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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Bristen på organ i Sverige är stor, ca 600 personer finns med på någon 
transplantationslista. Det innebär att väntetiden för ett nytt hjärta kan bli lång, ibland upp till 
ett år. De personer som väntar på en hjärttransplantation, väntar flera månader eller år utan att 
veta om de kommer att få uppleva en hjärttransplantation.  
Syfte: Syftet med studie var att belysa personens upplevelser av väntan på en 
hjärttransplantation.  
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ metod. Analysen 
genomfördes med Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier hopp, rädsla, förtvivlan och egoism. 
Personerna som väntade på en hjärttransplantation upplevde hopp inför sin kommande 
hjärttransplantation, de upplevde även en rädsla, vilket medförde en osäkerhet och oro. De 
upplevde en förtvivlan där de kände en hopplöshet samt så kände de sig övergivna av 
sjuksköterskorna. Tillsist så kom det fram att de upplevde en form av egoism där de 
prioriterade sig själva under väntan på en hjärttransplantation.  
Slutsats: Personerna upplevde bland annat en skam över sina känslor, vilket skapade ett 
lidande under väntan på en HT. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att lyfter fram att 
dessa känslor är vanliga, vilket också kan minska lidandet. Det hjälper även personerna att 
adaptera till sin situation. Vidare forskning bör göras för att sjuksköterskan ska kunna stödja 
personerna bättre som väntar på en HT i deras adaption.  
 
 
Nyckelord: Person, Upplevelse, Väntan, Hjärttransplantation  
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Inledning 
I väntan på en hjärttransplantation (HT) kan personen som väntar på transplantationen 

påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt. Stressfaktorer under denna tidsperiod är till 

exempel intag av mediciner, ingen energi för fritidsaktiviteter, vara beroende av andra, 

osäkerhet om framtiden och väntan på ett nytt hjärta (Grady, Jalowiec & White- Williams, 

1996). Detta visar vilken påfrestande process väntan på en HT är och det lidande personen 

som väntar på en HT måste genomgå. Enligt Donationsrådet (2011) är bristen på hjärtan i 

Sverige stor. Hecker, Norvell, Hills (1989) menar att hälften av alla personer som väntar på 

en HT hinner avlida innan operationen. Detta kan innebära att personerna upplever en rädsla 

eller oro. Stöd under väntan på en HT har  visat sig påverka prognosen vid HT (Weidner m.fl. 

2011). När en person ska genomgå en HT kan det innebära att patienten är i en ny, okänd, 

värld. Ofta känner många personer en oro inför operation. Det kan vara oron i samband med 

sjukdomen och oro inför den operation de måste genomgå. Detta kan innebära en stor 

påfrestning för personen som väntar på en HT (a.a.). Om inte personens troliga oro blir belyst 

av sjuksköterskan kan personen uppleva ett vårdlidande (Eriksson, 2003). För att kunna 

utveckla det stöd personer behöver under väntan på HT bör deras upplevelser av väntan först 

belysas. 

 

Bakgrund  

Den hjärtsjuke personen 
En person som väntar på en HT har bland annat hjärtsvikt som grundsjukdom. Hjärtsvikt 

uppstår när hjärtat inte längre har tillräckligt med kraft att pumpa ut blod för att täcka syre- 

och näringsbehovet i kroppen, vilket gör att cirkulationen i kroppen påverkas negativt 

(Haugland, Hansen & Arklett, 2002). Detta kan göra att personen påverkas  fysiskt då 

personen har nedsatt förmåga att utföra saker som tidigare till exempel gå i trappor. Personen 

påverkas även psykiskt då den som väntar på en HT befinner sig i en påfrestande situation. I 

Europa finns det 10 miljoner människor som lider av hjärtsvikt och av dessa beräknas hälften 

avlida inom fyra år. De vanligaste symtom som påverkar den hjärtsjuke personen är 

andfåddhet, svullna ben och trötthet (Swedberg m.fl.2005). Dessa symtom kan klassificeras i 
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olika grader där de går från grad I där personen inte har någon begränsning av deras fysiska 

aktivitet till klass IV där personen inte kan utföra någon fysisk aktivitet utan obehag 

(Swedberg m.fl.2005). Andfåddhet och trötthet påverkar den hjärtsjuke personens förmåga att 

göra saker och det krävs vila under dagen för att orka med att göra de saker som behövs. 

Hjärtsvikt gör att personen har svårt att gå långa sträckor eller att gå i trappor (Britz, & Dunn, 

2010). Att känna ett obehag vid fysisk aktivitet kan i sin tur leda till att den hjärtsjuke 

personen även lider psykiskt till följd av de begränsningar de har med den fysiska delen av 

sjukdomen (Swedberg m.fl.2005). Det bör innebära att dessa personer upplever svåra känslor 

som dödsångest, oro och rädsla men de kan även ha begränsningar i deras fysiska tillstånd 

som till exempel andfåddhet vid fysisk aktivitet.  De personer som övervägs för en HT är de 

personer med svåra symtom på hjärtsvikt utan en alternativ form av behandling. Personen 

som ska genomgå en HT bör klara av att genomgå en intensiv medicinsk behandling och bör 

inte ha någon psykisk sjukdom som inte kan kontrolleras, detta för att kunna klara av de 

svårigheter som uppstår under  väntan på en HT (Swedberg m.fl.2005). Detta ställer särskilda 

krav på personen och de måste samtidigt anpassa sig till nya levnadsvanor (Sui, Gheorghiade, 

Zannad, Young & Ahmed, 2008). Personen som hjärttransplanteras bör även vara under 70 år 

(Patel & Kobashigawa, 2011). Hjärtsvikt är alltså en svår sjukdom som drabbar många 

personer vilket i sin tur leder till att fler och fler personer kommer behöva genomgå en HT. 

Hjärtsvikt kan  påverka personen både fysiskt och psykiskt vilket innebär att de kan drabbas 

av begränsningar i sitt dagliga liv. Det är därför viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om 

vilka känslor och fysiska begränsningar personen som väntar på HT kan uppleva. Och utifrån 

personens upplevelse av att vänta på en HT lyfta fram vad som är viktigt för att de ska 

uppleva en god omvårdnad.  

Hjärttransplantation 
HT är ett kirurgiskt ingrepp där ett hjärta tas från en avliden person och ges till en annan 

person som är i behov av ett nytt hjärta (Patel & Kobashigawa, 2011). HT har även blivit en 

godkänd behandling för personer med hjärtsvikt i slutstadiet (Wang, Chang, Shih, Sun, & 

Jeng, 2004). Bristen på organ i Sverige är stor ca 600 personer finns med på någon 

transplantationslista, vilket innebär att väntetiden för ett nytt hjärta kan bli lång, ibland upp 

till ett år. I Sverige genomförs  ca 40-50 hjärttransplantationer varje år (Donationsrådet, 

2011). De personer som väntar på en HT kan ibland vänta flera månader eller år utan att veta 

om de kommer att uppleva en HT (Naef & Bournes, 2009). Detta innebär att en HT är den 

sista utvägen för många personer som lever med hjärtsvikt och det är deras sista chans för att 
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kunna överleva. Samtidigt vet de inte om eller när de kan få sin chans för en HT. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om hur den förändrade livssituationen upplevs av 

den sjuke för att kunna vara till hjälp för att underlätta den hjärtsjuke personens dagliga liv. 

På så vis kan det leda till att personen känner en ökad trygghet under väntan på en HT. 

Väntan 
Väntan på ett nytt hjärta kan bli en lång och omständlig period för personen både 

psykologiskt och fysiologiskt. Efterfrågan på organ har ökat de senaste åren, vilket kan 

medföra en mer stressad situation eftersom den är ovanlig för personerna som väntar på en 

HT (Zipfel m.fl. 1998). Personen som väntar på en HT måste kunna hantera de 

känslomässiga, psykologiska och praktiska problem som uppkommer. Under väntan på en 

HT kan personen känna sig isolerad och det kan medföra en svår process och därför kan det 

vara viktigt att sjuksköterskan ger personen som väntar på en HT en möjlighet  att prata om 

sina  känslor och tankar (Bakkan, 2002). Somliga uppgifter tyder på att faktorer som till 

exempel dålig känslomässigt stöd, depression och låg ekonomisk status kopplas ihop med 

dålig prognos hos personer som väntar på ett nytt hjärta. Dessa faktorer kan även spela en roll 

vid HT och återhämningen efter den (Sui m.fl. 2008). Väntan på en HT kan enligt Grady 

m.fl. (1996) skapa en påfrestning hos personen när de får beskedet att de kommer att dö om 

de inte blir transplanterade (a.a.). Detta innebär att personen som väntar på en HT har en lång 

väntan framför sig. I denna svåra situation kan det uppstå olika känslor som kan påverka 

personens dagliga liv. Om inte sjuksköterskan har kunskap om känslomässiga reaktioner hos 

personen som väntar på en HT kan detta innebära att sjuksköterskan inte kan ge det 

känslomässiga stöd som den sjuke personen behöver vilket då skulle ge ett ökat lidande för 

personen. För att personen som väntar på en HT ska kunna förstå och hantera sina känslor 

behöver sjuksköterskan därför ha kunskap om vilka upplevelser som uppstår i samband med 

väntan på en HT för att kunna stödja personen i det dagliga livet. 

Upplevelse 
Eriksson (2003) menar att en människas upplevelse är unik och en upplevelse endast kan 

beskrivas av den som upplevt händelsen. Skillnad i upplevelser mellan olika personer beror 

bland annat på skillnader i tidigare erfarenheter mellan de olika personerna. Enligt Dahlberg 

m.fl. (2002) uppkommer ett vårdlidande många gånger på grund av bristande kunskap hos 

vårdpersonalen och en brist på eftertanke. Målet med vårdandet är att minska lidande och 

skapa förutsättningar för en god hälsa (a.a.). Personer som väntar på en HT är sårbara i sin 
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situation vilket kan leda till ett lidande. De upplevelser personen som väntar på en HT upplever 

kan påverka dem på olika sätt. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att lyfta fram dessa 

upplevelser för att personen lättare ska kunna hantera den situation de befinner sig. Med detta kan 

deras lidande troligtvis minska.  

Teoretisk referensram  
Roy (2009) menar att en adaption är personens förmåga att anpassa sig till olika situationer i 

livet. Roy har fyra adaptiva steg en individ måste anpassa sig till. De fysiologiska funktioner 

är nödvändiga som personen behöver, det kan till exempel vara syre och  fysisk aktivitet. 

Självuppfattning som innebär att personen bör veta vem han eller hon är. Funktionsroll som 

beskriver vem personen är i samhället. Samt relation och samhörighet som underlättar för 

personen att respektera och värdesätta andra personer och därmed skapar en trygghet hos sig 

själv. Dessa steg förändras när en person blir sjuk. Det kan till exempel vara att när de 

drabbas av sin sjukdom kan de inte längre arbeta som tidigare för att den fysiska styrkan 

förändras i kroppen. Adaption hör ihop med personens hälsa där Roy anser att adaptionen 

underlättar mänsklig integritet. När personen inte klara av den fysiska och psykiska 

påfrestning personen blir utsatt för behöver personen hjälp för att klara av den adaption som 

behöver genomgås (a.a.). Då är det viktigt för sjuksköterskan att hjälpa personen att stärka sin 

förmåga att klara av den konflikt som uppstår mellan de nya och de gamla rollerna när 

individen drabbas av en sjukdom under sin väntan på en HT. Enligt kompetensbeskrivningen 

(2005) ska sjuksköterskan ta hänsyn till patientens basala och specifika omvårdnadsbehov 

såväl fysiska, psykiska och sociala (a.a.). Roy (2009) menar att en person som är sjuk och 

inte får det stöd de behöver av sjuksköterskan kan de hamna i en passiv roll. Hon säger även 

att det kan finnas vissa saker som påverkar personens förmåga att adaptera, till exempel som 

kultur, familj, uppväxt och utveckling (a.a.). Enligt Wang m.fl. (2004) kan personen som 

väntar på en HT uppleva ett brist på hopp som skulle kunna skynda på försämringen av deras 

hjärtsjukdom (a.a.). Därför är det viktigt för sjuksköterskan att hela tiden uppmuntra och 

förmedla hopp till personerna för att underlätta deras väntan på en HT. Att lida av en 

hjärtsjukdom kan innebära att personen som väntar på en HT måste anpassa sig till sin 

situation för att kunna fortsätta leva sitt liv som tidigare. Att anpassa sig kan vara svårt för 

personen som väntar på en HT eftersom livet förändras i många aspekter. Genom att ta reda 

på vad en person som väntar på en HT upplever kan sjuksköterskan bättre förstå och vägleda 

personen genom den svåra process de går igenom. På de viset kan sjuksköterskan minska 

personens lidande. 
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Detta kan tolkas att personen som väntar på en HT kräver en adaption, vilket sjuksköterskan 

måste stödja. Det kan hon endast göra med hjälp av kunskaper om känslomässiga reaktioner 

till följd av väntan varför upplevelser av väntan på en HT behöver belysas därför.  

Sjuksköterskans roll  
Enligt kompetensbeskrivning (2005) för legitimerad sjuksköterska och Hälso- och 

sjukvårdslagen ska sjuksköterskan observera och möta patientens sjukdomsupplevelse och 

lidande och så långt som möjligt och lindra detta genom adekvata insatser (a.a.). Detta 

innebär att personer som väntar på en HT ska ha en möjlighet att få det stöd de behöver under 

sin väntetid på en HT. Sjuksköterskan ska även präglas av ett etiskt förhållningssätt och 

bygga omvårdnaden på vetenskap och beprövad erfarenhet oavsett verksamhetsområde. Detta 

kan närmare ses beskrivet i ICN:s (2000) etiska kod för sjuksköterskor som säger att 

sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återsätta hälsa och lindra 

lidande (a.a.). Av denna anledning har personen som väntar på en HT kontakt med en 

sjuksköterska som ska ge stöd, information och svarar på eventuella frågor (Bakkan m.fl. 

2002). Trots sjuksköterskans kompetensbeskrivning och ICN:s etiska kod är sjuksköterskans 

psykosociala stöd till personer som väntar på en HT olika (Skotzko m.fl. 2001). Detta kan 

betyda att sjuksköterskan inte alltid arbetar efter vetenskap och beprövad erfarenhet. För att 

en sjuksköterska ska kunna ge en god omvårdnad till personer som väntar på en HT krävs det 

inte bara goda kunskaper om HT utan även kunskaper i känslomässiga reaktioner hos 

personer som väntar på en HT (Bakkan m.fl. 2002). Genom att sammanställa befintlig 

kunskap i upplevelser av väntan på en HT kan kunskapen om personens upplevelse i väntan 

på en HT ökas. Genom denna kunskapsökning bör sjuksköterskan i ett senare skede kunna ge 

personer som vänta på en HT ett evidensbaserat stöd så att de lättare kan adaptera till sin 

livssituation. 

 

Syfte 
Syftet med studie var att belysa personens upplevelser av väntan på en hjärttransplantation.  



 

9 
 

Metod  
En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes. Willman m.fl. (2006) menar att när 

kvalitativa forskningsmetoder används så innebär det att någon undersöker mänskliga 

upplevelser, händelser, processer och relationer. Den här metoden används då en forskare vill 

beskriva, förklara samt fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar 

(a.a.). Eftersom studier troligtvis har gjorts tidigare kring ämnet bör dessa kunna 

sammanställas (Axelsson, 2008). 

Datainsamling 
Datainsamlingen till studien genomfördes i databaserna CINAHL och MedLine. CINAHL 

och MedLine ansågs vara relevanta till studien för att de var omvårdnadsdatabaser, vilket 

ansågs passa bra ihop med problemområdet. MedLine innehåller förutom referenser inom 

omvårdnad även referenser inom det medicinska området (Willman m.fl. 2006). Det 

användes booleska sökoperatorer för att kunna kombinera olika söktermer med varandra. 

Sökoperatorn OR kombinerar allt inom ett område som omfattas av sökorden och 

referenserna kommer med i sökningen medan sökoperatorn AND använder två eller flera 

sökord och avgränsar sig till ett speciellt område (Willman m.fl. 2006). I databasen CINAHL 

användes CINAHL Headings (sökord). De sökord som användes är var Heart 

Transplantation, patient attitude, quality of life, pre operative, emotions, waiting list, Heart 

and Lung transplantation, caring, waiting där pre oprative användes som en fritext sökning. I 

Medline användes MeSH-termer (sökord). De sökord som användes var Heart 

Transplantation, Life style, quality of life, waiting, personality, psychological och adaption, 

där waiting, psychosocial och adaption användes som en fritext sökning. En fritext sökning 

innebär att databasen inkluderar alla referenser som någonstans innehåller det sökta ordet. 

Alla sökord användes och kombinerades för att de ansågs vara passande med syftet. För att 

minska ett snedfördelat urval är det viktigt att kombinera de olika sökorden, för att täcka in så 

mycket litteratur som möjligt. De sökord som användes utgick först från de bärande 

begreppen i syftet sedan gick det över att titta andra artiklars nyckelord och därmed utvecklas 

sökorden ytterligare (Willman m.fl. 2006). Antal träffar med sökorden kan ses i (Bilaga 1). 

När sökningarna gjordes i databaserna så lästes först titlarna på artiklarna för att bedöma om 

de svarade på syftet. Därefter lästes abstrakten på de artiklarna med passande titel för att 

ytterligare se om de eventuellt svarade på syftet. Om abstraktet passade syftet så lästes 

artikeln i fulltext för att se om studien svarade på syftet. De artiklar som inte kunde erhållas i 
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fulltext beställdes via biblioteket. En manuell sökning gjordes även genom att titta i redan 

hittade artiklars referenslistor för att ytterligare finna artiklar som svarar på syftet (Willman 

m.fl. 2006). Tre av sju artiklar fanns genom den manuella sökningen (Bilaga 1). Sammanlagt 

lästes 116 abstrakt och av dessa lästes 24 artiklar i fulltext. Av de 24 artiklar som lästes i 

fulltext kvalitetsgranskades åtta vilka ansågs bäst besvara syftet. 

Inklusionskriterier   
Inklusionskriterierna som användes i föreliggande studie var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 1990 till 2012, detta eftersom en mer aktuell forskning efterfrågades. 

De skulle även vara skrivna på engelska och peer reviewed granskade. Det engelska språket 

valdes för att det är ett internationellt språk och som båda författarna till föreliggande studie 

förstår. Peer reviewed innebär att en expertis inom området har granskat artikeln innan den 

publicerades, vilket medförde att risken minskades för att inkludera artiklar av en sämre 

vetenskaplig kvalitet (Willman m.fl. 2006). Deltagarna i studien skulle vara över 18 år gamla, 

detta för att undvika forskning på barn, vilket kan vara ett etiskt mer känsligt ämne och att 

barns upplevelse kan skilja sig ifrån vuxnas upplevelse.   

Kvalitetsgranskning 
Sammanlagt valdes åtta artiklar ut för att kvalitetsgranskas och de kvalitetsgranskades enligt 

Willman m.fl. (2006) protokoll för studier med kvalitativ metod. Ett systematiskt 

tillvägagångssätt är nödvändigt för att kritiskt värdera den data som insamlats till studien. Det 

underlättar tolkningen och sammanställningen av studien på ett konsekvent och opartiskt vis. 

Det som bland annat granskades var urvalsförfarandet, det vill säga hur forskarna har valt 

sina deltagare till studien, undersökningsgruppens storlek, de instrument som användes samt 

studiens resultatmått. Kvalitetsgranskningen dokumenterades i ett protokoll eller 

analysschema (Bilaga 2) (a.a.).  De åtta inkluderade artiklarna lästes och granskades enskilt 

för att minska risken för bias. Bias är ett stort problem av utformningen av en studie eftersom 

det kan hota studiens förmåga att avslöja sanningen, vilket i detta fall innebär att innehållet 

kan tolkas olika av olika personer. Genom att artiklarna granskades enskilt och sedan 

diskuterades för att nå samstämmighet minskade risken för att författarnas enskilda 

förförståelse skulle påverka granskningen och bedömningen av artiklarnas kvalitet (Polit & 

Beck, 2008). Därefter diskuterades resultatet av granskningen tillsammans och bedömdes 

med LÅG, MEDEL eller HÖG kvalitet. Fem av artiklarna bedömdes med HÖG kvalitet 

medan två av artiklarna bedömdes med MEDEL kvalitet. En artikel bedömdes med LÅG 
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kvalitet och det bestämdes att den skulle exkluderats från studien för att den hade en LÅG 

kvalitet. Artiklarna lästes var för sig och sedan diskuterades valen tillsammans efteråt. En av 

de sju artiklarna som användes hade inte blivit godkänd av någon etikkommitté. Artikeln 

valdes ändå att ha med i studien men det sänkte artikelns bedömda kvalité. 

Analys 
Efter kvalitetsgranskningen lästes artiklarna var för sig igen. Denna gång för att ta ut 

meningsenheterna som svarade på studiens syfte. Efter det diskuterades de utvalda 

meningsenheterna tillsammans. Även här minskas risken för bias genom att inget relevant till 

studiens syfte utelämnades. Analyseringen av artiklarna gjordes med Graneheim och 

Lundman (2004) tolkning av en manifest innehållsanalys, vilket innebär att det arbetas med 

textmaterialet och dess innehåll och beskriver de synliga uppenbara komponenterna. Detta 

innebär att större texter som svarade på syftet sammanfattades och drogs ner till mindre 

meningsenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en meningsenhet en 

meningsbärande del av en text som kan utgöras av ord, meningar, stycken och som hör ihop 

genom sitt innehåll och sammanhang(a.a.). Efter det kondenserades meningsenheterna, vilket 

innebär att meningsenheterna förkortas men samtidigt behåller det centrala innehållet i texten 

(Granehim & Lundman, 2004). Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna, detta 

innebär att en etikett sattes, vilken kortfattat beskriver meningsenheternas innehåll (Granehim 

& Lundman, 2004). Koderna parades sedan ihop med varandra och de koder som bildade 

grupper blev underkategorier (a.a.). Därefter parades underkategorierna ihop och bildade 

kategorier som sedan blev rubriker i resultatskrivningen. Detta resulterade i tre kategorier och 

10 underkategorier samt en underkategori som blev kvar för sig själv och bildade en kategori. 
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Resultat 

Resultatet baserade sig på sju vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra kategorier och tio 

underkategorier som visas i tabellen nedanför.  

 
Kategori Underkategori 

 
Hopp 

Acceptans 

Förväntan 

 
 
Rädsla 

Osäkerhet 

Oro 

Oförståelse 

Ovisshet 

 
 
Förtvivlan 
 
 

Hopplöshet 

Uppgivenhet 

Hjälplöshet 

Övergivenhet 

Egoism  

Hopp  
De personer som väntade på en HT kände ett hopp inom sig, vilket innebär att de hade 

accepterat sin situation och hade en förväntan inför sin framtid. 

Acceptans 

Personer som blev uppsatta på väntelistan för en HT accepterade sin situation och gjorde 

något meningsfullt med väntetiden. De hade då anpassat sig till situationen och accepterat att 

det var en stressfull period i livet och att det händer på riktigt det var inte bara en dröm. 

Somliga personer sa att ha blivit placerad på väntelistan gav dem hopp om en framtid och att 

de fortfarande hade någonting att se fram emot. De hade även accepterat att det inte finns 

någon att skylla på grund av den situation de befann sig i.  

I accept that this has happened and that it cannot be changed (Burker 

m.fl., 2004, s. 217).   

Förväntan 

Även om personerna var så pass sjuka och visste att de har en lång väntetid framför sig så 

kunde de ändå se framåt i tiden. De valde att se något positivt i sin tillvaro och hitta nya 
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fritidsaktiviteter som inte var lika krävande som deras tidigare, som exempelvis läsning, titta 

på tv, fotografi och internet. 

Rädsla 
Personerna som väntade på en HT upplevde en osäkerhet, oro, oförståelse och ovisshet, vilket 

skapade en rädsla. De visste inte om hjärttransplantationen skulle fungera när de väl fick 

möjligheten och visste inte om de skulle hinna dö innan de fick chansen att genomföra en 

HT. De förstod inte heller informationen de fick och de visste inte när transplantationen 

skulle ske vilket gav dem en känsla av rädsla.  

Osäkerhet  

Personerna upplevde en osäkerhet över att deras chans att få ett hjärta snabbt kunde gå 

förlorad lika fort igen. De blev osäkra och visste inte om det skulle fungera nästa gång de fick 

chansen för att få en HT. Personerna som arbetade på transplantationsenheterna kunde ringa 

till personerna som väntade på en HT och säga vi har ett hjärta till dig, men det kunde bli 

något fel på vägen och det drogs tillbaka. Detta kunde leda till en osäkerhet bland personerna 

som befann sig på väntelistan inför en HT.  

They called once but it didn't work. They called me again but it didn't 

work again...(Sadala m.fl. 2006, s. 221). 

Oro 

Tiden som personerna väntade på det nya hjärtat gjorde dem oroliga. Men samtidigt som de 

var med på väntelistan oroade de sig över om de skulle få det nya hjärtat i tid eller skulle de 

hinna dö innan hjärttransplantationen ägde rum. Desto mer personerna tänkte på saker som 

berörde hjärttransplantationen gjorde att de bara blev ännu mer oroliga.  

Oförståelse  

De personer som väntande på en hjärttransplantation upplevde att de fick information men de 

förstod inte alltid vad som sades till dem. Detta medförde att de kände en oförståelse av den 

information de fick. 

Providing and understanding of what is happening, we don't always 

understand 100 percent...(Yorke m.fl. 2008, s. 82). 



 

14 
 

Ovisshet 

Tiden som personerna väntade på en hjärttransplantation var belastad med ovisshet och 

oförutsägbarhet. De visste att ingen kunde svara på deras fråga om när hjärttransplantationen 

skulle ske. Vilket gav dem en känsla av ovisshet. De kände även att ovissheten inför 

framtiden var värre än själva upplevelsen att vänta på en HT.  

Förtvivlan 
Att känna en hopplöshet och uppgivenhet innebar att personerna som väntade på en HT 

kunde uppleva en förtvivlan över den situation de befann sig i. De kände även en hjälplöshet 

och en övergivenhet, vilket ytterligare medförde att de kände sig förtvivlade över sin 

situation.  

Hopplöshet 

Somliga personer som befann sig på väntelistan på en HT upplevde att de inte hade något att 

se framemot, vilket gjorde att de kände sig hopplösa. De kände att de inte kunde handskas 

med situationen, vilket ledde till att de inte upplevde något hopp inför framtiden. Det innebar 

att de inte kunde acceptera sin nya situation, det blev en påfrestande tid i deras väntan på en 

HT. 

I've fallen between the cracks of the floor and I have nothing to look 

forward to...(Yorke m.fl., 2006, s. 83).  

Uppgivenhet 

Personerna som väntade på en HT upplevde en tomhet och de hade inget att se framemot. När 

de hade tillfälle att prata med en läkare så hade de inga frågor, de ansträngde sig inte. De 

lämnades kvar med sin tomhet. De kunde inte bearbeta och anpassa sig till sin situation, detta 

ledde till en känsla av uppgivenhet. 

Hjälplöshet 

Somliga personer som väntande på en HT var så pass sjuka att de var tvungna att sluta arbeta. 

Deras omöjlighet att påverka sin situation medförde att de inte sysselsatte sig, de bara 

väntade på att få sin operation. Detta gjorde att de kände sig hjälplösa.  

Only eat, drink and play...nothing to do the whole day...that is doing 

nothing. The person is worthless (Yuk Man Lee m.fl. 2004, s. 66). 
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Övergivenhet 

Personerna som väntade på en HT kände sig övergivna av sjuksköterskorna. De kände att om 

de en dag skulle dyka upp på transplantationsenheten att ingen där skulle veta vem dem var. 

De kände sig även utpekade av omgivningen de befann sig i vid somliga tillfällen till 

exempel när de fick information av läkaren framför andra personer. 

 

Egoism 
Personerna som väntade på en HT upplevde trötthet och begränsning vilket gjorde att de drog 

sig undran från sina vänner och bekanta. De undvek även andra personer som var sjuka för att 

själva undgå infektioner som riskerade deras kommande hjärttransplantation. De prioriterade 

sig själva i första hand under väntan på en HT och deras sociala liv med vänner fick komma i 

efterhand. Personerna som väntade på en HT var rädda och orkade inte i prata med så många 

människor förutom sina närmaste.   

 

Medan personerna väntande på hjärttransplantationen hade de tankar om att det fanns någon i 

världen som skulle donera ett hjärta till dem. De hade tankar om att någon behövde dö för att 

de skulle kunna överleva. Det fanns en omedveten önskan om att någon med rätt hjärta skulle 

dö för att personen själv skulle få överleva, varför en känsla av egoism upplevdes. 

Somewhere on this earth there's a person who is going to donate an organ 

to me without knowing about it. I have actually thought about that. It's a 

rather strange feeling (Ivarsson m.fl. 2011, s. 667).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa personens upplevelse i väntan på en hjärttransplantation. En 

litteraturstudie med kvalitativ metod valdes att utföras. Denna metod används enligt Polit och 

Beck (2008) när någon vill beskriva mänskliga upplevelser. En litteraturstudie ska 

genomföras och granskas med trovärdighet som den ursprungliga källan som användes 

(Olsson & Sörensen, 2011). En empirisk studie valdes bort på grund av att det inte ansågs 

finnas tillräckligt med tid för att utföra det (Willman m.fl. 2006). Inklusionskriterier användes 
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för att kunna hitta lämpliga artiklar till studien. En av inklusionskriterierna var från början att 

de artiklar som hade använts i studien skulle vara etiskt granskade av en etikkommitté. Den 

kriterien valdes sedan att ta bort för att det hittades en artikel som inte var etiskt granskad av 

en etikkommitté men ändå ansågs ändå vara relevant till studiens syfte. Det ansåg även att 

personerna i den studien var vuxna människor som kunde själva avgöra och ge sitt samtycke 

att medverka till studien. Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) så måste varje person ge sitt 

samtycke till att delta i studien samt att forskarna till studien måste följa de etiska normer och 

principer som finns skrivna i Helsingforsdeklarationen. Därför förmodade författarna till 

föreliggande studie att de följt de etiska normer och principer som finns reglerade och därför 

valdes artikeln att ändå inkluderas i studien. Detta skulle kunna påverkan artikelns kvalitet 

och resultat därför valdes det att sänka studiens kvalitet från HÖG till MEDEL.  

De databaser som valdes att användas i litteraturstudien var CINAHL och MedLine. Genom 

de databaserna hittades fyra stycken artiklar som ingick i studien. På grund av oerfarenhet 

användes inte någon annan databas utan de resterande tre artiklarna hittades genom en 

manuell sökning som innebar att författarna tittade i andra artiklars referenslistor (Willman 

m.fl. 2006). Vilket kompletterade den databassökningen som gjordes. De sökord som 

användes vid sökningarna i databaserna ansågs vid tillfället vara tillräckliga men kunde 

senare anses att de kunde ha utvecklats mer genom att använda fler synonymer som vilket 

betyder nästan samma sak som söktermerna (Willman m.fl. 2006). De kunde även ha tittas 

över på funna artiklarnas sökord och det kunde ha påverkat studiens resultat igenom att fler 

artiklar eventuellt hade kunnat hittas. Tre sjundedelar av artiklarna hittades genom manuell 

sökning, det kan bero på att inte helt rätt sökord användes. Det hittades inte fler artiklar än de 

sju som valdes och det kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Den sökning som gjordes i 

studien var troligtvis inte den bästa, troligtvis så finns det mer forskning som inte har hittats. 

Av denna anledning om det görs en bättre sökning skulle eventuellt studien få ett större 

resultat och bli mer trovärdigt. Det lilla antalet hittade studier kan dock eventuellt också tyda 

på att det behövs mer forskning kring området.   

Kvalitetsgranskningen ansågs i efterhand kunnat ha gjorts annorlunda. Genom att göra en 

procentgranskning, vilket innebär att artiklarna poängsätts för att gradera deras vetenskapliga 

kvalitet (Willman m.fl. 2006). Det hade eventuellt inneburit en mer tillförlitligt granskning av 

artiklarna som användes i studien. Analysen av artiklarna som ingick i studien utfördes med 

Graneheim och Lundman (2004) tolkning av en manifest innehållsanalys. Det valdes för att 
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den ansågs vara relevant till metoden. Målet var att göra en manifest innehållsanalys och i de 

flesta fall har det lyckats. Då det inte går att frångå tolkningar i manifest analys har tolkningar 

av materialet gjorts och det kan, på grund av oerfarenhet, i något fall ha blivit en djupare 

tolkning av materialet än vad manifest analys kanske tillåter. Det var en fördel att studien 

hade två författare som kunde diskutera sina fynd vid meningsenheter för att öka 

trovärdigheten i resultatet.  Om det hade använts en annan innehållsanalys kunde resultatet 

blivit annorlunda. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes för att den är 

enkel att förstå och lätthanterlig (a.a.). Det var en fördel att studien hade två författare som 

kunde diskutera de fynd som upptäcktes för att minska risken för bias (Polit & Beck, 2008). 

De artiklar som hittades och användes i studien var alla skrivna på engelska, vilket kunde ha 

medfört att det blev feltolkningar vid översättningen till svenska. Det användes lexikon och 

olika översättningsprogram för att minska risken för feltolkningar av ord och texter. Om det 

uppstod en osäkerhet av ett ord eller en textbit så diskuterades det mellan författarna.  

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom det fyra kategorier som hopp, rädsla, förtvivlan och egoism. Egoism var 

det som ansågs vara ny kunskap utifrån tidigare studiers resultat. Resultatet visade att 

personerna som väntade på en HT upplevde en form av egoism. Malm (2012) menar att 

egoism kan vara en skamlig känsla och personerna kan vara rädda att uttrycka det till 

sjuksköterskan och sina anhöriga. Även Dahlberg m.fl. (2003) menar att skamkänslor ofta 

bärs i ensamhet (a.a.). Det är viktigt att sjuksköterskan lyfter frågan om de upplever en form 

av egoism med personen och visa på att andra känner likadan så minskar skammen över att 

känna egoism och där med kan även lidandet minskas. I resultatet kom det även fram att 

personer som hade accepterat sina känslor också hade lättare att adapterar till situationen. 

Enligt Roy (2009) innebär adaptionsprocessen mänsklig integritet och underlättar för 

personen att klara av påfrestande situationer som de möter under livets gång. Personerna som 

kände egoism försökte  adapterat sig till sin nya situation och gjort de åtgärder som behövdes 

för att de skulle må så bra som möjligt under sin väntetid.  Men genom att de drog sig undan 

från andra människor och prioriterade sig själva, ledde personernas adaption till, vad 

Dahlberg m.fl. (2003) menar, ett utökat lidande i form av skamkänslor 

 

I studiens resultat framkom det även att egoism kunde ha inneburit att personerna kände 

andra känslor. Om personerna kände sig egoistiska kan de ha blivit rädda för sina känslor och 
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då upplevde de även en form av rädsla. Om personerna kände att de valde sitt eget liv framför 

någon annans kan de då ha svårt att handskas med situationen och därför uppleva en 

förtvivlan. Allt det här kunde ha inneburit att personerna som väntade på en HT kände en 

skam över sina känslor och de hade svårt att förstå sig själva. Malm (2012) menar att skam 

kan innebär att personen känner en rädsla över sina känslor. Ohälsa kan även skapa ett 

lidande hos personen genom att exempelvis framkalla skam. Dahlberg m.fl. (2003) menar att 

personer kan uppleva ett sjukdomslidande, vilket kan innebära att andra människor drar sig 

undan. Detta kan stödjas av Jalowiec och Grady (1994) studie som menar att osäkerheten 

inför framtiden är en av de största problemen för en person som väntar på en HT (a.a.). 

Vidare menar Dahlberg m.fl. (2003) att personerna kan kastas mellan hopp och förtvivlan då 

de inte längre litar på sin sjuka kropp. Muirhead m.fl. (1992) säger också att trots 

psykosociala svårigheter för personer som väntar på en HT, har de hopp inför sin framtid 

(a.a.). Lidandet tar fram personen från det verkliga livet och ökar upplevelsen av förvirring 

och splitring. Dahlberg m.fl. (2003) säger att lidandet hos personer kan orsakas av bristande 

kunskap hos sjuksköterskan. Då ökar känslan av bekymmer och oro så att personen tappar 

hoppet (Malm, 2012). Sjuksköterskans ansvar blir då att prata med personerna om deras 

egoism känsla, tala om att den är vanlig och att de inte ska känna någon skam över deras 

känslor. Då hjälper sjuksköterskan dem att adaptera sig till sin situation. Genom att 

sjuksköterskan ser personens behov av hjälp, kan hon lyssna och vara tillgänglig vilket 

medför att sjuksköterskan kan hjälpa till att förmedla hopp. Detta antagande stöds av Wang 

m.fl. (2004) när de säger att det är viktigt för sjuksköterskan att ständigt uppmuntra och ge 

hopp till personerna för att underlätta deras väntan på ett nytt hjärta (a.a.). Det innebär att 

sjuksköterskan främjar hälsan hos personerna som väntar på en HT. Genom att 

sjuksköterskan gör en bedömning och stimulerar deras beteende kan de lättare adaptera sig 

till situationen (Roy, 2009) Personer som väntar på en HT behöver alltså stöd för att kunna 

anpassa sig till situationen. Detta kan styrkas med Sirri, Magelli och Grandi (2011) studie 

somanser att stöd kan vara en av de viktigaste psykosociala delarna i samband med en HT. 

Under väntan på en HT är det därför viktigt att hjälpa personen med hjärtsvikt att klara av de 

fysiska begränsningar och deras känsla av osäkerhet de upplever (a.a.).  

 

I föreliggande studies resultat framkom det även att personerna som väntade på en HT 

upplevde en sorts hopp inom sig. Detta kan styrkas med Wang m.fl. (2004) studie som menar 

att de fick påminna sig själva om de bra stunder de haft tidigare i livet, vilket gjorde att de 

hade även framtida planer för sitt liv (a.a.). Personer som upplever en känsla av hopp inför 
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sin framtid har accepterat sin situation och försöker göra det bästa av den. Eftersom de känner 

hopp har de troligtvis adapterat till sin känsla av egoism och känner troligtvis inte skam. 

Detta kan vara anledningen till att de känner hopp. Dessa antagande behöver dock undersökas 

vidare med ny forskning där personer som väntar på en HT och som upplever hopp borde 

intervjuas i syfte att undersöka hur de ser på egoismkänslan.  

Slutsats 
I studiens resultat framkom det att personerna som väntade på en HT upplevde hopp, rädsla, 

förtvivlan och egoism. I föreliggande studie kom det fram att egoism var ett stort problem 

bland personer som väntar på en HT. Personerna upplevde en skam över sina känslor vilket 

skapade ett lidande under väntan på en HT. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att lyfter 

fram att dessa känslor är vanliga och därmed bör kunna minska lidandet. Det hjälper även till 

personerna att adaptera till sin situation. Vidare forskning bör göras för att sjuksköterskan 

bättre ska kunna stödja personerna som väntar på en HT i deras adaption. Resultatet i 

föreliggande studie kan användas av sjuksköterskan för att de bättre ska kunna förstå 

personens upplevelse i väntan på en HT. Detta kan medföra att personens lidande minskar 

och att de kan hantera sin väntan på en HT på ett enklare sätt.  

Självständighet 
Arbetet gjordes gemensamt med lika fördelat arbete mellan författarna. Valbone har sökt 

fram den litteratur som användes till bakgrundsavsnittet tillsammans med Amna sökt fram 

litteratur och också aktivt medverkat i alla steg när resultatet analyserats fram. Amna har varit 

huvudansvarig för utformning av tabeller som beskriver datasökning och har tillsammans 

med Valbone skrivit metod, resultatdiskussion och metoddiskussion. Amna och Valbone har 

tillsammans tagit fram bilagan som beskriver analysförandet och skrivit slutsatsen.  
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Bilaga 1 - Artikelsök 1(5) 
CINAHL 

Sökdatum Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

120828  Heart Transplantation 

AND Patient Attitude 

13 10 1 

120828 Heart Transplantation 

AND Quality of Life 

52 15 0 

120828 Heart Transplantation 

AND Quality of life AND 

Pre operative  

3 3 0 

120828 Heart Transplantation 

AND Emotions 

1 1 0 

120828 Heart Transplantation 

AND Emotions AND 

Waiting list 

0 0 0 

120828 Heart and Lung 

transplantation AND 

Emotions  

0 0 0 
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Bilaga 1 - Artikelsök 2(5) 
CINAHL 

Sökdatum Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

120828 Heart Transplantation 

AND Caring 

1 1 0 

120830 Heart Transplantation 

AND Waiting AND 

Psychsocial 

18 18 1 

120830 Heart Transplantation 

AND Experience 

3 2 0 

120830 Heart Transplantation 

AND Candidates 

0 0 0 

120830 Heart Transplantation 

AND Coping 

0 0 0 

120903 Heart AND 

Transplantation  

3 1 0 

120903 Coping OR Needs OR 

Experience Life 

3678 0 0 
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Bilaga 1 - Artikelsök 3(5) 
CINAHL 

Sökdatum Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Valda artiklar 

120903 Cooping OR Needs OR 

Life Experience OR Heart 

Transplantation 

3 1 0 

120903 Pre transplantation Period 20 10 0 
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Bilaga 1 - Artikelsök 4(5) 
Medline 

Sökdatum Sökord Antal träffar  Lästa abstrakt Valda artiklar 

120828 Heart Transplantation 

AND Life Style 

30 20 2 

120828 Heart Transplantation 

AND Personality 

12 10 0 

120828 Heart Transplantation 

AND Quality of Life 

504 5 0 

120830 Heart Transplantation 

AND Waiting AND 

Psychosocial 

29 19 0 

120830 Heart Transplantation 

AND 

79 0 0 

120830 Heart Transplantation 

AND Adaption, 

Psychosocial 

182 0 0 
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Bilaga 1 - Artikelsök 5(5) 
Manuell sökning 
Sökdatum Titel Valda 

120903 Coping predicts depression and disability in 

heart transplant candidates. Burker, E., Evon, 

D., Losielle, M-M., Finkel, J., & Mill, M. 

(2004). 

1 

120903 Patients' perceived care needs whilst waiting 

for a heart or lung transplant. Yorke, J., & 

Cameron-Traub, E. (2006) 

1 

120908 Recently accepted for the waiting list for heart 

or lung transplantation - patients' experiences 

of information and support. Ivarsson, B., 

Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2011). 

1 
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Bilaga 2 - Kvalitetsprotokoll 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod ur  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska:   Antal: 
    Ålder: 
    Man/kvinna: 

Är kontexten presenterad?   Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja Nej Vet ej 

Urval 
- Relevant?     Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt?    Ja Nej Vet ej 

Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?   Ja Nej Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 
- analys tydligt beskriven?   Ja Nej Vet ej 

Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?   Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)   Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad?   Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande  Ja Nej Vet ej 
till en teoretisk referensram?  
- Genereras teori?   Ja Nej Vet ej 

 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

    Hög  Medel  Låg 

 
Kommentar: 
Granskare (sign.): 

 



 

29 
 

Bilaga 3 - Analysförfarande 1(3) 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

I accept that this has happened and that it 

cannot be changed. 

Har accepterat det, inget att göra år saken Känsla av acceptans  

 

 

Acceptans 

 

 

 

 

Hopp 

In reality you can't reject...you can't always be 

blaming yourselves. 

Accepterar att det inte finns någon att skyll på 

 

Känsla av acceptans. 

I haven't set a time for waiting if you have set 

it and it wouldn't come as excepted, you 

would feel unhappy. That is, you would feel 

lost of hope. In other words, without setting a 

time limit, you can continue to have hope. 

Minska risken för falska förhoppningar.  

 

Känsla av falsk 

förhoppning. 

You can manage that even if you're very 

sad...something you can have fun with in the 

future. 

Ser med förväntan på framtiden 

 

Känsla om förväntan Förväntan  

Providing and understanding of what is 

happening, we don't always understand 100 

percent... 

Förstår inte alltid vad som händer.  

 

Känsla av oförståelse Oförståelse  

 

Rädsla 

Since I think uncertainty, the waiting, is ten 

times worse than waiting for a transplant 

Ovissheten är tio gånger värre än väntan. 

 

Känsla av ovisshet  

 

Ovisshet My life's in limbo, the uncertainty. I'd like to 

know about when it might happen.   

Att inte veta när ger ovisshet.  

 

Känsla av ovisshet 
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Bilaga 3 - Analysförfarande 2(3) 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

They called once but it didn't work. They called me 

again but it didn't work again... 

De ringde men ingenting hände  Känsla av osäkerhet  

Osäkerhet 

 

 

 

 

Rädsla 

As what I understand, thinking about these things 

[matter of heart transplantation] will introduce myself 

a lot of stress. 

Att tänka för mycket ger oro. 

 

Känsla av oro  

 

 

Oro You have to wait a long time and the whole thing 

makes you worried. 

Den långa väntan gör en orolig.  

 

Känsla av oro 

I've fallen between the cracks of the floor and I have 

nothing to look forward to... 

Har ingenting att se fram emot 

 

Känsla av hopplöshet  

 

Hopplöshet 

 

 

 

 

 

 

Förtvivlan 

I admit to myself that I cannot deal with it, and quit 

trying. 

Kan inte handskas med det  

 

Känsla av hopplöshet 

All I wanted to do was wrap up in some blanket 

somewhere and disappear into a corner, just get out of 

the center of attention. 

 

Viljan att sno in sig i en filt och försvinna i ett 

hörn, försvinna ur uppmärksamheten.  

 

Känsla av 

uppgivenhet 

 

 

 

 

Uppgivenhet ...the things I can't control, I give it up. Someone else 

can worry about it, I don't have the time. 

...det jag inte kan kontrollera ger jag upp och 

någon annan kan oroa sig för det 

Känsla av 

uppgivenhet 
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Bilaga 3 - Analysförfarande 3(3) 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Only eat, drink and play...nothing to do the 
whole day...that is doing nothing. The person is 
worthless. 

Ingenting att göra hela dagen, personen är värdelös.  
 

Känsla av 
hjälplöshet 
 

 
 
Hjälpslöshet 

 
 
 
 
 
 
Förtvivlan  

I had been admitted and was only lying there, 
waiting for the transplant...for a donor to come 
up... for a donated heart. 

Låg bara där och väntade på det donerade hjärtat 
 

Känsla av 
hjälplöshet 

I do have that feeling sometimes that maybe 
one day if I turn up here, I have a feeling that 
they don't know me. 

De kommer inte känna igen en om man dyker upp 

här 

Känsla av 
betydelselöshet 

 
 
 
Övergivenhet The feeling of having been singled out, turned 

into an outcast all of a sudden... 
Att bli utvald ger känslan av att vara utstött  
 

Känsla av 
övergivenhet 

You stay away from people and they're not 
allowed to visit when they have a cold 

Håller sig borta från de är förkyld 
 

Stöta bort 
människor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Egoism 

I was terrified when I had to talk with my 
friends, I felt very tired...I would avoid it... 

Var rädd och orkade inte prata med vänner Stöta bort vänner 

Many people have tried to keep in touch or 
have actually done so, but since I have been 
very sick I haven't had the energy to talk to 
anyone except those closest to me.  

Efter insjuknandet ingen ork att prata med så många 
människor förutom mina närmaste 

Stöta bort vänner 

Somewhere on this earth there's a person who is 
going to donate an organ to me without 
knowing about it. I have actually thought about 
that. It's a rather strange feeling. 

Ganska konstig känsla att det är någon där ute som 
ska donera ett hjärta.  
 

En känsla av att 
''önska livet'' ur 
någon. 
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Bilaga 4 - Arikelöversikt 1(4) 
Författare/Land Titel Tidskrift Syfte/problem Metod Resultat Bedömning 

Maria Lúcia 
Araújo Sadala 
Noedir Antonio 
Groppo Stolf 
 
Brazilien 
 
Medline 
 

Heart 
transplantation 
experience: a 
phenomenological 
approach 
 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic Illness 
(2007) 
 

Syftet med studien 
var att förstå 
patientens 
upplevelse i 
samband med en 
hjärttransplantation 
baserat på 
patientens 
beskrivningar 
 

En fenomenologisk 
intervjustudie med 
26 deltagare som 
hade 
hjärttransplanterats 
mellan 1990 till 
2004.  
 
Bortfall: Ej 
beskrivet  
 

Varje individ har 
unika erfarenheter av 
hjärttransplantation. 
De var tvungna att 
acceptera processen 
och leva med alla 
förändringar i livet 
som t.ex. 
komplikationer av 
hjärtat, äta tabletter 
resten av sina liv och 
ha restriktioner med 
mat.  

HÖG 

 

Bodil Ivarsson, 
Björn Ekmehag 
och Tryggve 
Sjöberg 
 
Sverige 
 
Manuell sökning 
 

Recently accepted 
for the waiting list 
for heart or lung 
transplantation – 
patient’s 
experience of 
information and 
support 
 

Clinical 
Transplantation 
(2011) 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienternas 
erfarenheter av 
information och 
stöd de fick efter 
att ha placerats i 
kön för en hjärt- 
eller 
lungtransplantation 
 

Beskrivande  med 
critical incident 
technique (CIT) 
med 21 deltagare 
som var uppsatta på 
väntelistan för en 
hjärttransplantation. 
 
Bortfall: Ej 
beskrivet.  
 

Resultatet var att 
patienterna visade 
kunskap och 
medverkan i den 
kommande 
hjärttransplantationen 
vilket tyder på att 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 
lyckades förmedla 
information och hade 
ett effektivt sätt att 
stödja dem.  

HÖG 
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Bilaga 4 - Artikelöversikt 2(4) 
Författare/Land Titel Tidskrift Syfte/problem Metod Resultat Bedömning  

Janelle Yorke och 
Elisabeth 
Caremon-Traub 
 
Australien 
 
Manuell Sökning 
 

Patient’s 
perceived care 
needs whilst 
waiting for a 
heart or lung 
transplant 
 

Journal of 
Nursing and 
Healthcare of 
Chronic Illness 
(2007) 

Syftet med studien 
var att utforska 
uppfattningar om 
omsorg och 
förväntningar med 
patienter på en hjärt- 
och/eller 
lungtransplantations 
väntelista 
 

Designen var 
semistrukturerande 
intervjuer med 
tematisk 
analysmetod. 22 
deltagare som 
väntade på en 
hjärttransplantation. 
De blev intervjuade 
under 3 olika 
omgångar.  
 
Bortfall: 2 patienter 
 

Kandidaterna 
upplevde ofta långa 
väntetider för en 
hjärttransplantation 
vilket medförde 
osäkerhet och stress.  

HÖG 

 

Eileen J. Burker, 
Donna M. Evon, 
Marci Marroquin 
Losielle, Jerry B. 
Finkel, Michael 
R. Mill. 
  
USA 
 
Manuell sökning 

Coping predicts 
depression and 
disability in 
heart transplant 
candidates 

Journal of 
Psychosocial 
Resarch. 
(2005) 

Syftet var att 
beskriva klara 
strategier som 
används av 
hjärtpatienter som 
väntar på 
hjärttransplantation 
och bestämma vilka 
copingstrategier är 
relaterade till 
depression och 
självrappoterad 
funktionsnedsättning 

Tvärsnittsstudie 
med strukturerade 
intervjuer och 
mätinstrument med 
50 deltagare med 
hjärtsvikt som 
utvärderades för en 
hjärttransplantation.  
 
Bortfall: 2 patienter 
 

Studien visade att det 
fanns både positiva 
och negativa 
copingstrategier men 
att de negativa hade 
starkare 
samhörigheter med 
depression och 
funktionsnedsättning.  

MEDEL 

 

 



 

34 
 

Bilaga 4 - Artikelöversikt 3(4) 
Författare/Land Titel  Tidskrift Syfte/Problem Metod Resultat Bedömning 

Kathy Henley 
Haugh och Jeanne 
Salyer. 
 
 USA 
 
CINAHL  
 

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

Heart and Lung 
(2007) 
 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
patienters och 
familjemedlemmars 
uppfattningar om 
vilka interventioner 
som används under 
väntan på ett hjärta, 
den upplevda 
effektiviteten av 
dessa 
interventioner och 
vilka insatser som 
inte används kan 
vara till hjälp. 
 

Intervjustudie med 
grounded theory. 11 
deltagare var med i 
studien (4 
posttransplanterade, 
4 pretraspplanterade 
och 3 
familjemedlemmar). 
 
Bortfall: Ej 
beskrivet   

Resultatet visade 
att osäkerhet var 
det centrala temat 
och under teman 
var  att 
vårdpersonalen 
gav information, 
var lyhörda, 
visade respekt 
och värdighet.  

HÖG 

 

Susanna Yuk Man 
Lee 
Kina 
CINAHL 

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

The World of 
Critical Care 
Nursing 
(2004) 

Syftet med denna 
studie var att se hur 
innebörden var för 
kinesiska vuxna 
män av att vänta på 
en 
hjärttransplantation  

Metoden var en 
fenomenologisk 
intervjustudie med 
6 deltagare där 
intervjun antigen 
ägde rum hemma 
hos patienten eller 
på sjukhuset. 
 
Bortfall: Ej 
beskrivet. 

Resultatet visade 
fyra teman som 
var uthärdandet 
av väntan, bevara 
sig själv under 
väntan, göra en 
mening av väntan 
och tro på ödet 
eller sunpower.  

HÖG 
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Bilaga 4 - Artikeöverskrift 4(4) 
Författare/Land Titel Tidskrift Syfte/problem Metod Resultat Bedömning 

B. Bunzel, G 
Wollenek och A. 
Grundböck. 
Medline 
Österrike 

Psychosocial 
problems of donor 
heart recipients 
adversely 
affecting quality 
of life. 

Quality of Life 
Research 
(1992) 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera pre- och 
postoperativa 
problem hos 
patienter utifrån 
deras subjektiva 
synvinkel 

Intervjustudie 
med 47 deltagare 
som blivit 
transplanterade 
över en period på 
2 år och som 
överlevde det 
första året efter 
transplantationen. 
 
Bortfall: Ej 
beskrivet.  

Resultatet visade 
olika 
stressfaktorer som 
t.ex. sättet de hade 
blivit informerade 
om diagnosen, 
väntan innan 
operationen, 
tvivlen om 
beslutet att 
genomgå en 
transplantation 
och skulden för 
personen som ska 
donera sitt hjärta.   

MEDEL 
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