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Sammanfattning 
Bakgrund: Personer som blir föremål för hjärttransplantation är mycket sjuka och det 

finns ingen annan behandling att tillgå. När hjärttransplantationen är genomförd krävs 

livsstilsförändringar och livslång och kontinuerlig behandling av immunosuppressiva 

läkemedel. En transplantation är en svårbegriplig händelse som väcker mångskiftande 

känslor. Syfte: Beskriva vuxna personers upplevelser efter en hjärttransplantation. 

Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes.  Resultat: I resultatet framkom fyra 

subkategorier: Känslor om det transplanterade hjärtat och donatorn, det psykiska 

lidandet, andligt och socialt stöd och framtidstro. Därefter bildades huvudkategorin: 

Livet som den hjärttransplanterade. Diskussion: Livet efter en hjärttransplantation är en 

komplicerad situation. Det kan vara en svårighet att anpassa sig till det donerade hjärtat. 

Det är därför viktigt med en god vårdrelation för att stötta och inge positiva aspekter till 

upplevd hälsa, detta har diskuterats utifrån Antonovskys teori KASAM. Slutsats: En 

god kontakt inbjuder till frågor om problem och funderingar kring sin hälsa vilket leder 

till trygghet och ökad kunskap. 

Nyckelord: Upplevelser, hjärttransplantation, livskvalitet 
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Abstract 
Background: A person who are subject to heart transplantation is very ill and there is 

no other treatment available. When the heart transplantation is made lifestyle changes 

and life-long and continuous treatment of immunosuppressive drugs requires. A 

transplant is an obscure event that brings diverse emotions. Aim: To describe adults’ 

experiences after a heart transplantation. Method: A literature review was conducted. 

Results: In the result four subcategories appared: Emotion on the transplanted heart and 

the donor, the psychological suffering, spiritual and social support and belief in the 

future. Subsequently formed the main category: Life as the heart transplant.  

Discussion: Life after a heart transplant is a complex situation. It can be a difficulty to 

adapt to the donated heart. It is therefore important, but good health care relationship to 

support and inspire positive aspects of perceived health, this has been discussed on the 

basis of Antonovsky theory of Sense of Coherence. Conclusion: A good contact to 

invite questions about their health problems leading to security and increased 

knowledge. 

Keywords: Experience, heart transplantation, quality of life 
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BAKGRUND 
 Under 2010 utfördes 56 hjärttransplantationer i Sverige och cirka 600 andra transplantationer 

(Donationsrådet 2011). Personer som blir aktuella för hjärttransplantation lider av grav 

hjärtsvikt. I denna grupp ingår bland annat kardiomyopati (hjärtmuskelsjukdom), kongenitala 

vitier (medfödda hjärtfel) och ischemisk hjärtsjukdom. Dessa personer har en förväntad 

överlevnad som är kortare än ett år. Inför en hjärttransplantation genomförs en mycket 

omfattande utredning för att undersöka om hjärtat är så svagt att det inte längre finns något 

alternativ till transplantation. Innan de sätts upp på transplantationslistan har alla andra 

behandlingar övervägts eller prövats (Dellgren et al., 2009). I början av oktober 2010 väntade 

36 personer på ett nytt hjärta (Donationsrådet 2010). Väntan på ett nytt hjärta innebär inte 

bara en försämrad fysisk hälsa utan också en ökad psykisk press, social påverkan på familj, 

ekonomi och arbete. Känslan av oro och rädsla för döden vänds och ger hopp till livet den 

dagen när väl en transplantation är aktuell (Rauch & Kneen, 1989). 

 

En transplantation är en svårbegriplig händelse. Genom att överföra ett organ från en död 

människa till en levande, att koppla organet till mottagarens kärlsystem och få det att fungera 

kan uppfattas som ett kirurgiskt, tekniskt och fysiologiskt mirakel.  Upplevelsen av en 

hjärttransplantation är omtumlande emotionellt och väcker mångskiftande känslor i form av 

dödsångest, oro och det obegripliga, men även djup tacksamhet mot donatorn, sorg över 

donatorns öde, skuldkänslor över att ha berövat någon ett hjärta (Sanner, 2002). Få organ i 

kroppen är så mytomspunnet som hjärtat. Det kan ses som en muskel men också en plats där 

själen och kärleken förvaras. Hjärtat är också en symbol för hemligheter, känslor och 

personlighet (Rauch & Kneen, 1989). 

 

När väl beslutet om hjärttransplantation är taget kan personen vistas i hemmet om tillståndet 

tillåter. Det är viktigt att upprätthålla bästa möjliga hälsa fram till operationen, vilket ökar 

möjligheten för ett mer okomplicerat postoperativt förlopp. Kontinuerliga besök hos ansvarig 

läkare eller transplantationsmottagning är nödvändig för att tidigt upptäcka försämring i 

sjukdomen. Den svåra frågan är förstås hur länge personen får vänta på sitt nya hjärta, tyvärr 

kan detta vara lång tid och någon exakt tid är svår att uppge, vilket kan ge uttryck som 

frustation och hjälplöshet. Stor vikt läggs på information om transplantationen, den livslånga 
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immunosuppressiva behandlingen och om de viktiga egenkontrollerna i patientundervisningen 

(Bakkan et al., 2002).   

 

Under operationen pumpas blodet runt och syre tillförs av en hjärt-lung-maskin, det egna 

hjärtat stängs av, plockas ut och ersätts av hjärtat från en donator. Hjärtat transporteras nerkylt 

och klarar sig utan vidare fyra till fem timmar. Postoperativt vårdas personen på 

thoraxintensivvårdasavdelningen kopplad till respirator de första dygnen. Efter hand när 

krafterna kommit tillbaka kan vården fortsätta på thoraxkirurgens vårdavdelning. 

Intensivfasen vara från några dagar till flera veckor beroende på hur det nya organet fungerar. 

Den totala vårdtiden skiljer sig men genomsnittet är cirka 30 vårddagar (Bakkan et al., 2002). 

 

När väl transplantationen är genomförd krävs livslång och kontinuerlig medicinering av 

immunsuppressiva läkemedel för att förhindra avstötning (rejektion).  Dessa läkemedel har en 

hel del biverkningar så som diabetes, osteoporos, njurfunktionsnedsättning, hypertoni och 

malignitetsrisk. Därför krävs god information och undervisning om den livslånga 

behandlingen. Livsstilsförändringar som kan bli aktuella är rökstopp, försiktighet med 

alkohol, aktivitet i form av träning, undvika infekterade människor samt god hygien för att få 

ett bra resultat av transplantationen både på kort och på lång sikt (Bakkan et al., 2002).  

 

För en hjärttransplanterad person kan det vara svårt att beteckna sig som antingen frisk eller 

sjuk. Den livslånga medicineringen kan förstöra friskhetsupplevelsen samtidigt som den egna 

hälsan blir förbättrad (Sanner, 2002). Människan har tillgång till livet genom kroppen, så 

länge vi lever gör vi det genom våra kroppar. Kroppen är navet i människans existens, i vilket 

allting kretsar. Detta betyder att varje förändring i kroppen medför en förändring av tillgången 

till världen och till livet (Merleau-Ponty, 1999).  

 

Forskning visade att hjärttransplanterade personer hade relativt hög förekomst av psykiska 

problem och den självupplevda hälsan var reducerad och förvärrades över tid (Sivertsen et al., 

2007).  Denna litteraturstudie kan ge ökad kunskap hur vuxna personer upplever livet efter en 

hjärttransplantation. Detta kan ge förutsättningar att ytterligare förbättra och kunna anpassa 

omvårdnaden och informationen till denna patientgrupp.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva vuxna personers upplevelser efter en hjärttransplantation. 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, baserad på vetenskapliga artiklar. Vid 

genomförandet av en litteraturstudie ingår det att söka, kritiskt granska, analysera och 

sammanställa data från vetenskapliga studier, som tidigare genomförts. Forskningsmaterial 

inom detta område har kritiskt granskat och sedan sammanställts. Denna design är lämplig för 

att kunna beskriva den nuvarande kunskapen inom området (Forsberg & Wengström, 2008). 

Flödesschema enligt Polit & Beck (2008) följdes. 

 

Figur 1 Flödesschema över faser i en litteraturstudie. Fritt efter Polit & Beck (2008 s.108) 

 

Urval 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsykoINFO, då dessa 

databaser var inriktade på omvårdnad, medicin och psykologi. Inklusionskriterierna var 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar, som inriktade sig på patienter som var 

hjärttransplanterade. Artiklarna begränsades till att vara publicerade från år 2000 samt att 

forskningen inkluderade vuxna människor över arton år. Exklusionskriterier var artiklar 

skrivna på annat språk än Engelska och skandinaviska. Även artiklar som innehöll patienter 

som transplanterat flera organ exkluderades.  
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Datainsamling 

Sökningen inleddes med en pilotsökning för att få en uppfattning om hur mycket forskning 

som svarade till valt syfte. Sökord som sedan användes var heart transplantation, feelings, 

emotions, experience och perception. I PubMed användes MeSH-termerna heart 

transplantation och emotion, i Cinahl och PsykINFO gjordes sökningarna i fri text. 

Trunkering användes för att fånga in så många artiklar som möjligt. Sökorden användes var 

för sig men också i olika kombinationer. De booleska orden AND och titel/abstract användes 

för att begränsa sökningen (Bilaga 1). I första skedet lästes rubriken i artikeln och därefter 

lästes ett antal abstrakt igenom som verkade svara på syftet. Sammanlagt valdes 18 artiklar ut 

för vidare genomläsning. Av dessa exkluderades tio artiklar på grund av att de inte svarade på 

syftet eller att kvaliteten på artikeln var dålig. Även manuell sökning via referenslistorna 

gjordes vilket ledde fram till ytterligare en artikel (Polit & Beck, 2008).  Slutligen valdes nio 

artiklar ut till resultatet. Dessa har försetts med * i referenslistan. En artikelöversikt 

sammanställdes för att få en övergripande bild över artiklarna (Bilaga 2). De valda artiklarna 

har kvalitetsgranskats enligt Willman, Stoltz & Bahtsevanis protokoll (2006) för att 

säkerställa trovärdighet och kvalitet (bilaga 3). Protokoll för kvalitetsbedömning fördes där 

artiklarna bedömdes som bra, medel eller dålig. Kriterierna som uppfylldes under 

kvalitetsgenomgången tilldelades ett poäng vardera och efter sammanställningen 

omvandlades poängen till procent. Artiklar med mindre än 60 procent bedömdes som låg 

kvalitet. Fick artiklarna 60-79 procent bedömdes de vara medel och 80-100 procent bedömdes 

ha hög kvalitet (a.a).  

Analys 

Artiklarna lästes igenom och analyserades av författarna var och en för sig, därefter 

gemensamt. Innehållet som inte svarade på syftet exkluderades medan ord, fraser, meningar 

och omgivande textstycken som belyste vuxna personers upplevelser av hjärttransplantation 

sammanställdes som meningsbärande enheter. Detta för att sammanhanget skulle kvarstå. De 

meningsbärande enheterna kortades därefter ner genom kondensering utan att innehållet i 

texten ändrades. Därefter abstraherade författarna den kondenserade texten och försåg den 

med koder. Utifrån detta bildades fyra subkategorier och en huvudkategori till resultatet 

(Forsberg & Wengström 2008). 
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Etiska övervägande och förförståelse 

Målsättningen var att använda studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där etiska 

överväganden hade gjorts. Alla relevanta artiklar som svarade upp mot syftet inkluderades i 

studien. Patienter som blivit hjärttransplanterade kan vårdas på författarnas arbetsplats, dock 

är denna patientgrupp liten och inte ofta förekommen på avdelningen.  Detta innebar ändå en 

risk för att en egen tolkning inom ämnet skulle kunna ske. Författarnas avsikt har varit att 

redogöra för det resultat som framkommit via artiklarna och som svarar mot syftet, även om 

det inte svarade mot författarnas egen upplevelse relaterat till denna patientgrupp. (Forsberg 

& Wengström 2008). 

 

RESULTAT 
I analysen av litteraturstudien bildades fyra subkategorier: Känslor om det 

transplanterade hjärtat och donatorn, Det psykiska lidandet, Andligt och socialt stöd och 

Framtidstro och därefter bildades en huvudkategori: Livet som den hjärttransplanterade. 

(Figur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Översikt över resultatets fyra subkategorier och en huvudkategori om 

upplevelser av att vara hjärttransplanterad  

Känslor om det transplanterade hjärtat och donatorn  

Det fanns oro över hur en annan persons hjärta kunde påverka den egna personligheten. 

Mottagaren upplevde att det kunde vara svårt att ta emot ett organ eftersom hjärtat 

symboliserade känslor, själ och vitalitet. För att lättare acceptera detta fick deltagarna 

lära sig att tänka på hjärtat som en pump inför hjärtkirurgin, trots detta funderade de 
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ofta på vilket hjärta de fått (Kaba, Thompsson, Burnard, Edwards & Theodosopoulou 

2005).   

 

I wondered if I've changed… and I wondered how much of you was within 

your heart, how much of your feelings. I wondered if I'll be a different person 

altogether because I've got somebody else's heart. You put so much feeling 

towards the heart, but you know your feelings are not in your heart; your 

feelings are, obviously, in your mind… they are within your head and I still 

got the same head [laughs] (Kaba, Thompsson, Burnard, Edwards & 

Theodosopoulou, 2005, s.620). 

 

I studien som Inspector, Kutz & David (2004) genomförde, där deltagarna var 

hjärttransplanterade män, fick de frågan vilket hjärta de önskade sig i första hand? Svaren 

blev att de önskade att donatorn skulle vara atletisk, muskulös och mycket potent. Där var 

också några män som betonade att de inte ville ha ett kvinnligt hjärta på grund av rädsla för 

att det inte skulle passa rent anatomiskt medan andra var rädda för de kvinnliga egenskaperna 

som känslighet och bräcklighet. Där var också någon som inte ville ha ett hjärta från en svart 

donator på grund av rasfördomar.  

  

En del ville inte tänka på hjärtat som de fått och de undvek att prata om händelser och 

tankar om donatorn (Kaba, Thompsson & Burnard, 2000). Deltagarna förnekade ofta 

den emotionella känslan av att ha fått någon annans hjärta. Förnekelsen verkade hjälpa 

dem att hantera sin oro (Kaba et al., 2005). Några insåg inte allvaret utan såg det som en 

enkel del att byta ut. Något har gått sönder och ersatts med en reservdel (Kaba, 

Thompsson & Burnard, 2000). Förnekelse kunde även uttrycka sig som rädsla att hjärtat 

inte var korrekt fäst på insidan av brösthålan och att det vandrade från sida till sida 

(Inspector et al., 2004). 

 

Många kände tacksamhet mot den person som gav dem ett hjärta. Tacksamhet till 

givaren och dess familj för deras beslut om att donera hjärtat.  
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 I was very grateful; I'll be indebted all my life to the chap that gave it to me 

and the surgeon that done it… they told me it was a lad, maybe in his early 

twenties, and that was all. I didn't want to know his name or where he came 

from, but they told me my heart is running perfect so I was quite happy with it 

(Kaba et al 2005 s.618). 

 

Andra rapporterade skuldkänslor över donatorns död och beklagade att en person var 

tvungen att avlida för att de skulle få ett hjärta (Kaba et al., 2005) Några ville inte veta 

något om donatorn och dennes familj för de ville undvika ett allt för känslomässigt 

engagemang och tacksamhet. En patient beskrev känslan som en; refusal to turn into a 

living monument of the donor (Inspector et al., 2004 s. 168) Vissa hjärttransplanterade 

utvecklade en sorgereaktion som svar på förlusten av sitt eget hjärta (Kaba et al., 2005). 

Hjärttransplanterade fick svara på frågan ”Vems hjärta är det nu?” De flesta svarade att 

de ägde det nya hjärtat medan ett fåtal hade svårare att acceptera sitt nya hjärta 

(Inspector et al., 2004). 

Det psykiska lidandet 

Kvinnorna i Evangelista et al. (2003) studie gav uttryck för bristande kontroll över sin 

hälsa och sitt liv. Denna brist medförde att vissa kände sig deprimerade medan andra 

uttryckte ilska. Några försökte att inte visa sin känslomässiga smärta för andra men 

detta blev ofta outhärdligt att dölja. Förekomst av nedstämdhet och depression hos 

hjärttransplanterade undersöktes och ungefär hälften upplevde depressiva episoder. I de 

flesta fall inträffade depressivt syndrom inom de första två veckorna. Depressionen 

återkom hos vissa patienter efter en längre tid, ofta tillsammans med en försämring av 

det somatiska tillståndet. Många upplevde ångestsymptom men de flesta upplevde 

måttlig ångest som inte påverkade den hjärttransplanterades funktion (Pudlo, Piegza, 

Zakliczynski & Zembala, 2009). En stor studie undersökte prediktorer för bland annat 

depression som visade att yngre patienter, arbetslösa, kvinnor, de med 

inkontinensproblem, maligniteter och de som var mindre nöjda med känslomässigt stöd 

hade högre poäng för depression (Rybarczyk et al., 2007). I studien av Inspector et al. 

(2004) rapporterades att alla inte upplevde positiva känslor efter hjärttransplantationen 

utan uppvisade psykiskt lidande. De uppfattade sig som sjuka, kunde inte återgå till 

arbete samt förstorade effekten av biverkningarna av alla sina nya mediciner.  
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Bära någon annans hjärta i sin egen kropp är inte något vanligt och det tog tid att 

acceptera (Sadala & Stolf, 2007; Inspector et al., 2004). Denna tid innebar ambivalens, 

glädje eftersom man levde, osäkerhet eftersom hjärtat plötsligt kunde sluta slåt. Vissa 

accepterade det som en gåva, andra klarade inte av tanken. Today I live with the heart of 

someone who died…I had too see a shrink to accept that (Sadala & Stolf, 2007 s 222). 

Andligt och socialt stöd  

Några vände sig till gud för stöd, deltagarna ansåg det vara viktigt med andlig tro för att 

hantera sin ångest i samband med hjärttransplantationen (Evangelista, Doering & 

Dracup, 2003; Inspector et al., 2004; Kaba et al., 2000). I knew that God had a plan for 

me and I trusted his wisdom (Evangelista et al., s. 254). De upplevde att gud hade gett 

dem en ny chans till livet. För någon hade gud hjälpt till att hitta ett nytt hjärta (Sadala 

& Stolf, 2007) Det fanns en tacksamhet över att ha en gud att vända sig till för att lätta 

på bördan efter hjärttransplantationen (Evangelista et al., 2003). 

 

Familjbanden stärktes och förståelsen ökade medan andra rapporterade känsla av isolering 

trots familjens stöd. Någon lämnade den dominerande ställningen i hemmet och blev mer 

beroende (Inspector et al., 2004). Vikten av socialt nätverk och personlig kontroll hade stor 

betydelse för hjärttransplanterades känsla av välbefinnande. De som saknade detta blev 

istället arga och deprimerade (Bohachick, Taylor, Sereika, Reeder & Anton, 2002). 

Förtroendet för vårdteamet hade stor betydelse och de kände stor tacksamhet mot både läkare 

och sjuksköterskor som gav dem stöd, hopp och optimism (Evangelista et al., 2003). 

 

Framtidstro 

Hjärttransplantationen gav patienterna en framtid, ett annorlunda liv med möjligheter. 

De kände sig som att vara födda på nytt, döden hade varit nära. Nu var framtiden här 

och nya möjligheter öppnades.  

 

Today I feel well…I can do the things I used to do again… Now I lead a normal life. I´m 

thinking about finding a job and working (Sadala & Stolf, 2007 s. 221). 
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Upplevelsen var att man återvunnit livet, återfått sin hälsa trots att de var medvetna om 

att de skulle få en strikt behandling under hela sitt liv med mediciner och försiktighet. 

Känslorna var tvetydliga eftersom de hjärttransplanterade samtidigt var både sjuka och 

friska.  

 

Patienter som accepterade begränsningar och restriktioner som uppstått efter 

hjärttransplantationen hade det lättare att acceptera den verklighet med komplikationer 

och biverkningar av långvarig medicinering som blev efter en transplantation på ett 

positivt sätt (Kaba et al., 2000). Sex månader efter hjärttransplantationen ökade 

tillfredställelsen med livet och känsla av välbefinnande betydligt samtidigt som oro och 

ångest minskade (Bohachick et al., 2002). Karapolat et al. (2007) visade i sin studie att 

livskvaliteten och depression förbättrades hos alla patienter efter hjärttransplantationen 

jämfört med innan hjärttransplantationen. Attityder och livsstil var något som 

förändrades efter hjärttransplantationen, en stor del upplevde en positiv förändring. 

Några upplevde att de fötts på nytt och firade sin andra födelsedag, någon till och med 

slutade att fira sin ursprungliga födelsedag helt och hållet (Inspector et al., 2004). 

 

Arbetslivet ansågs som viktigt och det var av stor betydelse att kunna återvända dit. De 

såg arbetet som återinträde i det vanliga livet, vilket gjorde det möjligt att ta plats i 

samhället och känna sig respekterade igen (Sadala & Stolf, 2007; Inspector et al., 2004). 

Genom att sätta mål i livet, att få en andra chans gavs möjlighet att skapa nya mål och 

prioriteringar i livet. 

 

It is a marvelous gift to be able to get your life back again, but there is always 

a price... One needs to take responsibility for his or her health and that begins 

with understanding what is expected of you in terms of medications, diet, and 

exercise... understanding inspired me to be the patient I needed to be and 

when I didn't understand, I had the doctors and nurses explain things to me 

(Evangelista et al., 2003 s. 255). 

 

Kvinnorna i Evangelista et al. (2003) studie beskrev självförverkligande som något 

viktigt.  De menade med självförverkligande de olika begreppen åstadkommit, 
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prestation, framgång och självförverkligande av målen. Någon ville likna det med ett 

lopp och klara det till mållinjen, att övervinna varje komplikation av sin hjärtsjukdom 

fick dem att känna sig som segrare (Evangelista et al., 2003). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

En allmän litteraturstudie genomfördes för att ge en ökad förståelse av upplevelsen efter 

genomgången hjärttransplantation. Sökningarna gjordes i tre olika databaser PubMed, 

Cinahl och PsycINFO för att få en bredd i sökningarna. Relevanta artiklar kan ha 

missats genom att inte utföra sökningen i flera databaser. Artiklar endast publicerade på 

engelska och de skandinaviska språken kan ha inneburit att artiklar på andra språk kan 

ha uteslutits. Sökningarna begränsades från år 2000 eftersom ett nyare resultat 

återspeglar vårdutvecklingen som är aktuell nu. Manuell artikelsökning som gjordes via 

referenslistor resulterade endast till en artikel eftersom övriga artiklar ej svarade på 

syftet eller ingick i studiens inklusionskriterier. De sökord som valdes för att finna de 

vetenskapliga artiklarna kunde ha utökats för att få fram fler artiklar. Om dessa därefter 

hade kombinerats olika hade det kanske framkommit mer användbart material eller 

ytterligare artiklar som svarade upp mot syftet. 

 

Artiklarna har kvalitetsbedömts enligt Willman et al. (2006) protokoll för att bedöma 

kvaliteten på artiklarna så att studier med låg kvalitet inte inkluderades i resultatet. Avsikten 

var att presentationen av resultatet skulle komma från studier som fått tillstånd från etisk 

kommitté eller där etiska övervägande hade gjorts. Under artiklegranskningen hittades två 

artiklar där etisk granskning inte nämns, dessa artiklar inkluderades ändå för att de svarade 

bra på syftet och för att de var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Författarna har även 

hittat en artikel där en hjärttransplanterad var sjutton år, även i detta fall inkluderades artikeln 

då psykisk mognad inte alltid kan jämföras med en siffra. 

 

För att studiens tillförlitlighet skulle bli så hög som möjligt lästes och analyserades artiklarna 

först igenom var för sig och därefter gemensamt. En svaghet är att endast artiklarnas abstract 
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har lästs igenom för att se om studien svarade på syftet. Enligt Polit & Beck (2008) är det bra 

att läsa igenom hela artikeln då abstractet inte återspeglar studien i sin helhet. Reflektioner 

som uppstod vid läsning av artiklarna diskuterades mellan författarna för att se om förståelsen 

var likvärdig. Detta kan ha påverkat och ökat tillförlitligheten i fördjupningsarbetets resultat. 

Förförståelse inom området fanns och viss påverkan av tolkningens resultat kan ha 

förekommit men författarnas avsikt var att vara så objektiva som möjligt. Resultatet kan dock 

ha blivit feltolkat på grund av språkförbistring.  En svaghet i litteraturstudien var antalet 

artiklar som gav en relativt liten mängd material möjligen skulle fler artiklar kunna påverka 

resultatet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i resultatet. Detta kan ses som 

en styrka eftersom kvalitativa artiklar beskriver upplevelser och erfarenheter. Kvantitativa 

studier använder mätvärden och skalor på ett större antal deltagare vilket kan göra en 

generalisering möjlig (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Överförbarheten styrs av i vilken omfattning resultatet kan jämföras med liknande 

grupper och situationer (Polit & Beck, 2008). Urvalet är litet och det finns en risk att 

relevanta artiklar kan ha missats vilket påverkar överförbarheten. Resultatet kan dock 

ses som en vägledning i hur hjärttransplanterade, men också andra 

organtransplantationer, upplever sitt liv efter genomgången transplantation. Detta 

skapar en förståelse och inblick hur dessa patienter har det. En specifik grupp 

människor har nytta av detta men, det får inte glömmas bort att upplevelser är olika och 

unika för varje individ. Ursprung, kultur och religion kan ha betydelse. Studier som 

används i resultatet avspeglar inte all kultur och religion som finns i världen utan endast 

en liten del.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vuxna personers upplevelser efter en 

hjärttransplantation.  Författarna har valt att diskutera utifrån Antonovskys teori, känsla 

av sammanhang, KASAM. Begreppen som ingår i denna teori är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM kan vara stark eller svag. Människor med 

stark KASAM är ofta medvetna om sina känslor, kan beskriva dem lättare och känner 

sig mindre hotade av dem. De har också bättre möjlighet att förhindra stimuli som 

omvandlas till en stressfaktor. Genom att hantera problem som inte går att lösa kan 
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personer med stark KASAM leva med problemet på ett mindre smärtsamt sätt 

(Antonovsky, 2005).  

Begriplighet 

Antonovsky (2005) menar att begriplighet är den inre och yttre stimuli som är 

förnuftsmässig gripbar. En människa med hög känsla av begriplighet förväntar sig de 

stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden som förutsägbara eller om det 

kommer som överraskning kommer dem att klara av att ordna eller att kunna förklara 

dessa (a.a) . För många hjärttransplanterade kunde det vara svårt att ta emot och 

acceptera ett nytt hjärta. I resultatet framkom att några deltagare fick lära sig att tänka 

på sitt utslitna hjärta som en reservdel som skulle bytas ut (Kaba et al., 2005). En del 

hade svårare att acceptera det transplanterade hjärtat medan andra såg det som att ta 

emot en gåva (Sadala & Stolf, 2007).  Sanner (2001, 2005) beskriver i en studie att 

deltagarna såg sin kropp som en maskin, där en del enkelt byttes ut, detta blev ett 

försvar mot ångestframkallande tankar (a.a). De försökte att inte tänka på transplantatet 

som en mänsklig kroppsdel utan avpersonifierade det. Andra fann en oro över att de 

skulle känna obehag eftersom det var ett organ från en avliden person som kunde 

förknippas med förruttnelse (Sanner, 2005).  

 

En del hade det svårt att acceptera hjärtat på grund av skuld och tacksamhetskänslor 

som de kände. Ur resultatet framkom även tacksamhetskänslor både mot givaren och 

dess familj för deras beslut om att donera hjärtat (Kaba et al., 2005). Det fanns olika sätt 

att utrycka sin tacksamhet, det kunde vara symboliskt som att tända ett ljus för givaren 

vid särskilda evenemang, fylla i ett donationskort eller vara en hjälpsam person (Sanner, 

2003). Andra mådde dåligt av skuldkänslor för att en annan person var tvungen att dö 

för att de skulle få vara med om en hjärttransplantation (Kaba et al., 2005). Sanner 

(2003) beskriver även detta i sin studie att när man väntade på ett hjärta kom det tankar 

om att en lämplig person var tvungen att dö. När detta inträffade var det inte svårt att 

tänka att mottagaren orsakade givarens död. Mottagaren upplevde även skuldkänslor 

över delaktighet i stympandet av en död kropp, att man inte var bra nog för att få en 

sådan dyrbar gåva eller att man inte var den sortens person som givaren skulle ha valt 

(Sanner, 2003). När våra ideal och normer bryts, när vi utför en handling som inte känns 

rätt, uppstår skuldkänslor för de flesta människor. När skuldkänslor uppstår finns det 
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personer med stor erfarenhet och utbildning att ta hjälp av som t.ex. kurator, terapeut 

eller präst (Cullberg, 1996). Attre (2000) beskrev att god vård bl.a. upplevdes när 

sjuksköterskan visade intresse, känsla och värde för patienten men de ville också bli 

bemötta individuellt utifrån deras egna behov. Öppen tvåvägskommunikation var en 

viktig egenskap och nödvändig för relationen mellan patient och sjukvårdspersonal 

(a.a). Socialstyrelsens (2005:12) riktlinjer säger att god vård ska bygga värdighet, 

integritet och patienten skall visas omtanke och respekt. Detta ska göras i samråd med 

patienten (a.a). Bergh (2003) beskriver att en hjärtsjuk som blir akut hjärttransplanterad 

behöver preoperativ information för att skapa trygghet för både den hjärtsjuke och 

närstående. De har lättare att acceptera de motgångar eller problem som kan uppstå om 

man förstår vad som händer. En del i sjuksköterskans arbete är att ge information och 

skapa trygghet för både patient och anhöriga. Detta för att klara av den uppkomna 

situationen och klara av framtiden på bästa sätt (Bergh, 2003). Genom att informera 

kontinuerligt och ge upprepad information både muntligt och skriftligt och undersöka 

vilken information som är viktig för den hjärttransplanterade. Vara en kontaktperson för 

den hjärttransplanterade och dess anhöriga och visa förståelse för vad dem har gått 

igenom, gör att de blir mer delaktiga i vården och då ökar chanserna till hög 

begriplighet. Detta kan vara ett steg för att lättare kunna acceptera sin situation. 

Hanterbarhet 

Antonovsky (2005) beskriver hanterbarhet i hur man upplever de resurser som finns till 

ens förfogande för att möta de krav som ställs av de stimuli man utsätts för. 

Personlighetsförändringar är något som både män och kvinnor är rädda för. Resultatet 

visar att genusperspektivet är av betydelse. Män önskade hjärtan från manlig donator, 

eftersom de trodde att kvinnliga hjärtan kunde överföra kvinnliga egenskaper till 

manliga mottagare (Inspector, Kutz & David, 2004). Detta beskriver även Sanner 

(2003) i en studie där kvinnor hoppades att donatorn skulle vara en kvinna. De hade 

svårt att föreställa sig hur de skulle kunna leva upp till de traditionella maskulina dragen 

(a.a). I en annan studie beskrev männen att de hade problem med sina kvinnliga hjärtan. 

De hade paradoxala problem att diskutera, vilket kunde yttrade sig i ”skämt” som t.ex. 

att en man som fått ett kvinnligt hjärta sa från och med nu ska jag ut och jaga män 

(Bunzel, Schmidl-Mohl,Grundbök & Wollenek, 1992). Antonovsky (2005) menar att 
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med en hög känsla av hanterbarhet kommer man inte att känna sig som ett offer för 

omsändigheterna eller tycka att livet behandlar en orättvist (a.a).  

 

En hjärttransplantation kan utlösa en traumatisk kris. Cullberg (1996) beskriver detta i 

fyra olika faser som kan överföras till en person som blivit transplanterad med ett nytt 

hjärta. Den akuta fasen innebär ett chockstadium, den psykiska energin riktar sig till att 

få en orientering till livet med ett nytt främmande hjärta. Förlusten av det egna hjärtat 

har ersatts med ett främmande hjärta. I reaktionsfasen bryter smärtan i händelsen ut, 

sorgen efter det egna hjärtat kan visa sig som depression, ångest hur man ska hantera 

tankarna på det nya hjärtat. I bearbetningsfasen kan smärtan hållas i längre eller kortare 

perioder och personen börjar se framåt igen. Nyorienteringsfasen innebär ett 

försoningsarbete, vilken relation det blir mot det nya hjärtat. Hur en kris löses och 

bearbetas beror i hög grad på den yttre livssituationen (a.a). Det är av stor betydelse att 

få stöttning och praktisk hjälp från sjukvården. Även allmänt stöd av närstående och 

vänner är avgörande för krisens utveckling. Därför är det viktigt att identifiera de 

personer som behöver extra hjälp med krishantering t.ex. av psykolog eller psykiater. 

Men det är också viktigt att identifiera personer med litet socialt nätverk för att kunna 

ge stöd genom samtal men även erbjuda sociala forum så som olika föreningar t.ex. 

Viking (Riksförbundet för hjärt- lung transplanterade). Detta för att personerna som 

blivit hjärttransplanterade ska kunna hantera situationen och känna sig som en hel 

människa. 

Meningsfullhet 

Den tredje och sista komponenten i begreppet KASAM är meningsfullhet. Med 

meningsfullhet menas i vilken utsträckning det upplevs som en känslomässig innebörd i 

livet. Problem och krav som uppkommer är värda engagemang och hängivelse och ses 

som utmaningar snarare än som bördor (Antonovsky, 2005). Livskvaliteten förbättrades 

efter en hjärttransplantation. Resultatet visade att känslor som oro och ångest minskade 

samtidigt som välbefinnandet ökade efter en hjärttransplantation. Även livskvaliteten 

ökade jämfört med innan operationen (Bohachick et al., 2002, Karapolat et al., 2007). 

Detta styrker även Martin-Rodriguez (2008) i sin studie där han jämförde utvecklingen 

av livskvalitet före och efter hjärttransplantation. Den visade även en förbättring av 

fysiska, psykologiska och sociala områdena. Han belyste även att livskvaliteten var 
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stabil sex månader efter mottagandet av hjärtat. Hjärttransplanterade ställs inför stora 

livsstilsförändringar så som livslång medicinering och täta kontroller. Bakslag i 

behandling förekommer men med god meningsfullhet kan dessa problem bemötas och 

bekämpas lättare då de faktiskt fått en ny chans i livet. När svåra situationer uppstår för 

den hjärttransplanterade är det viktigt att omvårdnadspersonal finns lätt tillgänglig för 

att stötta och inge positiva aspekter till upplevd hälsa. Antonovsky (2005) strävar efter 

att se på hälsa/sjukdom ur ett salutogenetiskt perspektiv. Istället för att söka faktorer till 

ohälsa läggs kraft på att hitta olika saker som leder till hälsa. Hjärttransplanterade kan se 

sig både som sjuka och som friska. Nytt hjärta innebär ny chans till ett friskare liv. 

Sjuksköterskans uppgift är att främja en kontinuerlig kontakt. Gjorda 

livsstilsförändringar kan lätt falla tillbaka till tidigare vanor som t.ex. rökning, 

kostvanor och inaktivitet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan återger positiv 

feedback även när personerna faktiskt mår bra. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

har förmågan att se hela människan och deras livssituation. När väl problemen hos den 

hjärttransplanterade kommer kan sjuksköterskan trycka på de punkter som gör att man 

släpper fokus på problemet och istället försöker blicka framåt för att kunna se 

meningsfullheten. 

Slutsats 

Resultatet visar på att varje individ har en unik upplevelse av hjärttransplantationen. 

Deltagarna måste acceptera förändringar och anpassa livet genom livsstilsförändringar, 

hantera komplikationer i form av avstötning och medicinering resten av livet. En god 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska underlättar kommunikationen. En god kontakt 

inbjuder till frågor om problem och funderingar kring sin hälsa vilket leder till trygghet och 

ökad kunskap. Om den hjärttransplanterade känner sig insatt i vårdförloppet och kan vara 

delaktig i vården ges ett bättre resultat och meningsfullhet kan upplevas. Positiva känslor, 

hopp och känsla av meningsfullhet är viktig då den transplanterade går från att vara mycket 

sjuk till att faktiskt kunna uppleva hälsa. Genom att ta del av den hjärttransplanterades känslor 

och upplevelser ökar förståelsen och kunskapen om livet efter en hjärttransplantation, vilket 

kan underlätta bemötandet av dessa patienter. Resultatet kan även användas som underlag till 

en standardvårdplan för en god och patientsäker vård. Författarna anser att vidare forskning 

inom detta område bör ske. Önskvärt vore fler kvalitativa studier för att fånga upplevelsen av 
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att vara hjärttransplanterad. Även forskning angående sjuksköterskans roll vid mötet med en 

hjärttransplanterad samt anhörigas perspektiv att leva ihop men en hjärttransplanterad.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 
MESH-term) 
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träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

110225 Cinahl Heart transplant Inga   601   

110225 Cinahl Heart transplant AND 

experience 

Inga  121   

101109 Cinahl Heart transplant* AND 

experience* AND feeling* 

Inga  Fri-text 4 Handlar om 

vänsterkammarstö

d, träning, flera 

organ. 

Evangelista et al. 

101109 Cinahl Heart transplantation AND 

experience AND emotions 

Inga  Fri-text 5 Handlar om andra 

organ, mekaniskt 

stöd, 

anhörigperspektiv 

Evangelista et al 

110225 PubMed Heart transplantation Människor, vuxna över 

18 år, publicerade senaste 

10 åren 

MESH-term 4072   

110225 

 

PubMed Heart transplantation AND 

emotions  

Människor, vuxna över 

19 år, publicerade senaste 
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syftet. 

Pudlo et al. 

Sadala& Stolf 
Karapolat et al.  

Kaba et al. 2005 

 

110225 PubMed Heart transplant* AND 
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Människor, vuxna över 
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39 Handlar om 

mortalitet, 

hjärtsvikt, 
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Evangelista et al. 

Bohachick et al. 

Kaba et al 2000 

110225 PubMed Heart transplantation AND 

experience 

Människor, vuxna över 

19 år, publicerade senaste 

Fri-text 

Titel/abstrakt 

964   



 

 

 10 åren 

110225 PubMed Heart transplant* AND 

experience* AND emotion* 

Människor, vuxna över 

19 år, engelska 

Fri-text 

Titel/abstract 

13 Handlar om flera 

organ, hjärtsvikt, 

anhöriga, 

dödlighet,läkemed

el 

Evangelista et al 

110225 PubMed Heart transplant* AND 

feelings* 

Människor, vuxna över 

19 år, engelska 

Fri-text 

Titel/abstract 

7 Gamla artiklar, 

hjärtsvikt, 

pretransplantation

, barn 

Kaba et al 2005 

Evangelista et al. 

110225 PsykINFO Heart transplant* Vuxna från 18 år, 

publicerade 2000-2011 

Fri-text 269   

110225 

 

PsykINFO Heart transplantation AND 

feelings 

Vuxna från 18 år, 

publicerade 2000-2011 

Fri-text 16 Tyskt språk, 

handlar om 

andraorgan, 

anhöriga 

Kaba etal. 2005 

Bohachick 2002 

110225 
 

PsykINFO Heart transplantation AND 
emotions  

Vuxna från 18 år, 
publicerade 2000-2011, 

vetenskapliga tidskrifter, 

engelska. 

Fri-text 35 Handlar om andra 
organ, pre-

transplantation, 

läkemedel 

Rybarczyk et al 2007 

101122 

 

PsykINFO Heart transplantation AND 

perception 

Vuxna från 18 år, 

publicerade 2001-2011, 

vetenskapliga tidskrifter, 

engelska 

Fri-text 50 Handlar om andra 

organ, 

hjärtsjukdom I 

allmänhet, 

pretransplantation 

Sadala 

110225 PsykINFO Heart transplantation AND 

experience 

Vuxna från 18 år, 

publicerade 2001-2011, 

vetenskapliga tidskrifter, 

engelska 

Fri-text 116   

110225 PsykINFO Heart transplantation AND 

experience AND perception 

Vuxna från 18 år, 

publicerade 2001-2011, 
vetenskapliga tidskrifter, 

engelska 

Fri-text 25 Handlar om andra 

sjukdomar, organ, 
anhöriga, 

läkemedel 

Sadala 



 

 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Pudlo,R, 

Piegza, M, 

Zakliczynski

,M, Zembla, 

M. 

 

Polen 

 
2009 

 

 

 

 

The 

occurrence of 

mood and 

anxiety 

disorders in 

heart 

transplant 

recipients 

Identifiera 

faktorer som 

ökar risken för 

ångest, 

depressioner 

och maniska 

episoder och 

för att 
bestämma 

perioder med 

ökad risk för 

sjuklighet. 

49 patienter 

Ålder: 24-65 år 

44 män, 5 kvinnor 

Bedömning 1ggr/vecka 

under en 8 veckors 

period 

Kvantitativ metod 

Baserad på intervju efter ICD-10 

Använda skalor var Hamilton 

anxiety rating skale, HDRS och 

PMRS. 

Cox regressions analys 

Risk för ångest och affektiva 

störningar var störst under de tre 

första månaderna efter hjärt- 

 transplantationen. 

Medel 

Kaba E, 

Thompson 

D, Burnard 

P, Edwards 

D, 

Theodosopo

ulou E. 

 
Grekland 

 

2005 

 

Somebody 

else´s heart 

inside me: a 

descriptive 

study of 

psychological 

problems after 

a heart 
transplantation 

Undersöka 

psykologiska 

problem och 

erfarenheter 

från 

hjärttransplane

rade patienter. 

42 patienter 

Ålder: 32-61 år 

35 män, 7 kvinnor. 

Intervju skedde 2.24 

mån efter 

hjärttansplantation. 

Kvalitativ metod 

Ostruktukturerad intervju 

Grounded  theory 

Psykoligiska aspekter som 

belystes var hur donatorns hjärta 

skulle påverka personligheten, 

skuldkänslor mot donatorns död, 

tacksamhet mot donatorns familj 

och oron över det egna gamla 

hjärtat. 

Bra 



 

 

Kaba E, 

Thompson 

D, Burnard 

P. 

 

England 

 

2000 

 

 

 

 

Coping after 

heart 

transplantation

: a descriptive 

study of heart 

transplant 

recipient’s 

methods of 

coping. 

Utforska 

coping 

strategier hos 

hjärttransplant

erade patienter 

med avsikt att 

identifiera 

hjälp strategier 

åt 

hjärtsjuksköter

skor 

42 patienter. 

Ålder: 32-61 

 35 män och 7 kvinnor. 

Intervju skedde 2-24 

mån efter 

hjärttansplantation. 

Kvalitativ metod 

Ostrukturerad djupintervju 

Grounded theory 

Det finns olika copingstrategier 

för hjärttransplanterade patienter 

att använda. Acceptans och 

optimism, förnekelse, att sätta 

upp olika målsättningar, jämför 

sig med andra samt förändringar 

av prioriteringar och värderingar 

var några. Att söka mening, 

finna tro och ha socialt stöd 

hjälpte många 

hjärttransplanterade patienter. 

Bra 

Evangelista 
L, Doering 

L, Dracup 

K. 

 

Los Angeles 

Kalifornien 

 

2003 

 

Meaning and 
life purpose: 

The 

perspectives of 

post-transplant 

women 

Utforska 
kvinnors 

psykologiska 

återhämtning 

från 

hjärttransplant

ationskirugi.  

33 stycken 
Alla kvinnor 

Ålder: 17-63 år. 

Studien utfördes 1-10 år 

efter 

hjärttransplantationen. 

 

Kvantitativ och kvalitativ metod  
Semistrukturerad intervju samt 

patienterna fick själva svara på 

två frågeformulär: Life Attitude 

Profiles och MAACL. 

Höga poäng för ångest, 
depression och fientlighet. De 

uttryckte känslor som rädsla, 

brist på kontroll i samband med 

deras hjärtsjukdom och 

transplantation, men de 

beskriver också optimism, tro, 

accepterande, altruism, 

självförverkligande och andra 

mål som starka motiveringar för 

återhämtning. 

Medel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karapolat H, 

Eyigor S, 

Durmaz B, 

Yagdi T, 

Nalbantgil 

S, Karakula 

S. 

 

Turkiet 

The 

relationship 

between 

depressive 

symtoms and 

anxiety and 

quality of life 

and functional 

capacity in 

Fastställa 

relationen 

mellan 

depressiva 

symtom och 

ångest med 

både 

livskvalitet 

och 

34 patienter 31 män och 

3 kvinnor 

Insamlingen skedde 

under en 6- årsperiod 

efter transplantationen.  

 

 

Kvantitativ metod 

Beck Depression Inventory 

(BDI), Spielberger´s State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI), Short 

Form 36 (SF36), 

Cardiopulmonary exercise test 

 Regressionsanalys 

Funktionsförmågan hos en 

person påverkas av depression 

och ångest. Livskvaliteten är 

kopplad till både 

funktionsförmågan och de 

psykiska symtomen. 

Medel 



 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

heart 

transplant 

patients 

funktionsförm

åga hos 

patienter som 

blivit 

hjärttransplant

erade. 

 

Rybarczyk,

B, 

Naftel,DC, 

Kirklin JK, 

White-

Williams C, 

YoungJB, 

Pelegrin D, 
Czerr J, 

Grady KL, 

Kobashigaw

a J, Chait J, 

McLeod M, 

Rissinger  J, 

Higgins R, 

Heroux A. 

 

2006 

 
USA 

Emotionell 

adjustment 5 

years after 

heart 

transplant: a 

multisite study 

Att bedöma 

nivåer och 

faktorer som 

har med 

depression och 

negativ 

påverkan 5 år 

efter 
hjärttransplant

ation.  

370 vuxna 5år efter 

hjärttransplantation. 

 

Ålder 22-75 

 

 

Fick frågor att själv 

fylla i 5, 5,5 och 6 år 
efter 

hjärttransplantationen 

 

Prospektiv studie 

 

Regressionsanalys användes för 

att testa 32 potentiella 

demografiska, medicinska, 

funktionella och psykosociala 

faktorer 

 
Cardiac Depression scale och 

Positive and Negative Affect 

Schedule användes 

 

Resultatet visar normal 

långsiktig anpassning för 

hjärttransplanterade. Flera 

faktorer förknippas med negativa 

känslor, främst för yngre, detta 

har man tidigare inte sett i 

forskning. 

Bra 

Sadala 

MLA, 

Stolf  NAG. 

 

Brasilien 

2007 

Heart 

transplantation 

experiences: a 

phenomenolog

ical approach 

Mål med 

denna studie 

var att förstå 

de erfarenheter 

som finns hos 

hjärttransplant

26 stycken 

Män och kvinnor 

Ålder:17-71 år 

1-14 år efter 

hjärttransplantation 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk ansats. 

Intervju  

Resultaten tyder på att varje 

individ har unika erfarenheter av 

hjärttransplantations process. De 

var tvungna att acceptera 

förändringar och anpassa 

förändringar till organet, 

Bra 



 

 

 

 

erade patienter 

baserat på 

deras 

beskrivning. 

komplikationer till följd av 

avstötning, massor av mediciner 

och begränsningar till mat. 

Inspector Y, 

Kutz I, 

David D. 

 

Israel 

2004 

Another 

person,s heart: 

magical and 

rational 

thinking in the 

psyckological 

adaption to 

heart 

transplantation
. 

 Utforska 

hjärttransplant

erades 

psykologisk 

anpassning till 

en annan 

persons hjärta, 

med tonvikt på 

mottagarens 
attityd till 

transplantatet 

och donatorn.  

 

37 stycken ingick. 

 Alla män. 

Ålder: 22-68 år. 

1 år efter 

hjärttransplantation 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Mätinstrument DACL, PTSD-Q, 

SCL-90, HIQ och SSI. 

Semistrukturerad intervju 

Det finns en hög nivå av stress 

flera år efter 

hjärttransplantationen. En 

hjärttransplantation medför en 

dramatisk inverkan på livet med 

en ny bedömning av hur 

värdefullt livet är samt inverkan 

av prioriteringar, altruism och 

andlighet. En del anpassade sig 
till ett förändrat förhållningssätt 

för andra var det svårare. 

Bra 

Bohachick 

P, Taylor M, 

Sereika S, 

Reeder S, 

Anton B. 

 

Piitsburgh 

USA 
 

2002 

Social support, 

personal 

control, and 

psychosocial 

recovery 

following 

heart 

transplantation 

Undersöker 

hur 

psykosociala 

stödet och 

personlig 

kontroll 

påverkar den 

psykologiska 
återhämtning 

en efter en 

hjärttransplant

ation 

28 patienter 

24 män, 6 kvinnor 

Ålder 30-61 år 

Två mätningar första 

vid utskrivning från 

sjukhuset och 2:a 6 mån 

efter 

hjärttransplantation. 

Kvantitativ metod 

Använda skalor är CSIB, 

Social network scale 

Anger and depressions scale 

Personal function scale 

Attachment/expressive scale 

Scale of social support 

Understanding scale 
Well-being scale 

Self-esteem scale 

Optimism scale 

Advice scale 

Information seeking scale 

 

Personlig kontroll var positivt 

korrelerad med optimism, 

välbefinnande och 

tillfredställelse. Livskvalitet och 

välbefinnande ökade med tiden. 

Socialt stöd var betydande för 

den psykologiska 

återhämtningen.  
 

Medel 

 

 



 

 

Bilaga 3.  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier.   

Omgjort protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

enligt Willman et al., (2006).  

 

Forskningsmetod:      

□  Multicenter, antal center …....... 

□  Kontrollgrupper …………… 

 

Deltagare:  Antal ….............................. 

                     Ålder ................................. 

                    Man/Kvinna ….................. 

 

 

 

Beskrivs exklusionskriterier    □ Ja    □ Nej  

Beskrivs urvalsförfarandet?    □ Ja   □ Nej  

Representativt urval?     □ Ja   □ Nej  

Likvärdiga grupper?     □ Ja    □ Nej   □ Vet ej    

Beskrivs bortfallsanalysen    □ Ja    □ Nej  

Beskrivs bortfallsstorleken    □ Ja     □ Nej  

Beskrivs statistisk metod?     □ Ja     □ Nej   

Finns etisk resonemang?      □ Ja    □ Nej  

Finns etiskt godkännande?     □ Ja    □ Nej  

Är mätinstrumenten valida?    □ Ja    □ Nej  

Är mätinstrumenten reliabla?    □ Ja    □ Nej  

Är resultatet generaliserbart?    □ Ja     □ Nej  

 

Huvudfynd:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………      

  

                                               

 Sammanfattande bedömning av kvalitet    

                                □ Hög     □ Medel   □ Låg 

 

 

 



 

 

Bilaga 4.  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier  

Omgjort protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

enligt Willman et al., (2006).  

 

 

Tydlig problemformulering   □ Ja   □ Nej  □ Vet ej  

 

Deltagarna: Antal …......................................  

                    Ålder …......................................  

                    Kvinna/Man …...........................  

 

 

 

Finns sammanhanget presenterat?      □ Ja      □ Nej    □ Vet ej  

Finns etisk resonemang?     □ Ja      □ Nej    □ Vet ej  

Urvalet tydligt beskrivet?     □ Ja      □ Nej    □ Vet ej  

Datainsamlingen tydligt beskriven?       □ Ja      □ Nej    □ Vet ej  

Analysen tydligt beskriven?    □ Ja      □ Nej    □ Vet ej  

Tas studiens begränsningar upp?     □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

Är resultatet logiskt och begripligt?    □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

Råder datamättnad?       □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

Råder analysmättnad?       □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

Redovisas resultatet tydligt och klart?        □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

Genereras teori     □ Ja     □ Nej     □ Vet ej  

   

 

Huvudfynd Vilket fenomen, upplevelse, mening beskrivs? Är 

beskrivningen/analysen adekvat? 

 

................................................................................................................................… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

                                         

 

 Sammanfattande bedömning av kvalitet   

                                □ Hög  □ Medel  □ Låg   

 


