart berodde på dennes eget leverne (O’Brien et al., 2014; Walton 396 
& St. Clair, 2000).  397 
 398 
5.4 Mening med livet 399 
Genom att använda sig av sin tro och andlighet, att omfattas av ett bra socialt stöd och att få 400 
ge tillbaka skapades en känsla av meningsfullhet i livet. Detta bidrog i sin tur till en känsla av 401 
hopp (Walton & St. Clair, 2000). 402 
 403 
5.4.1 Förlitan 404 
En del mottagare sökte sig till Gud och förlitade sig på Guds vilja vilket var en central del i att 405 
skapa mening i det som skett eller skulle komma att ske (Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 406 
2014; Sadala & Stolf, 2008; Walton & St. Clair, 2000). En mottagare beskrev hur denne var 407 
säker på att Gud hade dragit i några trådar för att hitta ett hjärta så att denne kunde få fortsätta 408 
leva (Kaba et al., 2000). � 409 
Andra deltagare framförde tankar kring tro i en bredare kontext och beskrev hur de använde 410 
sig av sin andlighet för att finna stöd i de utmaningar som uppkom efter hjärttransplantationen 411 
och därmed minska bördan (Evangelista et al., 2003). En studie lyfte fram hur mottagarna 412 
upplevde en känsla av hopp genom tro, andlighet och närvaro i nuet (Walton & St. Clair, 413 
2000). � 414 
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5.4.2 Att få stöd 415 
Det framgick att socialt stöd var av vikt för mottagarens upplevelse av en mening med livet, 416 
vilket i sin tur bidrog till en känsla av hopp. Mottagarna upplevde att de kunde dra nytta av 417 
varandras styrka. Om mottagarna saknade socialt stöd verkade det som att upplevelsen av en 418 
mening med livet fallerade vilket ökade risken för depression eller en känsla av förtvivlan, 419 
hjälplöshet och oro (Walton & St. Clair, 2000). Mottagare beskrev att de förlorat många 420 
relationer under sjukdomsförloppet vilket resulterat i ett minskat socialt liv. En mottagare 421 
framförde upplevelsen av att människor höll sig på avstånd vid svår sjukdom och att det var 422 
smärtsamt att förlora sina vänner (Kaba et al., 2000).  423 
 424 
5.4.3 Att vilja ge tillbaka 425 
Det visade sig att flera av mottagarna önskade få ge tillbaka till andra efter att ha mottagit 426 
gåvan av ett hjärta. Detta uppenbarade sig genom att mottagarna deltog i stödgrupper, 427 
engagerade sig aktivt i samhället för donation eller agerade som personligt stöd för andra 428 
medpatienter. Deras önskan med att ge tillbaka var att inge hopp och göra skillnad för andra 429 
vilket i sig medförde en känsla av mening med livet (Evangelista et al., 2003; O’Brien et al., 430 
2014; Walton & St. Clair, 2000). 431 
 432 
5.5 Resultatsammanfattning 433 
Resultatet visade att en hjärttransplantation kunde leda till positiva upplevelser hos mottagare. 434 
En transplantation kunde även vara en livsförändrande händelse där även ett okomplicerat 435 
förlopp kunde ta lång tid för mottagarna att bearbeta. Mottagarna behövde anpassa sig till 436 
fortsatt livslång behandling och en förändrad livsstil samt finna strategier för att hantera 437 
paradoxala känslor så som tacksamhet och skuld. Existentiella tankar uppstod ofta hos 438 
mottagare efter en hjärttransplantation. Det kunde vara funderingar huruvida känslor och 439 
personlighet sitter i hjärtat och vad som då händer när denne blir bärare av någon annans 440 
hjärta. Det visade sig att mottagare använde sig av tro för att uppleva stöd och en känsla av 441 
meningsfullhet utöver behovet av närhet i andra relationer. Behovet av en trygg relation till 442 
kompetent vårdpersonal var viktigt för att behålla hoppet.  443 
 444 
6. Diskussion  445 
 446 
6.1 Metoddiskussion 447 
En litteraturstudie har genomförts då målet var att sammanställa tidigare publicerad forskning 448 
inom valt ämnesområde och få en djupare förståelse för organmottagares upplevelser. 449 
Resultatet kan ha blivit begränsat då en systematisk litteraturstudie ej genomförts och att det 450 
därmed kan finnas ytterligare upplevelser att presentera som inte framkommit i denna 451 
litteraturstudie. Istället för en litteraturstudie kunde en empirisk intervjustudie ha genomförts 452 
då det finns risk att för få studier med god kvalitet finns tillgängliga att sammanställa. Att 453 
utföra en empirisk intervjustudie hade dessutom kunna medföra en djupare förståelse för 454 
mottagares individuella upplevelser. Valet av design kan ha påverkat resultatet då 455 
informationen som bearbetats kan ha tolkats på annat vis än vad deltagarna i studierna haft för 456 
ambition att förmedla (Kristensson, 2014).  457 
 458 
6.1.1 Sökstrategi 459 
De databaser som användes var Cinahl, Medline och PsycINFO. Cinahl och Medline valdes 460 
då de innehåller forskning ur ett omvårdnadsperspektiv och PsycINFO eftersom 461 
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litteraturstudiens syfte kan förväntas inbegripa psykologiska aspekter. Sökbegränsningar 462 
sattes för att smalna av det totala resultatet av artiklar som utvalda sökord genererade. Endast 463 
artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter önskades för att främja ett resultat av studier 464 
med god kvalitet. Begränsningen gällande studier utförda med vuxna mottagare sattes då 465 
barns och vuxnas perspektiv kan antas skilja sig åt mer än vuxna individer sinsemellan. Vid 466 
genomgång av funna artiklar framkom ytterligare studier som svarade an på syftet via 467 
ursprungsartiklarnas referenslistor. Först när en manuell sökning genomfördes där 468 
begränsningarna för ålder och engelska togs bort framkom dessa artiklar i sökresultatet. I en 469 
av artiklarna som då valdes bestod deltagarna av individer med en ålder både under och över 470 
18 år. Vid analys användes endast det resultat som baserats på de vuxna individernas 471 
upplevelser. Ursprungligen genomfördes sökningen med en tidsbegränsning från år 2007 till 472 
år 2017. Då sökningen resulterade i ett för lågt antal artiklar utökades tidsbegränsningen till år 473 
2000 vilket genererade ytterligare adekvata studier, vilket önskades för att främja en utförd 474 
litteraturstudie med god kvalitet (Kristensson, 2014).   475 
 476 
6.1.2 Urval 477 
Urvalet av artiklar består endast av kvalitativa studier vilket överensstämmer med avsikten att 478 
beskriva upplevelser. Ett undantag utgjordes av en artikel som baserades på mixed method 479 
men vid analys av studiens resultat analyserades enbart den kvalitativa datan. Om även 480 
kvantitativa studier inkluderats skulle ett ökat sökresultat möjligtvis uppnåtts. Detta kunde ha 481 
medfört ett bevarande av den ursprungliga tidsbegränsningen och därmed en litteraturstudie 482 
baserad på nyare forskning, vilket i sin tur kunde ha stärkt giltigheten. För att återspegla syftet 483 
exkluderades studier innehållandes närståendes och omvårdnadspersonals perspektiv. Om 484 
dessa perspektiv inkluderats skulle det genererat i ytterligare infallsvinklar som inte var 485 
önskvärda i litteraturstudien. Valet att exkludera studier med funktionell eller medicinsk 486 
inriktning baseras på att författarnas profession är inom omvårdnadsvetenskapen, vilken skall 487 
ligga till grund för litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2008).  488 
 489 
Att det i litteraturstudien inkluderades studier utförda med både kvinnor och män har 490 
genererat en bred överblick över de upplevelser som kan uppkomma efter en 491 
hjärttransplantation. Om enbart studier på kvinnor inkluderats så hade sökresultatet troligtvis 492 
minskat i omfattning då färre kvinnor än män genomgår en hjärttransplantation. Utöver detta 493 
har Young och Little (2004) visat att kvinnor löper en ökad risk för psykisk sjukdom efter en 494 
hjärttransplantation vilket skulle kunna påverka deras upplevelse.  495 
I litteraturstudien inkluderades studier utförda i länder på olika kontinenter vilket bidrar till en 496 
bredd av upplevelser, attityder och kunskap som kan skifta mellan olika kulturer. Detta kan 497 
öka möjligheten till att resultatet kan vara giltigt i andra sammanhang. Om vissa länder 498 
däremot exkluderats skulle denna möjlighet eventuellt begränsas. Trots sökning utförd med 499 
avsikt att generera studier med fokus på den postoperativa perioden så innehöll flertalet 500 
artiklar resultat från hela transplantationsförloppet. Vid analys inkluderades endast de resultat 501 
som berörde den postoperativa perioden. Däremot sattes ingen begränsning i tid sedan utförd 502 
transplantation för att uppnå ett större urval av artiklar och en bredd i upplevelser. En nackdel 503 
med detta kan ha varit att resultatet blivit för brett då det kan antas att upplevelser ter sig olika 504 
beroende på hur lång tid som gått sedan transplantationen. Det gjordes även ett undantag i 505 
urvalsprocessen med en artikel vars syfte var att undersöka de copingstrategier som mottagare 506 
använde sig av, detta då studiens resultat svarade an på litteraturstudiens syfte (Kristensson, 507 
2014). Två av studierna är utförda av samma forskare och har baserats på en identisk 508 
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population men med två olika syften (Kaba et al., 2000; Kaba et al., 2005). En nackdel i och 509 
med detta kan vara att resultatet i studierna påverkats av forskarnas egen förförståelse 510 
(Forsberg & Wengström, 2008). 511 
 512 
6.1.3 Granskning 513 
Kvalitetsgranskningen av utvalda artiklar genomfördes tillsammans under kontinuerlig 514 
diskussion utifrån de frågor som bedömningsformuläret baserades på. Upplevelsen är att den 515 
gemensamma granskningen var positiv och att den kontinuerliga diskussionen vidgade 516 
perspektiven. En nackdel med detta förfarande kan ha varit att författarna möjligtvis påverkats 517 
av varandras åsikter gällande studiernas kvalitet (Kristensson, 2014). 518 
 519 
6.1.4 Bearbetning och analys 520 
I den integrerade analysens första led lästes artiklarna enskilt för att generera en oberoende 521 
och övergripande bild över studiernas innehåll. Därefter genomfördes påföljande led i 522 
analysen tillsammans under fortlöpande diskussion då detta minskar risken för att resultatet 523 
påverkats av författarnas förförståelse och ökar litteraturstudiens tillförlitlighet (Kristensson, 524 
2014). � 525 
 526 
6.2 Resultatdiskussion 527 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva mottagares upplevelser efter en 528 
hjärttransplantation. Ur ett historiskt perspektiv har överlevnadstiden varit kort efter en 529 
genomförd hjärttransplantation. Idag kan en mottagare leva i många år med ett nytt hjärta 530 
vilket ger en ökad möjligt att få ta del av de upplevelser som kan följa en transplantation. 531 
Resultatet visar att det är en omvälvande och livsförändrande upplevelse att genomgå en 532 
hjärttransplantation, i både positiv och negativ riktning. 533 
 534 
I resultatet framgår att mottagare upplever sig behöva genomföra både frivilliga och 535 
ofrivilliga livsstilsförändringar samt att prioriteringar och attityder kan förändras i takt med 536 
den ökade medvetenheten som transplantationen bidragit till. Restriktioner kring kost, fysisk 537 
aktivitet och den livslånga läkemedelsbehandlingen kan upplevas som inskränkande av den 538 
egna livsstilen. Vid en upplevelse av inskränkning finns risken att mottagaren använder sig av 539 
de undvikande copingstrategier, som Lazarus och Folkman (1984) beskrivit, för att distansera 540 
sig till de restriktioner och förändringar som denne behöver förhålla sig till. En inskränkning 541 
av en mottagares livsstil skulle kunna innebära en förändrad livssituation och därmed ett 542 
lidande för denne. Merleau-Ponty (1984) betonar att när sjukdom förändrar en människas 543 
livssituation kan det komma att påverka hela den levda kroppen.  544 
 545 
Mottagares livsstil kan se olika ut vilket förutsätter att sjuksköterskan har förmåga att arbeta 546 
utifrån ett personcentrerat perspektiv. För att kunna arbeta personcentrerat beskriver WHO 547 
(2009) att samtliga biopsykosociala aspekter bör integreras i omvårdnaden för att främja hälsa 548 
och en upplevelse av god livskvalitet.  549 
Det kan antas att en viss typ av livsstil är önskvärd i vårt samhälle med utgångspunkt från 550 
ålder och kön. Utifrån detta kan det diskuteras huruvida mottagare genomför känslobaserade 551 
livsstilsförändringar som blir negativa för dem i förlängningen eller om det är nya genuina 552 
önskningar och målbilder som satts upp. Ytterligare en aspekt på detta är att sjuksköterskan 553 
bör vara uppmärksam på sina egna föreställningar om hur en livsstil skall vara i en specifik 554 
del av livet, för att inte döma eller projicera sina egna värderingar på mottagaren. Svensk 555 
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sjuksköterskeförening (2016) bekräftar vikten av reflektion hos sjuksköterskan för att 556 
medvetandegöra de värderingar som kan påverka dennes agerande i omvårdnaden.  557 
 558 
En annan kunskap som kan vara till nytta för sjuksköterskan är vilka faktorer som verkar för 559 
eller emot en livsstilsförändring hos mottagaren. Risken för avstötning av det nya hjärtat är 560 
enligt litteraturstudiens resultat en betydande del av den oro som mottagare upplever. Denna 561 
oro är motiverad då Mangini et al. (2015) visar att avstötning är en av de vanligaste 562 
komplikationerna det närmsta året efter en transplantation.  563 
Att leva med denna oro skulle kunna medföra att mottagaren blir försiktiga och inte vågar 564 
genomföra de livsstilsförändringar som denne önskar eller behöver. Med utgångspunkt i detta 565 
kan det vara betydelsefullt att sjuksköterskan stödjer mottagaren i dennes val av 566 
copingstrategier och motiverar denne i processen att återgå till sitt normala vardagsliv, i de 567 
avseenden som leder till hälsa på sikt. Slutligen är valet att acceptera eller förneka de 568 
livsstilsförändringar som bör genomföras mottagarens att göra. Att ha denna möjlighet till 569 
egna val påvisar Yalom (1980) kan bidra till en känsla av frihet, vilket i sin tur kan minska 570 
risken för existentiellt lidande. 571 
 572 
Acceptans och förnekelse är centrala begrepp för att beskriva hur mottagarna hanterade sina 573 
upplevelser. Mottagare beskriver i litteraturstudiens resultat sitt användande av både problem- 574 
och känslofokuserade copingstrategier. Lazarus och Folkman (1984) kopplar samman val av 575 
copingstrategi med antingen negativa eller positiva känslor. Detta bekräftas i studien av 576 
Milaniak et al. (2016) som visar på att användning av undvikande copingstrategier ökar risken 577 
för stress och depression medan aktiva copingstrategier kan främja optimism och acceptans.  578 
 579 
Arman (2012) beskriver hur kraftansträngningar för att uthärda smärta kan leda till lidande, så 580 
som existentiellt lidande. Det existentiella lidandet kan enligt Yalom (1980) uppstå när en 581 
känsla av meningslöshet infinner sig.  � 582 
Resultatet i litteraturstudien visar på att många mottagare upplever ett existentiellt lidande och 583 
att de med anledning av detta använder sig av sin tro för att hantera den livsomvälvande 584 
transplantationen och skapa en känsla av mening med livet. Användandet av tro och den 585 
samhörighet som kan antas uppstå i samband med denna kan knytas an till Lazarus och 586 
Folkmans (1984) teori om sökande av socialt stöd som en problemfokuserad copingstrategi. 587 
Socialt stöd har visat sig vara en betydande faktor för mottagarens upplevelse av 588 
meningsfullhet och hopp. Ett sätt för sjuksköterskan att bidra till detta kan vara att stödja 589 
kontaktskapandet till närstående och andra medpatienter.  590 
Vikten av det sociala stödet bekräftas i en annan studie där det beskrivs hur emotionellt och 591 
handgripligt socialt stöd leder till en ökad livskvalitet (White-Williams et al., 2013). 592 
Tro varierar mellan individer och kulturer. Då Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle är 593 
det av betydelse att sjuksköterskan har förståelse för och respekterar mottagares individuella 594 
behov av tro eller distans från denna. Sjuksköterska skall inte låta sin egen tro eller de egna 595 
existentiella behoven inverka på omvårdnaden av mottagare vilket HSL (SFS 1982:763, 2 §) 596 
understryker. Detta kan vara svårt men för att minska risken för denna påverkan är det viktigt 597 
att sjuksköterskan har en god självkännedom och försöker vara medveten om denna risk i sitt 598 
arbete. 599 
 600 
Stigmatisering vid hjärttransplantation är vanligt förekommande hos mottagare och deras 601 
omgivning. Somliga mottagare upplever att deras personlighet har förändrats efter 602 
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transplantationen och det är en omtalad frågeställning huruvida själ och personlighet sitter i 603 
hjärtat. Denna ovisshet kan skapa fördomar om att frånvaro av genusanpassning vid 604 
hjärttransplantation kan orsaka förlorad maskulinitet eller femininitet. Att som mottagare vara 605 
orolig för att förlora sin maskulinitet eller femininitet kan i grunden vara en rädsla för att 606 
förlora sin identitet då Merleau-Ponty (1962) menar att en person är sin kropp och att den är 607 
en del av identiteten. Enligt Vamos (2010) kan mottagare även uppleva det stressande och 608 
oroande att mottaga ett hjärta från exempelvis en homosexuell eller en kriminell donator. 609 
Lidande kan enligt Arman (2012) vara av psykisk karaktär.  610 
För att inte befästa eventuella fördomar hos mottagaren och därmed bidra till det psykiska 611 
lidandet som dessa kan skapa är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina egna 612 
fördomar och inte överför dessa på mottagaren.  613 
 614 
En annan stigmatisering som i litteraturstudiens resultat visade sig orsaka lidande är 615 
mottagarens upplevelse av att inte få sörja på sitt eget vis. Att upplevelser som dessa kan 616 
uppstå styrks av Lindqvist och Rasmussen (2014) som beskriver hur somliga upplever att 617 
omgivningen förväntar sig att de ska sörja på ett vedertaget sätt.  618 
En tänkbar förklaring skulle kunna vara den kultur mottagaren lever i. Costa, Hall och Stewart 619 
(2007) framför att sorg kan ta sig olika uttryck beroende på kulturella normer som definierar 620 
hur ett sörjande skall se ut relaterat till kön, ålder eller religiös tillhörighet.  621 
 622 
Utöver sorgen att ha förlorat det egna hjärtat kan mottagare även uppleva motstridiga känslor 623 
angående kontakt med donatorns familj, vilket framgår som en central del i resultatet. I 624 
Sverige får i dagsläget organmottagare och donatorer inte kännedom om varandra på grund av 625 
bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 16 §). Till skillnad från i 626 
Sverige påvisar United Network For Organ Sharing att mottagare i USA själva ges valet att ta 627 
kontakt eller ej med donatorns familj.  628 
Sekretess kring donation är ett ämne som kan diskuteras. Den positiva aspekten med 629 
anonymitet kan vara en minskad risk för eventuella krav från donatorns närstående i form av 630 
exempelvis ekonomisk ersättning. I litteraturstudiens resultat finns beskrivet att mottagare 631 
kunde uppleva en rädsla för att inte duga som mottagare för donatorns närstående. I och med 632 
sekretessbestämmelserna ställs inte mottagaren inför valet huruvida denne skall ta kontakt 633 
med donatorns närstående eller ej. På så vis behöver inte mottagaren riskera att hamna i en 634 
situation där denna rädsla stärks. Å andra sidan påvisar resultatet att en kontakt med 635 
närstående till donatorn kan bidra till att mottagaren får ge uttryck för tacksamheten över det 636 
nya hjärtat. Emellertid framgår det även att mottagare fått utlopp för sitt behov av att vilja ge 637 
tillbaka genom att istället engagera sig aktivt för donation i samhället.  638 
Idag är efterfrågan på hjärtan större än andelen hjärtan som finns tillgängliga för 639 
transplantation (Persson & Persson, 2002). En fråga som uppkommer ur ett etiskt och 640 
samhälleligt perspektiv är om andelen donatorer skulle minskas om sekretessen togs bort och 641 
därmed påverka utgången av vem som har rätt att få ett hjärta. 642 
Vamos (2010) nämner att det är av vikt att sjukvårdspersonal förstår och accepterar att en 643 
person som konstaterats hjärndöd faktiskt är död trots att denne ser levande ut.  644 
I de fall vårdpersonalens egen övertygelse om donatorns död inte är säker skulle detta kunna 645 
vara ett orosmoment för mottagaren. Då resultatet i litteraturstudien påvisar att mottagare har 646 
många funderingar om donatorn så skulle en osäkerhet hos vårdpersonal kunna leda till ett 647 
minskat välbefinnande hos mottagaren. Trots att läkare styrs av Lag om kriterier för 648 
bestämmande av människans död (SFS 1987:269, 1 §, 2 §) kan det antas att mottagare 649 
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behöver ha förtroende för att läkaren konstaterat donatorns död på ett korrekt vis.  650 
Om detta förtroende saknas skulle det kunna leda till en känsla av skuld inför donatorn och 651 
dess närstående. Ett minskat förtroende för transplantationsprocessen skulle i sig kunna leda 652 
vidare till en tveksamhet hos mottagaren eller dess anhöriga inför att själva bli donatorer. 653 
 654 
Tidigare har det nämnts att socialt stöd är av betydelse för mottagarens upplevelse av 655 
livskvalitet. Ett lågt socialt nätverk kan enligt Dew et al. (2007) även påverka mottagarens 656 
följsamhet, vilket i sin tur kan inverka på dennes upplevelse av sin egen hälsa.� 657 
Vid involverande av närstående är det av vikt att sjuksköterskan tar mottagarens önskemål 658 
gällande detta i beaktning. Stödet från närstående bör inte ses som en självklarhet då graden 659 
av personligt engagemang kan variera i olika relationer. I de fall engagemang från närstående 660 
saknas kan sjuksköterskan stödja mottagaren att finna andra källor till stöd. Dew et al. (2001) 661 
beskriver att en låg grad av engagemang från närstående ökar risken för psykisk sjukdom, 662 
vilket kan påverka upplevelsen av livskvalitet hos mottagaren. Det framgår utöver detta även 663 
att kvinnor löper en ökad risk att utveckla psykisk sjukdom efter en hjärttransplantation (a.a.). 664 
I studien av Grady et al. (2016) visar det sig att kvinnliga mottagare tenderar att använda sig 665 
av negativa copingstrategier i en större utsträckning än män.� 666 
Detta tyder på att genus kan ha en inverkan på val av copingstrategier och att detta skulle 667 
kunna kopplas samman med den ökade risken för kvinnor att drabbas av psykisk sjukdom. 668 
 669 
7. Slutsats 670 
Att genomgå en hjärttransplantation upplevdes omvälvande och som en livsförändrande 671 
händelse. Stigmatisering och paradoxala känslor framkom där lidandet och möjligheten till ett 672 
nytt liv ställdes emot varandra. Mottagares användande av copingstrategier och det stöd som 673 
fanns i dennes omgivning visade sig korrelera med upplevelsen av livskvalitet.  674 
 675 
7.1 Klinisk relevans 676 
Litteraturstudiens resultat kan komma till nytta för att ge sjuksköterskan en ökad kunskap och 677 
förståelse för de upplevelser som mottagare beskriver. Detta kan bidra till att sjuksköterskans 678 
möjlighet att ge en personcentrerad omvårdnad ökar, trots den stigmatisering som 679 
förekommer i samband med hjärttransplantation. Den ökade förståelsen kan även leda till att 680 
sjuksköterskan i ett större omfång vågar bjuda in till samtal vid känslomässiga reaktioner, 681 
vilket kan öka mottagares upplevelser av välbefinnande och livskvalitet.  682 
 683 
7.2 Förslag till vidare forskning  684 
Förslag till vidare forskning inom området med inriktning på sjuksköterskans upplevelser och 685 
attityder som kan komma att påverka omvårdnaden i samband med hjärttransplantation vore 686 
betydelsefullt. Ytterligare förslag är studier på hur mottagares upplevelse av bemötande inom 687 
hälso- och sjukvården påverkar deras livskvalitet.  688 
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Bilagor 844 
Bilaga 1: Sökmatris                                 Sid 1(2) 845 

Databas Begränsningar  Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl 

2017-01-25 

Kl. 14.30 

Peer reviewed 

English language 

2000-2017 

All adult 

 

S1 (MH ”Heart 
Transplantation”) 

1013    

  S2 (MH ”Life Change 
Events”) 

2679    

  S3 (MH ”Life 
Experiences”) 

4417    

  S4 S2 OR S3 7008    

  S5 S1 AND S4 11    

  S6 Experience*  79330    

  S7 S4 OR S6 81195    

  S8 S1 AND S7 83 16 7 3 

  S9 (MH ”Coping”) 7750    

  S10 S1 AND S9 12 5 4 2 

  S11 S1 AND coping  17 1 0  

  S12 Heart 
transplantation 
AND coping 

22 1 1 0 

 Peer reviewed 

2000-2017 

S13 Heart transplant* 5031    

  S14 Heart transplant* 
AND coping  

39 4 1 1 

  S15 Grief 4668    

  S16 Grief AND Heart 
transplant* 

8 1 1 1 

 846 

 847 

848 
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Bilaga 1: Sökmatris                                                      Sid 2(2) 849 
Databas Begränsningar  Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

MEDLINE 

2017-01-25 

Kl. 15.15 

English language 

2000-2017 

All adult: 19+ 
years 

S1 (MH ”Heart 
Transplantation”) 

6682    

  S2 (MH ”Life Change 
Events”) 

7812    

  S3 Experience* 235705    

  S4 S2 OR S3 240258    

  S5 S1 AND S4 848    

  S6 (MH "Adaptation, 
Psychological") 

28574    

  S7 S5 AND S6 28 8 3 1 

 850 

Databas Begränsningar  Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 

2017-01-25 

Kl. 16.00 

Peer reviewed 

English language 

2000-2017 

Adulthood (18 yrs 
& older) 

S1 DE ”Organ 
Transplantation” 

973    

  S2 DE ”Heart” 669    

  S3 S1 AND S2 40 12 2 1 

 851 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 1(9) 1 

Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Evangelista, L., Doering, L., & 
Dracup, K. (2003). Meaning 
and life purpose: the 
perspectives of post-transplant 
women. Heart & Lung, 32(4), 
250-257. 
 
USA 

Att undersöka upplevelsen vid 
slutstadiet av hjärtsvikt samt 
efter transplantation hos 
kvinnliga mottagare.  

Metod/Design:  
Kvalitativ/Deskriptiv och 
explorativ. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnor, 
orienterade till tid/rum/person, 
förmåga att läsa/skriva/prata 
engelska. �
�

Exklusionskriterier:  
Ej redovisat. �
�

Urval:  
Alla intresserade på 
posttransplantationskliniken. �
�

Studiegrupp:  
33 kvinnor.�
�

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer, 
skattningsskalan MAACL.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys.  

Styrkor: 
• Tydligt syfte. 
• Välbeskriven metod/analys. 
• Resultat svarar på syftet/är 

logiskt beskrivet. �
�

Svagheter:  
• Ej beskriven ansats/teoretiskt 

perspektiv. 
• Ej redovisad förförståelse 

/relation till deltagare.   

• Rädsla för döden och 
komplikationer.  
 

• Brist på kontroll över hälsa 
och liv. 

 
• Optimism för att behålla 

hoppet. 
 
• Användande av tro för att 

hantera utmaningar.  
 
• Acceptans av det nya livet. 
 
• Osjälviskhet och en vilja att 

ge tillbaka. 
 
• Känsla av att övervinna 

motgångar.  
 
• Förändringar av livsmål.  

 2 
  3 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 2(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Kaba, E., Thompson, D., & 
Burnard, P. (2000). Coping 
after heart transplantation: a 
descriptive study of heart 
transplant recipients' methods 
of coping. Journal Of Advanced 
Nursing, 32(4), 930-936. 
doi:j.1365-2648.2000.t01-1-
01558.x10.1046/j.1365-
2648.2000.01558.x 
 
Skottland 

 

Att undersöka coping strategier 
som hjärttransplanterade 
patienter använder sig av.  

Metod/Design:  
Kvalitativ/Deskriptiv.  
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier: Ej 
redovisat. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval.�
�

Studiegrupp:  
42 (35 män, 7 kvinnor), ålder 
32-61 år. 
 
Datainsamling: Ostrukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetod: Innehållsanalys 
baserad på Grounded theory.  

Styrkor: 
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Data mättnad.�
�

Svagheter:  
• Ej redovisad rekrytering. 
• Ej redovisad förförståelse 

/relation till deltagare.   

• Acceptans av det nya livet. 
 

• Optimism inför framtiden. 
 

• Förnekelse och undvikande 
av emotionella svårigheter så 
som vetskap om donatorn.  

 
• Att sätta upp nya mål och 

ändra prioriteringar. 
 
• Jämföra sig med andra. 
 
• Skapa meningsfullhet med 

transplantationen. 
 
• Få eller förlora socialt stöd.  
 
• Att förlita sig till Gud för att 

hantera smärta.  
 3 

4 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 3(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Kaba, E., Thompson, D., 
Burnard, P., Edwards, D., & 
Theodosopoulou, E. (2005). 
Somebody else's heart inside 
me: a descriptive study of 
psychological problems after a 
heart transplantation. Issues In 
Mental Health Nursing, 26(6), 
611-625. 
 
Skottland 

Att undersöka psykologiska 
problem upplevda av mottagare 
vid hjärttransplantation.  

Metod/Design:  
Kvalitativ/Deskriptiv.  
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier:  
Ej redovisat. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval.�
�

Studiegrupp:  
42 (35 män, 7 kvinnor), ålder 
32-61 år. 
 
Datainsamling:  
Ostrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod: Innehållsanalys 
baserad på Grounded theory. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Datamättnad. �
�

Svagheter:  
• Ej redovisad rekrytering.  
• Ej redovisad förförståelse 

/relation till deltagare.   

• Oro kring donatorns hjärta.  
 
• Påverkan på personligheten.  
 
• Skuldkänslor över donatorns 

död.  
 
• Tacksamhet gentemot 

donatorns familj.  
 
• Oro över vad som hände med 

det egna hjärtat efter 
operationen.  

 3 
4 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 4(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Mauthner, O. E., De Luca, E., 
Poole, J. M., Abbey, S. E., 
Shildrick, M., Gewarges, M., & 
Ross, H. J. (2015). Heart 
transplants: Identity disruption, 
bodily integrity and 
interconnectedness. Health: An 
Interdisciplinary Journal For 
The Social Study Of Health, 
Illness & Medicine, 19(6), 578-
594. 
doi:10.1177/1363459314560067 
 
Kanada 

Att undersöka hur kroppsliga 
förändringar påverkar en person 
och upplevelserna att leva med 
ett transplanterat hjärta.  

Metod/Design: 
Kvalitativ/Explorativ.  
 
Inklusionskriterier: 
18 år och äldre, 1-10 år sedan 
transplantation, engelsktalande 
och medicinskt stabil.  
�

Exklusionskriterier:  
Ej redovisat. �
 
Urval:  
Konsekutivt urval.  
�

Studiegrupp:  
25 (70% män), medelålder 53 
år, blandade nationaliteter.  
 �
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer.   
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys baserad på 
Merleau-Pontys teori. �

Styrkor: 
• Beskrivet teoretiskt 

perspektiv. 
• Beskrivning av opartisk 

rekrytering. 
• Välbeskriven metod/analys.�
�

Svagheter: 
• Otydligt syfte. 
• Resultat kombinerat med 

diskussion under samma 
rubrik.  

• Upplösning av den egna 
identiteten och kroppsliga 
integriteten. 
 

• Bundenhet till donatorn. 
 
• Överväldigande fantasier och 

spekulationer om donatorn.  

 3 
  4 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 5(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

O’Brien, G. M., Donaghue, N., 
Walker, I., & Wood, C. A. 
(2014). Deservingness and 
Gratitude in the Context of 
Heart Transplantation. 
Qualitative Health Research, 
24(12), 1635-1647. 
doi:10.1177/1049732314549018 
 
Australien 

Att undersöka upplevelser av 
hjärttransplantationer utifrån 
begreppet ”the thyranny of the 
gift”.  

Metod/Design: 
Kvalitativ/Explorativ.  
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier:  
Ej redovisat. 
 
Urval:  
Avsiktligt urval. �
�

Studiegrupp:  
13 (8 män, 5 kvinnor), ålder 35-
72 år. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analysmetod:  
Fenomenologisk. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 
• Väl beskriven rekrytering. 
• Beskriven studiedesign. 
• Redovisad relation till 

deltagare.  �
�

Svagheter: 
• Resultat kombinerat med 

diskussion under samma 
rubrik.  

• Ej redovisad förförståelse. 

• Av att förtjäna ett nytt hjärta.  
 

• Tacksamhet och skuld över 
att ha mottagit det nya hjärtat. 

 
• Behov av att ge vidare för att 

göra en skillnad för andra, 
som tack för det nya hjärtat.  

 3 
4 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                       Sid 6(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Peyrovi, H., Raiesdana, N., & 
Mehrdad, N. (2014). Living 
with a heart transplant: a 
phenomenological study. 
Progress In Transplantation, 
24(3), 234-241. 
doi:10.7182/pit2014966 
 
Iran 

Att förstå och få en djupare 
insikt i upplevelsen hos 
hjärttransplanterade personer i 
Iran.   

Metod/Design: 
Kvalitativ/Explorativ.  
 
Inklusionskriterier: 
18 år och äldre, minst 6 
månader sedan 
transplantationen, förmåga att 
kunna förmedla sina 
upplevelser. �
�

Exklusionskriterier:  
Ej redovisat. �
 
Urval:  
Avsiktligt urval.   
 
Studiegrupp:  
11 (9 män, 2 kvinnor). 
�

Datainsamling:�
Intervjuer med öppna frågor 
utan inbördes ordning, 
fenomenologisk ansats.  
 
Analysmetod:  
Hermeneutisk. 

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Välskriven dataanalys. 
• Logiskt beskrivet resultat. 
• Datamättnad. �
�

Svagheter:  
• Ej redovisad förförståelse.�

 

• Upplevelse av att få ett nytt 
liv.  
 

• Att behöva leva med 
försiktighet och övervakning 
från omgivningen.  

 
• Leva med nya problem så 

som en förändrad 
familjesituation, oro för 
komplikationer och relationen 
till donatorn.   

 
• Stigmatisering och fördomar.  
 
• Paradoxala känslor så som 

hopp och rädsla.  
 
• Intimitet och närhet till Gud.  

 3 
  4 



� 

 

 
 

Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 7(9) 1 
 2 
Författare/år/ titel/tidskrift/ 
land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Poole, J., Ward, J., DeLuca, E., 
Shildrick, M., Abbey, S., 
Mauthner, O., & Ross, H. (2016). 
Grief and loss for patients before 
and after heart transplant. Heart & 
Lung, 45(3), 193-198. 
doi:10.l0l6/j.hrtlng.2016.0l.006 
 
Kanada 

Att undersöka upplevelsen av 
förlust och sorg hos patienter i 
väntan på eller efter en 
hjärttransplantation.  

Metod/Design: 
Kvalitativ/Explorativ.  
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier:  
Ej redovisat.  
 
Urval: 
Ej redovisat.   
 
Studiegrupp:  
23 (52 % män) godkända för 
transplantation, 27 (70 % män) 
hjärttransplanterade, vuxen 
ålder, ingen nedsatt kognitiv 
funktion, varierande kultur och 
etnicitet. 
 
Bortfall:  
2 deltagare.  
 
Datainsamling:  
Ostrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys utifrån 
Merleau-Pontys teori. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Team från flera 

professioner. 
• Väl beskrivet resultat.  �
�

Svagheter:  
• Vagt beskrivet 

urvalsförfarande. 
• Ej redovisad förförståelse. 

• Motstridiga känslor. En vilja 
eller ovilja till kontakt med 
donatorn.  
 

• Upplevelse av att inte få sörja 
fullt ut.  

 3 
  4 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 8(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Sadala, M., & Stolf, N. (2008). 
Heart transplantation 
experiences: a 
phenomenological approach. 
Journal Of Nursing & 
Healthcare Of Chronic 
Illnesses, 17(2), 217-225. 
 
Brasilien  

Att förstå upplevelsen av att 
genomgå en hjärttransplantation 
baserat på patienters 
beskrivningar.  

Metod/Design: 
Kvalitativ/Deskriptiv.  
 
Inklusionkriterier:  
Godkända för 
hjärttransplantation mellan 
1990-2004. �
�

Exklusionskriterier: 
Ej redovisat.  
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. �
�

Studiegrupp:  
26 deltagare, ålder 15-69 år.�
�

Datainsamling:  
Ostrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk.  

Styrkor:  
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Tydligt resultat. �
�

Svagheter: 
• Ej redovisad förförståelse. 

• Upplevelsen av att ha fått 
livet åter.  
 

• Tacksamhet till 
omvårdnadspersonal.  

 
• Gudstro och pånyttfödelse.  
 
• Stigmatisering.  

 3 
 4 
 5 
  6 
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Bilaga 2: Artikelmatris                                                                        Sid 9(9) 1 
 2 
Författare/år/ 
titel/tidskrift/ land 

Syfte Metod Värdering  Resultat 

Walton, J., & St. Clair, K. 
(2000). 'A beacon of light': 
spirituality in the heart 
transplant patient. Critical Care 
Nursing Clinics Of North 
America, 12(1), 87-101. 
 
USA 

Att identifiera betydelsen av 
andlighet hos 
hjärttransplanterade patienter 
och hur den påverkar sjukdom 
och återhämtning.  

Metod/Design: 
Kvalitativ/Deskriptiv och 
explorativ.  
 
Inklusionskriterier:  
Vuxna, varierande ålder, 1-5 år 
sedan transplantationen, 
engelsktalande, villiga att tala 
om andlighet.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej redovisat.  
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. �
�

Studiegrupp:  
11 deltagare, varierad 
etnicitet/religionstillhörighet. 
 
Datainsamling:  
Ostrukturerad intervju. �
�

Analysmetod: 
Innehållsanalys baserad på 
Grounded theory. 

Styrkor: 
• Tydligt syfte. 
• Beskriven studiedesign. 
• Beskrivning av förförståelse. 
• Datamättnad.  
• Välbeskriven analys/resultat. 
• Verifierat resultat av 

deltagarna. �
�

Svagheter:  
• Vag beskrivning av 

rekrytering.  
• Ej redovisad relation till 

deltagare.  

• Upplevelse av tro som 
livsgivande kraft.  
 

• Hopp genom användande av 
andlighet.   

 
• Upplevelse av närvaro i 

vardagen.  
 
• Att gå från sjuk till frisk. 
 
• Att skapa hopp hos andra 

genom att berätta sin historia.  
 
• Rädsla för komplikationer.  

 

 3 


