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Bakgrund: Under 2008 genomfördes 29 hjärttransplantationer i Sverige. Idag finns det 
möjlighet att genomföra blodgruppsinkompatibla transplantationer. Livet efter en 
hjärttransplantation medför fysiska restriktioner och ett livslångt beroende av 
medicinering och återkommande läkarbesök. Syfte: Syftet är att belysa personers 
livsvärld det första året efter en hjärttransplantation. Metod: En litteraturstudie baserad 
på tio artiklar. En innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Resultat: Resultatet visar att mottagaren påverkas både fysiskt och psykiskt av att 
genomgå en hjärttransplantation. Ångest över att ha tagit någon annans liv är en vanlig 
psykisk påverkan. Stöd från vårdpersonal, anhöriga och vänner är en viktig del i 
rehabiliteringen som ofta underlättar och påskyndar återhämtningsprocessen. En positiv 
attityd och ansvar för den egna hälsan hjälper mottagaren att anpassa sig till de 
restriktioner som eventuellt kan förekomma, samt att acceptera eventuella biverkningar 
av medicineringen. Resultat visar att mottagaren ser annorlunda på livet efter 
transplantationen, med nya värderingar och prioriteringar. Slutsats: Livet efter en 
hjärttransplantation kan liknas vid en berg-och-dalbana av fram- och motgångar. De 
fysiska och psykiska förändringar som kan uppstå efter en transplantation har stor 
inverkan på mottagarens fortsatta liv. Stöd från familj och vårdpersonal kan hjälpa 
mottagaren att lättare klara av rehabiliteringen.    
 
Nyckelord: Anpassning, Hjärttransplantation, Livsvärld, Stöd. 
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INTRODUKTION 

I den kommande studien vill vi belysa personers livsvärld efter en 
hjärttransplantation. Att få ett nytt hjärta är enligt Frejd, Nordén och Dahlborg-
Lyckohage (2008) omtumlande och påverkar inte bara den som mottagit hjärtat 
utan involverar hela familjen. För att underlätta vårdandet och minska 
vårdlidandet är det viktigt att mötet mellan sjuksköterskan och den person som 
mottagit ett transplanterat hjärta är bra. Hädanefter i denna studie kommer en 
person som mottagit ett transplanterat hjärta att kallas för ”mottagaren”. För att 
kunna förbättra mötet mellan sjuksköterskan och mottagaren är det av vikt för 
sjuksköterskan att veta hur livet efter en hjärttransplantation ter sig. Först då finns 
möjlighet för sjuksköterskan att kunna hjälpa mottagaren att hantera de känslor 
som uppkommer efter en hjärttransplantation. Det krävs med andra ord att 
sjuksköterskan har en förståelse för mottagarens livsvärld (Frejd et al. 2008). 

BAKGRUND 

I slutet av 1960- talet utfördes världens första hjärttransplantation av Christiaan 
Barnard. Mottagaren överlevde i 18 dagar efter transplantationen, detta väckte stor 
uppmärksamhet och runtom i världen startades program för hjärttransplantationer. 
Under det följande året gjordes ca 100 hjärttransplantationer runt om i världen, 
men den initiala entusiasmen la sig snabbt då överlevnadsstatistiken visade sig 
vara mycket dålig. De följande åren gjordes dock framsteg genom noggrannare 
val av donatorer och mottagare samt bättre mediciner för att förhindra 
bortstötning av det transplanterade organet (The New Encyclopædia, 1992). 
 
I Sverige genomförs idag omkring 500 organtransplantationer varje år, varav 29 
var hjärttransplantationer under 2008 (Donationsrådet, 2008). Den medicinska 
forskningen gör det idag möjligt att genomföra blodgruppsinkompatibla 
transplantationer. Detta innebär att transplantationer över blodgruppsgränserna 
blir möjliga och blodgrupperna behöver på så sätt inte matcha varandra. Detta 
medför bland annat kortare väntetider för de som väntar på ett nytt hjärta (Tydén, 
Kumlien, Genberg, Sandberg, Lundgren & Fehrman, 2005). 
 
Den vanligaste orsaken till hjärttransplantation är att patienten haft en eller flera 
hjärtinfarkter som förstört stora delar av hjärtmuskulaturen, vilket i sin tur kan 
leda till hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat av olika anledningar inte orkar 
pumpa tillräckligt med blod till övriga organ. När standardbehandlingen för 
hjärtsvikt inte är tillräcklig kan det bli aktuellt med en hjärttransplantation. Andra 
bakomliggande orsaker till hjärttransplantation kan vara inflammatoriska 
hjärtmuskelskador, medfödda hjärtfel, svårare klaffsjukdomar, högt blodtryck, 
alkoholproblem och vissa ämnesomsättningssjukdomar (Ericson & Ericson, 
2002). 
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När organ ska väljas ut för donation är det funktionen på organet som är 
avgörande och inte övriga hälsotillstånd. Således är varken diabetes, hjärt-
kärlsjukdomar, hypertoni, rökning eller ålder ett definitivt hinder för en donation 
om funktionen på organet bedöms som tillräckligt god. Kontraindikationer för en 
organtransplantation är HIV-positiv, intravenöst missbruk samt någon form av 
malign sjukdom (Bakkan, Hunnestad, Knobloch, Knutsen, Kongshaug, Myrseth, 
Relbo & Sorensen, 2002). 
 
Donationsprocessen innefattar ett antal kriterier vilka måste var uppfyllda för att 
en donation ska tillåtas. Enligt lagen om kriterier för bestämmande av människans 
död får medicinska insatser enbart förlängas om dessa är nödvändiga för att 
bevara organen eller annat biologiskt material i väntan på ett 
transplantationsingrepp (SOSFS, 1987). För att kunna fatta ett beslut angående 
huruvida en transplantation ska få lov att genomföras eller inte är det viktigt att ta 
hänsyn både till donatorn och anhöriga. Har donatorn inte uttryckt sin önskan så 
måste patientens närstående tillfrågas angående transplantationen. Skulle de 
närstående vara oense, eller om de inte kan nås, får en donation inte genomföras. 
Förmodat samtycke innebär att donationen får lov att ske i de fall då donatorn inte 
uttryckt sin önskan och anhöriga inte utnyttjat sin vetorätt (SOSFS, 1997). 

Tidigare forskning om att leva efter en hjärttransplantation 
Personer som har mottagit ett nytt hjärta efter en hjärttransplantation upplever 
oftast en bra livskvalitet trots skuld till den som donerat sitt hjärta (Hummel, 
Michauk, Hetzer & Fuhrmann, 2001). Det är vanligt att mottagaren ofta känner 
tacksamhet och samhörighet med donatorn och dennes familj. Det finns en vilja 
hos mottagaren att framhäva sin tacksamhet till donatorn. 
 
Enligt Frejd m.fl. (2008) kan det finnas en risk att mottagaren ofta inte ser det nya 
organet som sitt eget. Detta gör att mottagaren inte känner sig hel trots det nya 
organet. Det finns ibland även en rädsla för att organet ska stötas bort rent fysiskt 
med följden att han eller hon skulle bli sjuk igen. Mottagaren är ofta medveten om 
att hjärttransplantationen innebär förändringar och restriktioner i livet. 
Restriktionerna som förekommer efter transplantationen känns för de flesta 
mottagare ändå små i jämförelse med det nya liv de får. De, i många fall svåra, 
upplevelser och erfarenheter mottagaren har av att leva med sin sjukdom före 
transplantationen bidrar till att han eller hon värderar och uppskattar det nya livet 
trots de restriktioner som åläggs honom eller henne. En transplantation medför 
stora förändringar, inte minst då mottagaren alltid kommer att vara beroende av 
mediciner och regelbundna läkarbesök under resten av sitt liv. Förutom att vara 
beroende av regelbundna läkarbesök har vissa mottagare beskrivit att de efter 
utskrivningen från sjukhuset upplevt sig utelämnade till sig själva och sin förmåga 
att läsa av sin kropp (Frejd et al. 2008). 
 
Det är inte enbart mottagaren som påverkas efter en hjärttransplantation, utan hela 
familjen berörs oftast på något sätt. Det finns exempel där osämja i förhållandet 
slutat i skilsmässa, men överlag har de flesta förhållanden fungerat bra och visat 
sig vara stabila även efter transplantationen (Hummel et al. 2001). 
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Efter en hjärttransplantation reduceras vanligtvis den fysiska förmågan kraftigt då 
det finns restriktioner för hur hög belastningen får lov att vara. Detta påverkar 
mottagaren på så sätt att de ofta känner en rädsla för överbelastning och därmed 
inte återgår till ett heltidsjobb utan jobbar istället halvtid eller blir sjukskrivna. 
Trots restriktionerna för belastning är det ändå viktigt för mottagaren att återgå till 
arbetet efter transplantationen då det är ett sätt för mottagaren att komma tillbaka 
till det normala livet (Hummel et al. 2001). 
 
Sjuksköterskans roll är viktig för att mottagaren efter en hjärttransplantation ska 
kunna anpassa sig till sin nya livssituation. Det är oerhört viktigt att 
sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap om hjärttransplantationer för att 
kunna ge bra information och vägledning. Det är viktigt att sjuksköterskan får 
mottagaren delaktig i vården och ser denna som en resurs med egenansvar. 
Sjuksköterskan bör således utgå från mottagarens perspektiv och stödja honom 
eller henne i att uttrycka och utöva sin rätt till självbestämmande över hur vården 
ska planeras och utföras, för att skapa en känsla av trygghet hos mottagaren 
(Nordgren & Fridlund, 2001). 

Teoretisk referensram 
Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är livsvärlden 
det dagliga livet och den värld vi lever i. Livsvärlden kan alltså människan aldrig 
komma ur, eller ifrån, så länge vi visar livstecken. Det är genom livsvärlden vi 
älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker och det är ur denna värld vi söker ett 
livsinnehåll och en mening. Utifrån livsvärldsperspektivet är det viktigt att 
fokusera på relationen mellan patienten och världen istället för att begrunda dessa 
aspekter var för sig. För att uppnå en nivå som underlättar vårdandet av patienten 
är det viktigt för sjuksköterskan att se livsvärldsperspektivet utifrån patientens 
levda värld. Det vill säga hur patienten erfar sin hälsa, sitt lidande, välbefinnande 
samt sin egen vård, först då uppstår en förståelse och en öppenhet mellan patient 
och sjuksköterska. Det är således viktigt att vara öppen för patientens unika 
egenskaper och att mötet blir så förutsättningslöst som möjligt. Det ökar 
möjligheten att fånga det nya i patientens liv utan att förändra dess betydelse 
(Dahlberg et al. 2003). 
 
Mötet mellan patient och sjuksköterska bör balanseras på ett sätt som gör det 
möjligt för sjuksköterskan att bekräfta det som han eller hon i själva verket redan 
vet. På så vis kan sjuksköterskan använda sig utav befintliga kunskaper och 
erfarenheter för att lättare hjälpa patienten. Då sjuksköterskan har en förståelse för 
patientens situation blir det lättare att föra en dialog med patienten. Detta är dock 
inte enbart positivt, för mycket förståelse kan nämligen ge sjuksköterskan 
förutfattade meningar om olika patientgrupper, vilket kan leda vårdandet i fel 
riktning. För att förhindra detta bör sjuksköterskan kritiskt granska och värdera sin 
egen medvetenhet för att ge möjligheten att framhäva varje enskild individs 
perspektiv och inte låta vårdandet bli påverkbart. Det är även viktigt att vårdaren 
bibehåller ett professionellt engagemang gentemot patienten. Detta innebär att 
vårdaren bör ha ett intresse att förutsättningslöst hjälpa patienten utan att räkna 
med någon egen vinning (Dahlberg et al. 2003). 
 
Det finns alltid någon form av livslidande i varje människas liv, det är därför av 
stor vikt att lidandet bekräftas och ses över istället för att det förklaras bort, 
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ignoreras eller undanröjs. Detta görs tyvärr ofta i det vardagliga sammanhanget då 
lidandet i grunden vidrör människans värdighet. För att patienten ska kunna gå 
vidare i sin hälsoutveckling är det således viktigt att utrymme ges för att bemöta 
lidandet, och att tid och rum ges för patienten att ”lida ut”. Det är fullt möjligt för 
patienten att erfara ett välbefinnande även om han eller hon lider av långvarig 
sjukdom eller ohälsa, så länge värdigheten bejakas och lidandet inte förnekas. Då 
upplevelsen av lidande och välbefinnande är unik för varje patient kan 
sjuksköterskan aldrig till fullo förstå hur dessa kommer att uttrycka sig för den 
enskilde patienten. Målet med vårdandet är således att förhindra eller lindra 
lidandet samt skapa förutsättningar för ett ökat välbefinnande utifrån varje enskild 
patients livsvärld (Dahlberg et al. 2003). 
 
Vår existens är knuten till vår kropp, det är genom kroppen vi lever och får 
tillgång till världen. Den fysiska kroppen är således central för vår existens och är 
vår koppling till världen som omger oss. På det fysiska planet är kroppen ett 
objekt som påverkar och påverkas av sin omgivning, men enligt Dahlberg m.fl. 
(2003) räcker inte detta för att beskriva kroppens alla egenskaper och hela dess 
betydelse. Begreppet subjektiv kropp vidgar kroppsbegreppet till att även 
innefatta de psykiska, existentiella och andliga aspekterna av jaget. För 
vårdvetenskapen spelar den subjektiva kroppen som begrepp en betydande roll, då 
allting som händer vår kropp, så som sjukdomar och skador och annat lidande, 
följaktligen även påverkar vår existens (Dahlberg et al. 2003). 

Mottagarens situation ur ett omvårdnadsperspektiv 
Efter sjukhusvistelsen går mottagaren ett nytt liv till mötes och en ny fas börjar. 
Att finna sig tillrätta i vardagen och i livet efter transplantationen innebär en stor 
omställning för mottagaren då det är länge sedan de levde ett normalt liv. 
Omgivningen har inte alltid förståelse för hur mottagarens liv ter sig efter 
transplantationen. Trots att mottagaren utåt sett ser fullt frisk ut orkar han eller 
hon oftast inte lika mycket som andra i samma ålder. Processen före, under och 
efter transplantationen tar lång tid för mottagaren att bearbeta och de behöver då 
hjälp på olika sätt för att ta sig igenom denna period. I tiden efter 
hjärttransplantationen har därför sjuksköterskan en betydelsefull roll, bland annat 
genom att bidra med insatser till att utreda de behov och lämpliga åtgärder som 
mottagaren kan behöva i hemmet. Genom att anordna hjälp i form av en 
kontaktperson kan sjuksköterskan underlätta vårdandet och mottagarens 
återhämtning efter transplantationen. Det är av stor vikt för sjuksköterskan att 
förstå hur vardagen ter sig för mottagaren efter hjärttransplantationen, för att 
bättre kunna vårda och bemöta dessa personer (Bakkan et al. 2002). 

SYFTE 

Syftet är att belysa personers livsvärld det första året efter en hjärttransplantation. 
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METOD 

Metoden har utförts genom en litteraturstudie med en kvalitativ ansats där data 
från tidigare vetenskapliga artiklar inom området kritiskt har värderats, 
kvalitetsbedömts och sammanställts. I en litteraturstudie är målet att systematiskt 
söka, granska och sammanställa litteraturen inom det valda problemområdet. Med 
en kvalitativ ansats innebär det att beskriva, förstå, förklara samt tolka 
människans uppfattning av omvärlden på ett förutsättningslöst sätt (Forsberg & 
Wengström, 2003). 

Datainsamling 
I datainsamlingen har författarna använt sig av fem utav de sex steg som Forsberg 
och Wengström (2003) beskriver i sin urvalsprocess. Här nedan redovisas de sex 
stegen i sin helhet. 
 

1. Identifiera intresseområde och skapa sökord utifrån studiens syfte. 
2. Inklusions- och exklusionskriterier väljs för att kunna begränsa materialet 

och komma närmare syftet. 
3. Sökning genomförs i lämpliga databaser. 
4. Sökning efter ej publicerade artiklar. 
5. Relevanta artiklar väljs ut och abstrakten läses igenom för att göra ett urval 

av det material som ska bli föremål för fortsatt granskning. 
6. Artiklarna ska läsas i sin helhet och kvalitetsvärderas (Forsberg & 

Wengström, 2003) 
 

Författarna brainstormade tillsammans och kom på så sätt fram till ett ämne som 
var av intresse. När syftet var bestämt skapades sökord som relaterade till syftet. 
De sökord och kombinationer som användes redovisas i Tabell 1 och sökresultatet 
i bilaga 1 (Steg 1). För att kunna begränsa urvalet av artiklar så skapades 
inklusions- och exklusionskriterier vilka redovisas längre fram i studien (Steg 2). 
För att avgöra vilka databaser som är mest väsentliga har kriterier bestämts utifrån 
syftet. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl, Medline och Academic Search 
Elite. När urvalet av artiklar sedan gjordes visade det sig att inga artiklar från 
Academic Search Elite användes. Förutom att söka i databaserna gjordes en 
manuell sökning, vilket innebär att söka med hjälp av tidigare artiklars 
referenslistor, genom detta tillkom två artiklar, se bilaga 2 (Steg 3). Steg fyra 
valdes bort då det handlade om att söka efter ännu ej publicerade artiklar. I nästa 
steg valdes artiklar ut som var relevanta i förhållande till syftet. Detta blev första 
urvalet som resulterade i 27 artiklar. Abstraktet på artiklarna lästes igenom för att 
kunna genomföra fortsatt granskning och urval två gjordes vilket resulterade i 10 
artiklar (Steg 5). Avslutningsvis lästes artiklarna i sin helhet och 
kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), se bilaga 3 (Steg 
6). 

Inklusionskriterier 
Artiklarna skall ha en kvalitativ ansats som berör personers livsvärld upp till ett år 
från hjärttransplantationen. Om artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ 
ansats ska den kvalitativa delen inkluderas med förutsättning att artikeln är av 
minst medelbra kvalitet enligt Willman m.fl. (2006). Artiklarna ska vara ”peer 
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reviewed”, skrivna på engelska eller svenska och inrikta sig både på män och/eller 
kvinnor. 

Exklusionskriterier 
Artiklarna skall inte vara skrivna före år 2000 och endast beröra vuxnas livsvärld 
efter transplantationen. 
 

Tabell 1: Headings och MeSH-termer i respektive databas 

Cinahl Medline 

Heart transplantation AND 
Lifeworld OR Life change events OR 
Life  

Heart transplantation AND 
Lifeworld OR Life change events OR 
Life 

Heart transplantation AND Life 
experience OR 
Value of life 

Heart transplantation AND Life 
experience OR 
Value of life 

Heart transplantation AND Personality Heart transplantation AND Personality 

Heart transplantation AND Value of 
Life OR Life style 

Heart transplantation AND Value of 
Life OR Life style 

Heart transplantation AND Adaption, 
psychological 
 

Heart transplantation AND Adaption, 
psychological 
 

Psychological AND Heart transplant 
recipients 

Psychological AND Heart transplant 
recipients 

Heart transplantation AND Cardiac 
patients 

Heart transplantation AND Cardiac 
patients 

Heart transplantation AND Continuety 
of Patient care 

Heart transplantation AND Continuety 
of Patient care 

Heart transplantation AND Attitude to 
life 

Heart transplantation AND Attitude to 
life 

Heart transplantation AND Caring Heart transplantation AND Caring 

Urval 
Under artikelsökningen söktes artiklar som stämde överens med syftet. Abstraktet 
till 85 artiklar lästes tillsammans igenom för att få en förståelse av innehållet. Med 
hjälp av inklusions- och exklusionskriterierna sorterade författarna tillsammans 
bort artiklar som inte stämde överens med studiens syfte. Efter det återstod 10 
artiklar varav sex stycken hade både kvalitativ och kvantitativ ansats. För de 
artiklar som både hade en kvalitativ och en kvantitativ ansats gjordes analys 
enbart på de kvalitativa delarna. För att kunna avgöra om artiklarna var av bra 
kvalitet bedömdes de med hjälp av protokollet enligt Willman m.fl. (2006). (Se 
bilaga1). 
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Analys 
En kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) för 
att identifiera mönster och teman vilket är att belysa det manifesta innehållet i 
texten. Målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
Under analysen har författarna gått igenom följande punkter: 
 

• Samtliga tio artiklar lästes igenom flera gånger, först var för sig och sedan 
tillsammans för att skapa en helhet av innehållet i de olika studierna. 

• Författarna identifierade och strök var för sig under meningsbärande 
enheter som stämde överens med studiens syfte. Sedan jämförde 
författarna resultatet och valde tillsammans ut de meningsbärande 
enheterna som användes i analysen. Meningsbärande enheter är ord, 
meningar och paragrafer. 

• De meningsbärande enheterna kondenserades tillsammans. Meningarna 
översattes från engelska till svenska och förkortades för att göra texten 
mer lättförstålig.  

• Från kondenseringen skapade författarna tillsammans koder för att se 
skillnader och likheter. Koder är diskreta objekt, händelser och andra 
fenomen och används för att få en relation till texten. 

• Koderna parades ihop och det skapades kategorier som sammanfattade de 
meningsbärande enheterna. Kategorierna gör det möjligt att se 
gemensamma nämnare mellan de olika artiklarna. 

• För att få en överblick över analysprocessen, se Tabell 2. 
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Tabell 2: Exempel på analysförfarande 

Källa Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 
Kaba, E., Thompson, D.R., 
Burnard, P., Mphil, D.E., & 
Theodosopoulou, E. (2005). 
Somebody Else´s Heart Inside Me: 
A Descriptive Study of 
Psychological Problems After A 
Heart Transplantation. Issues in 
Mental Health Nursing, 26, 611-
625 

Patient´s concerns about 
the donors heart and how 
getting somebody else´s 
heart might effect their 
own personality 

Någon annans hjärta 
kan påverka 
personligheten 

Påverkan på 
personligheten 

Personlighetsförändring Anpassning till det 
nya livets 
förutsättningar 

Pearsall, P., Schwartz, G., & 
Russek, L. (2000). Changes in 
heart transplant recipients that 
parallel the personalities of their 
donors. Integrative medicine, 2, 
(2-3), 65-72 

She reported noticing that 
various attitudes, habits 
and tastes changed 
following her surgery 

Attityder, vanor och 
smak förändrades i 
samband med 
operationen 

Förändringar i 
samband med 
operation 
 

Förändring av vanor 

Evangelista, L.S., Doering, L., 
Dracup, K. (2003). Meaning and 
life purpose: The perspektives of 
post-transplant women. The 
journal of heart and lung 
transplantation, 42, 250-257 

Many of the women said 
that their experiences 
helped them look beyond 
”worldly needs” and 
appreciate the ”meaning” 
and ”essence” of life 

Erfarenheterna 
hjälpte att se bortom 
världsliga behov 
och uppskatta 
meningen och det 
väsentliga med livet 

Att med 
erfarenheter 
uppskatta 
meningen med 
livet 

Förändrad syn på livet 
via nya erfarenheter 

Omvärdera livet 

Kaba, E., Thompson, D.R., & 
Burnard, P. (2000). Coping after 
heart transplantation: a descriptive 
study of heart transplant 
recipients´ methods of coping. 
Journal of advanced nursing, 32, 
(4), 930-936 

Participants often changed 
values and priorities in 
line with the changing 
circumstances 

Omständigheter 
påverkar 
värderingar och 
prioriteringar i livet 

Omvärdera och 
omprioritera 

Omprioriteringar 
baserade på nya 
förutsättningar 
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RESULTAT 

Resultatet speglar mottagarens livsvärld och redovisas genom följande kategorier; 
känslomässiga band till donatorn och dennes familj, anpassning till det nya livets 
förutsättningar, stödets betydelse samt omvärdera livet. 

Känslomässiga band till donatorn och dennes familj 
Tiden efter en hjärttransplantation är det vanligt att mottagaren funderar mycket 
över donatorn och dennes livsöde. Tankarna kretsar även ofta runt hur deras eget 
liv har och kommer att påverkas på grund av det transplanterade hjärtat. Tankar 
mottagaren har efter en hjärttransplantation handlar därmed både om hur de själva 
har blivit påverkade och om tacksamhet till personen som donerade hjärtat. 
Mottagaren har således en vilja att framföra sin tacksamhet till personen som 
donerade hjärtat och dennes familj. Möjligheten att skriva anonymt brev till 
donatorns familj är ett sätt för mottagaren att visa sin tacksamhet över att ha fått 
”ett nytt liv”. Samtidigt som det ofta kan vara ett sätt för den enskilda människan 
att gå vidare i livet. Förutom viljan att visa sin tacksamhet känner mottagaren ofta 
ångest över att det krävs en annan persons död för att donationen ska bli möjlig. 
Ångesten manifesteras vanligtvis även i skuldkänslor gentemot den donerade 
personens familj, då mottagaren indirekt bidragit till att ett liv tagits ifrån dem. 
Känslorna av ångest och skuld kan i sin tur resultera i oro och sömnsvårigheter 
som påverkar det dagliga livet för mottagaren (Kaba, Thompson, Burnard, Mphil 
& Theodosopoulou, 2005). 
 
Det är inte alla mottagare som vill ha med donatorn eller donatorns familj att göra. 
Känslomässiga band som mottagaren har till donatorn och dennes familj förnekas 
och undantrycks ibland. För dessa mottagare ses hjärtat enbart som ett organ, en 
pump som måste finnas för att livet ska kunna fortsätta (Kaba et al. 2005). Det 
transplanterade hjärtat kan ibland innebära en känslomässig stress för mottagaren. 
Dessa mottagare har visat sig ha ett större behov av förnekelse än övriga 
mottagare. Det är viktigt att upptäcka och bryta förnekelsen tidigt, då det finns 
risk för psykiska problem om förnekelseprocessen pågår under en längre tid 
(Kaba, Thompson & Burnard, 2000). 

Anpassning till det nya livets förutsättningar 
Efter en lyckad hjärttransplantation är det vanligt att mottagaren känner glädje 
över att själva operationen har gått bra, och att det har varit värt att vänta på en ny 
chans till livet. En sådan positiv attityd och förhoppning om att allt kommer att bli 
bra gör det lättare för mottagaren att acceptera de förändringar och restriktioner 
som en hjärttransplantation oundvikligen medför (Kaba et al. 2000). Med tanke på 
alla biverkningar och restriktioner som kan förekomma efter en 
hjärttransplantation är det viktigt att mottagaren har en positiv inställning och 
själv tar ansvar för sin hälsa. Många mottagare känner sig tillfredsställda med sin 
hälsa efter transplantationen trots förekomst av biverkningar och restriktioner. 
Mottagaren måste alltså anpassa sig till eventuella biverkningar och restriktioner 
som förekommer efter en hjärttransplantation (Evangelista, Doering & Dracup, 
2003a). Risken för eventuella bortstötningar och infektioner kan minskas om 
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mottagaren är beredd att acceptera det nya hjärtat som sitt eget (Kaba et al. 2005). 
Just oron för biverkningar och bortstötningar kan vara bidragande faktorer till 
trötthet och sömnproblem bland mottagarna. Den trötthet som många upplevde 
kan förklaras av ålder, anemi, funktionell status och depression (Joyce-Reyes, 
Evangelista, Doering, Dracup, Cesario & Kobashigawa, 2004). 
 
Komplikationer minskas betydligt om mottagaren återgår till sitt arbete så fort det 
är möjligt efter hjärttransplantationen. De som arbetade både före och efter 
hjärttransplantationen visade sig ha bättre arbetsförmåga och orkade med längre 
arbetspass (White-Williams, Jalowiec & Gradys, 2005). Nedsatt fysisk förmåga, 
ålder vid transplantationen samt uppfattningen om den egna förmågan att klara av 
arbetet är faktorer som kan utgöra ett hinder för mottagaren att komma tillbaka till 
arbetslivet efter hjärttransplantationen. Detta är även faktorer som kan förlänga 
rehabiliteringen (Paris & White-Williams, 2005). Att inte ha kontroll över sitt liv 
och sin hälsa resulterar ofta i att mottagaren råkar in i depression. De vill inte 
exponera sin känslomässiga sida, men förr eller senare blir det dock ohanterligt att 
försöka hålla tillbaka känslorna och de tvingas därmed att visa dem ändå 
(Evangelista et al. 2003a). I anpassningen till livet kan ångest, rädsla, sorgsenhet 
och aggressivitet vara normala reaktioner efter hjärttransplantation (Evangelista, 
Doering, Dracup, Vassilakis & Kobashigawa, 2003b). Mottagaren upplever sig 
ibland ha lägre tolerans och småsaker är ofta mer irriterande efter 
transplantationen (Kaba et al. 2000). För att kunna anpassa sig till det nya livet 
efter en hjärttransplantation kan psykologisk terapi vara nödvändig då det kan 
vara skadligt om dessa negativa tankar och känslor blir alltför starka och 
långvariga (Perez-San-Gregorio, Martin-Rodriguez, Diaz-Dominguez & Perez- 
Bernal, 2006). 
 
Det nya livet efter en hjärttransplantation kan innebära personlighetsförändringar 
(Pearsall, Schwartz & Russek, 2000). Förändringarna visar sig ofta som ändrade 
attityder, vanor, musiksmak samt förändrat smaksinne. En man som tar emot ett 
kvinnohjärta kan till exempel få en starkare kontakt med sin feminina sida och få 
ett annat sätt att tänka på sex än han tidigare haft. Att mottagaren upplever dessa 
förändringar kan förklaras genom att minnen på olika sätt förvaras i hjärtats 
muskelvävnad, därmed kan dessa minnen även överföras från donator till 
mottagare (Pearsall et al. 2000). 
 
Informationen är en viktig del i anpassningen till det nya livet, men denna ska ges 
i lagom mängd. För mycket information kan göra mer skada än nytta för 
mottagaren. Han eller hon behöver tid att sörja och fundera för att kunna hantera 
det nya livet (Kaba et al. 2005). Ofta är det bättre för mottagarna att inte veta vilka 
problem som kan komma fram över, utan istället ta dagen som den kommer. 
Mottagarna vill ofta inte engagera sig i andra personer med likartade problem som 
de själv har, utan anser att de har nog med sina egna. För att lättare klara av sin 
situation jämför sig vissa mottagare med andra patienter som är mindre lyckligt 
lottade. I en sådan jämförelse framstår mottagarens egna situation som mer 
gynnsam och blir därmed lättare att acceptera (Kaba et al. 2000). 

Stödets betydelse 
För mottagaren är perioden efter hjärttransplantationen ofta påfrestande. För att ta 
sig genom denna period krävs mycket stöd från bland annat anhöriga och vänner. 
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Det stöd som givits har ofta stor betydelse på hur väl mottagaren anpassar sig och 
hanterar tiden efter transplantationen. Förutom anhöriga och vänner kan den 
andliga tron ofta vara ett stöd för mottagaren. Den andliga tron har till exempel 
varit ett stöd och underlättat rehabiliteringen avsevärt hos många mottagare (Kaba 
et al. 2000). Ett annat exempel på stöd i återhämtningen efter en 
hjärttransplantation är det stöd som ges av vårdpersonalen. Vilket innefattar att 
delge och förklara information till mottagare och anhöriga. Detta skapar i sin tur 
en känsla av trygghet som leder till stärkta band mellan familj och mottagare. Att 
känna förtroende för vårdpersonalen är också ett stöd på så sätt att det hjälper 
mottagaren att behålla optimismen och tron på att allt kommer att bli bra. Detta 
förtroende för vårdpersonalen gör det lättare för mottagaren att uthärda eventuella 
biverkningar som kan uppkomma efter transplantationen (Evangelista et al. 
2003b). Vårdpersonalen har dessutom en avgörande roll i vårdandet av 
hjärttransplanterade. Genom att vårdpersonalen kan förnimma de svårigheter som 
mottagaren ställs inför vid rehabiliteringen kan strategier skapas för att komma 
över dem. De hjärttransplanterade upplever ofta att de inte har förmågan att själva 
klara rehabiliteringen. Ett nära samarbete mellan mottagaren och vårdpersonalen 
är således i många fall avgörande för en lyckad rehabilitering (Salyer, Flattery, 
Joyner & Elswick, 2003). 

Omvärdera livet 
En hjärttransplantation kräver ofta att mottagaren omvärderar sin syn på livet för 
att kunna komma vidare. Det krävs en positiv attityd och en tro på att allt kommer 
bli bra för att orka gå vidare. Med hjälp av erfarenheterna som en 
hjärttransplantation för med sig har många mottagare beskrivit att de börjat se 
bortom världsliga behov och börjat uppskatta meningen och det väsentliga i livet 
(Evangelista et al. 2003a). Förändringen som sker vid en hjärttransplantation 
påverkar således mottagaren till att prioritera och värdera livet annorlunda än 
innan transplantationen (Kaba et al. 2000). En del mottagare har efter 
transplantationen insett att hälsan är en viktig del i deras liv. De har därmed 
prioriterat om och lagt sig till med en mer hälsofrämjande livsstil (Evangelista et 
al. 2003a; Salyer et al. 2003). Efter en hjärttransplantation omvärderar mottagaren 
sitt liv och relationer som tidigare tagits för givna blir mer betydelsefulla och får 
på så vis ett högre värde. Att överge gamla eller skapa nya mål utifrån den 
situation som mottagaren befinner sig i är ett sätt för honom eller henne att lättare 
hantera sin nya livssituation. Att omvärdera livet hjälper mottagaren att hantera 
eventuella problem som uppstår i samband med transplantationen och på så sätt 
förbättras även självkänslan (Kaba et al. 2000). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna kvalitativa litteraturstudie bygger på tio vetenskapliga artiklar som berör 
personers livsvärld ett år efter en hjärttransplantation. Av de tio artiklarna hade 
sex stycken både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa inkluderades ändå 
eftersom de kvalitativa delarna motsvarade studiens syfte och var av tillräckligt 
bra kvalitet. Bara de kvalitativa delarna i artiklarna analyserades då upplevelserna 
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skulle belysas utifrån ett livsvärldsperspektiv. Två av författarna till de artiklar 
som använts i denna studie förekommer i mer än en artikel. Det faktum att dessa 
författare står för 40 % av analysmaterialet kan ha påverkat studiens resultat. 
Artiklar från fler olika författare hade även minskat risken att resultatet färgats av 
en enskild författares sätt att se på situationen. Ett analysunderlag bestående av 
artiklar från fler olika författare hade troligtvis ökat tillförlitligheten på resultatet. 
En av artiklarna som analyserades var en litteraturstudie. Således gjordes analys 
och tolkning på ett resultat som i sig var en analys av ursprungsdata. En sådan 
andrahandsanalys kan ha påverkat studiens resultat genom att man har gått ifrån 
ursprungsdata vilket kan leda till förändrad innebörd. För att göra ett urval och en 
begränsning utav artiklarna skapades inklusions- och exklusionskriterier. I dessa 
framgår det att artiklarna inriktade sig på både män och kvinnor vilket gav ett 
bredare resultat. Utifrån sökningen framgick att det fanns ett mycket begränsat 
antal studier som belyser mottagarens livsvärld upp till ett år efter en 
hjärttransplantation. Författarna utökade således sökningen med närliggande 
sökord för att ta fram flera artiklar. Att artiklarna var skrivna på engelska som inte 
är författarnas modersmål gör att de kan ha blivit misstolkningar på grund av 
språkförbistringar. Detta har författarna varit medvetna om under arbetets gång 
och försökt att översätta artiklarna så korrekt som möjligt genom att använda 
uppslagsverk (Prismas Engelska ordbok, 1991) och kontinuerligt kontrollerat 
innebörden med hjälp av varandra. För att få ett tidsperspektiv och lättare göra ett 
urval av artiklarna begränsades syftet till att beröra personens livsvärld ett år efter 
transplantationen. Hade författarna valt att titta på livsvärlden under en längre tid 
efter transplantationen är det möjligt att resultatet blivit annorlunda, detta val 
gjordes därmed för att få ett resultat som speglar hur livsvärlden är under det 
första året efter transplantationen. 
 
En av exklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara från år 2000 och framåt 
för att fånga upp det nyaste forskningsresultatet. Författarna valde även att 
exkludera de artiklar som berörde barn och tittade därför enbart på vuxnas 
livsvärld efter transplantationen, vilket troligtvis har påverkat resultatet. För att 
kunna avgöra om artiklarna var av bra kvalitet så användes ett protokoll enligt 
Willman m.fl. (2006). Det visade sig att sex av de tio artiklarna hade bra kvalité 
och resten var av medelkvalité. 
 
En urvalsprocess på sex steg har använts enligt Forsberg och Wengström (2003). 
Till denna studie valdes det fjärde steget bort då det handlade om att söka efter 
ännu inte publicerade artiklar vilket kräver kontakter inom området som 
författarna inte har. Under analysen har författarna försökt att hålla tillbaka 
eventuella egna föreställningar om hur det är att leva efter en hjärttransplantation 
för att det inte ska påverka analysprocessen. Därmed har författarna bemött varje 
situation som om den vore ny för att få en helhetsförståelse av den. 
 
Analysen av den kvalitativa forskningen i denna studie speglas enligt en metod av 
Graneheim och Lundman (2004). Denna metod är bra beskriven, lätt att följa och 
har på så sätt hjälpt författarna att vara systematiska. För att studiens resultat ska 
bli tillförlitligt har författarna valt att noga redogöra för analysmetoden. 
Författarna har läst igenom artiklarna flera gånger, dels själva och tillsammans för 
att på så sätt få en gemensam uppfattning om dess innehåll. Meningsenheter 
valdes ut var för sig och kontrollerades gemensamt, de slutliga meningsenheterna 
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valdes tillsammans och ledde fram till fyra kategorier. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) kan för stora eller små meningsenheter påverka resultatet och 
göra så att viktig information försvinner. Därför kan detta anses vara ett svårt 
analysmoment, men författarna har haft detta i åtanke och tycker sig ha fått fram 
bra meningsenheter. 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att det inte enbart är mottagaren utan hela mottagarens 
familj som involveras efter en hjärttransplantation. Mottagaren känner ofta skuld 
till donatorn och dennes familj över att vara den som tagit ett liv ifrån dem. 
Samtidigt som han eller hon även ofta känner tacksamhet över att ha fått chansen 
till ”ett nytt liv”. Likartat påvisas detta i en studie av Hummel m.fl. (2001) som 
beskriver att mottagaren har olika typer av känslomässiga band till donatorn och 
dennes familj. Det framkommer också att de känslomässiga banden inte behöver 
vara ett hinder för att mottagaren ska uppleva sig ha en bra livskvalitet (Hummel 
et al. 2001). 
 
Vårt resultat visar också att det inte är alla mottagare som känner samhörighet till 
donatorn, vissa undantrycker och förnekar istället de känslor och tankar som har 
med donatorn att göra. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) förekommer det på ett eller 
annat sätt ett livslidande hos alla människor och känslorna undantrycks och 
ignoreras för att människan ska kunna behålla sin värdighet. Det är dock viktigt 
att försöka förhindra att dessa känslor undantrycks och förnekas för att mottagaren 
ska kunna gå vidare i sin hälsoutveckling och uppnå ett välbefinnande (Dahlberg 
et al. 2003). 
 
Det framkommer i vårt resultat att mottagarens livsvärld upp till ett år efter 
transplantationen är mestadels positiv. Mottagaren har ofta förhoppningar om att 
allt kommer bli bra och känner glädje över att ha fått en ny chans till livet. Denna 
positiva attityd behövs för att acceptera de restriktioner och förändringar som 
transplantationen kan medföra. Resultatet visar också att en positiv inställning är 
viktig för mottagaren när det gäller att ta ansvar för sin hälsa och utstå eventuella 
biverkningar som medicineringen kan medföra. Trots eventuella biverkningar och 
förändringar som kan uppkomma vid en hjärttransplantation upplever mottagaren 
ofta sin hälsa som god. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) är det fullt möjligt för 
patienten att ha ett välbefinnande även om han eller hon lider av långvarig 
sjukdom eller ohälsa. I studien av Frejd m.fl. (2008) redovisas det att mottagaren 
upplever de förändringar och restriktioner som kommer efter en 
hjärttransplantation som relativt små i jämförelse med det nya liv som de fått.  
 
Enligt Frejd m.fl. (2008) påvisas att det finns en rädsla hos mottagaren att det nya 
hjärtat ska stötas bort rent fysiskt på grund av att han eller hon inte accepterar det 
nya hjärtat som sitt eget. Detta framkommer även i vårt resultat, som visar att 
risken för bortstötning och infektioner kan minimeras om mottagaren accepterar 
det nya hjärtat som sitt eget. Komplikationsriskerna minimeras också för de 
mottagare som återgår till arbete så fort som möjligt efter transplantationen. 
Likartat påvisas detta av Bakkan m.fl. (2002) som beskriver att riskerna för 
bortstötningar är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Risken för bortstötning 
avtar med tiden, men försvinner aldrig helt. Det finns även ett samband mellan 
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bortstötning och infektion då behandlingen mot bortstötning försvagar 
immunförsvaret (Bakkan et al. 2002). 
 
Resultatet i denna studie visade att de mottagare som hade erfarenhet av arbete 
innan transplantationen hade bättre fysisk förmåga och orkade med längre 
arbetspass efter transplantationen. Enligt Hummel m.fl. (2001) finns det 
restriktioner om hur fysiskt aktiv mottagaren får lov att vara. Detta gör att 
mottagarna är rädda för överbelastning och därmed inte återgår till en heltid utan 
nöjer sig med att arbeta halvtid. Bakkan m.fl. (2002) påpekar att det är viktigt att 
återgå till en normal dygnsrytm och livsmönster samt att bli så oberoende som 
möjligt. Detta hjälper mottagaren att uppnå ett välbefinnande och att återgå till ett 
så normalt liv som möjligt. Att mottagaren själv väljer den fysiska aktivitet som 
han eller hon trivs med är viktigt. Det kan hjälpa mottagaren att se den fysiska 
aktiviteten som en naturlig del av livet istället för att se det som ett tvång. 
 
Vårt resultat visar att rehabilitering utgör en stor del av mottagarens livsvärld och 
det behövs ofta stöd från bland annat vårdpersonal. Detta hjälper mottagaren att 
bibehålla optimismen och klara av rehabiliteringen vilket leder till ett bättre liv. 
Stöd från vårdpersonal innebär bland annat att ge information både till mottagaren 
och dennes familj. Detta belyses även av Bakkan m.fl. (2002) som poängterar 
vikten av undervisning och information till mottagaren. Mottagaren måste 
nämligen lära sig egenvård, att anpassa sin livsstil till att leva med ett 
transplanterat organ. Handledning och systematisk undervisning måste ske 
individuellt och anpassas till individens specifika behov. Om bristande kunskap 
och missförstånd föreligger kan det leda till allvarliga konsekvenser. Därför är det 
av vikt att mottagaren får demonstrera och beskriva vad han eller hon har lärt sig. 
Dahlberg m.fl. (2003) betonar att mötet mellan sjuksköterska och mottagare kan 
balanseras om sjuksköterskan bibehåller ett professionellt engagemang, vilket 
innebär att kritiskt granska och värdera sin egen medvetenhet. Om sjuksköterskan 
bejakar varje enskild individs livsvärld och har ett intresse att förutsättningslöst 
hjälpa patienten utan att räkna med någon egen vinning kan vårdarbetet förbättras 
(Dahlberg et al. 2003). 
 
Studiens resultat visar att en hjärttransplantation ofta leder till att mottagaren ser 
bortom de världsliga behoven, omvärderar och ser att det finns en mening med 
livet. Denna påverkan på mottagarens livsvärld kan exempelvis påvisas genom att 
relationer och hälsofrämjande livsstil vanligtvis blir mer betydelsefulla än de var 
före transplantationen. Likartat betonas detta även av Bakkan m.fl. (2002) som 
beskriver att mottagaren bör ta till sig en mer hälsofrämjande livsstil. Detta 
innebär att mottagaren bör undvika alkohol eftersom behandlingen i sig redan 
påverkar levern. Rökning bör också undvikas eftersom detta skadar hjärtats 
blodkärl och lungorna. 
 

Slutsats 
Resultatet visar att livet efter en hjärttransplantation kan liknas vid en berg-och-
dalbana som speglar vardagslivets motgångar och framgångar. Där mottagarens 
liv tumlas runt av känslomässiga förändringar som glädje, skuld, ångest, oro och 
förnekelse. Det finns många faktorer som kan påverka livsvärlden efter en 
hjärttransplantation. Det kan vara alltifrån att anpassa sig till det nya livet, hur 
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personligheten förändras och hur livet omvärderas, till hur bra stöd som ges från 
omgivningen. Vårdpersonalen måste ha en förståelse för dessa faktorer samt hur 
de påverkar rehabiliteringen och i förlängningen mottagarens livsvärld. 
Rehabiliteringen kan påverkas både positivt och negativt, beroende på hur väl 
mottagaren hanterar samt anpassar sig till den känslomässiga och fysiska 
förändringen efter en hjärttransplantation. Genom en förståelse för denna 
förändring kan meningen och det väsentliga i livet bejakas. Det är även viktigt att 
starkt poängtera betydelsen av det stöd som finns från anhöriga, vänner och 
vårdpersonal. Detta stöd kan ha en stor inverkan på mottagarens fortsatta liv. För 
fortsatt forskning skulle det vara intressant att inrikta sig på antingen män, 
kvinnor eller barn.  
 
Det hade då varit intressant att se om resultatet blivit olika för män respektive 
kvinnor. I denna studie har tiden begränsats till ett år efter transplantationen och 
därför skulle en kommande litteraturstudie kunna breddas för att få ett resultat 
som speglar hur livsvärlden är ett år och framåt. 
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Deltagare: 50 kvinnor 
i ålder 54+-13 år. 
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transplantationen 5+-
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ångest, depression och 
fiendeskap. Fysiskt och 
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resultat.  
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Rodriguez, A., Diaz-
Dominguez, R., & 
Pérez-Bernal, J. 
(2006). The Influence 
of Posttransplant 
Anxiety on the Long 
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Patients. 
Transplantation 
proceedings, 38, (8), 
2406-2408. 

Syftet med denna studie 
var således att analysera 
huruvida hälsosymtomen 
gällande ångest, depression 
och livskvalitet ett år efter 
transplantation, påverkades 
av det faktum att patienter 
led av svår ångest efter 
transplantationen. 

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats. 
 
Intervjuer och 
frågeformulär 
användes. 

Deltagare: 166 
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Olika typer av 
transplantationer 
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, 42,8 % var 
njurtransplantation. 
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49 år. 

Visar att en hög nivå av 
posttransplant ångest på lång 
sikt är skadlig för hälsan av de 
transplanterade, vilket i 
slutändan även ledde till sämre 
livskvalitet. Det visade sig 
finnas ångest, depression, 
liksom en minskad funktion på 
det sociala, känslosamma, 
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in Female Heart 
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Journal of Heart and 
Lung transplantation, 
23, (5), 614-619. 

Syftet med denna studie 
var att avgöra förekomst 
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bland kvinnor som 
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hjärttransplantation.  

Kvalitativ och 
kvantitativ ansats.  
 
Intervjuer samt 
frågeformulär som tog 
mellan 10-15 minuter 
att fylla i.  
 
Demografisk och 
klinisk data skapades 
från egna rapporter och 
medicinska diagram. 

Deltagare: 50 kvinnor  
 
Ålder: Alla mellan 55 
+- 13 år.  

Trötthet är vanligt efter 
hjärttransplantation vilket är 
associerat till både fysiologiska 
och psykologiska faktorer. 
Anställnings status, anemi, 
depression, funktionell status 
och mental hälsa var relaterade 
till trötthet.  
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Paris, W., & White-
Williams, C. (2005). 
Social Adaption After 
Cardiothoracic 
Transplantation. 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, 20, 67-73. 

Syftet med denna studie 
var att beskriva social 
anpassning för hjärta-, 
lunga- och hjärt-
lungmottagare.  

Litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. 
 
 

Urvalet fokuserade 
sig på de patienter 
som genomgått 
hjärta-, lunga eller 
hjärt-lung 
transplantation. 
  

Resultatet visar att en del av de 
patienter som blivit 
transplanterade och återgår till 
arbetet får bättre livskvalitet. 
När fysisk status studeras är 
det även viktigt att ta kulturen 
med i beräkningen. 
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PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, 
ss 156-157). 
 
BESKRIVNING AV STUDIEN 
 
Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika  

 
 
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?  Ja Nej Vet ej 
Råder Analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 
 
KOMMUNICERBARHET 
Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 
 
Redovisas resultatet i förhållande till en  
teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 
Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 
 
HUVUDFYND 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/Analys adekvat? 
 
 
 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet.   Bra  Medel Dålig 
 
 
KOMMENTARER 
 
Granskares sign.   
 

Antal  

Ålder  

Man/Kvinna  
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