
 

 

 

 

 

 

 

HJÄRTTRANSPLANTATION – EN UTMANING I LIVET 

- En intervjustudie 

 

HEART TRANSPLANT – LIFE CHALLENGES 

- An interview study 

 

 

 

 

 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Avancerad nivå 

Examensdatum: 2018-05-29 

Kurs: Ht16 

 

Författare:  Handledare: 

Aticha Meechoke  Eleni Siouta 

  

 Examinator:  

 Unn-Britt Johansson 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Sedan 1967 har över 130 000 patienter genomgått en hjärttransplantation, en behandling 

som idag medför att patienter med terminal hjärtsvikt återfår sin livskvalitet samt får sitt liv 

förlängt. Idag lever patienter längre efter en hjärttransplantation. Vägen tillbaka till ett 

normalt liv för dessa patienter är full av både kroppsliga och mentala utmaningar. För att 

kunna bemöta och ge stöd till dessa patienter på bästa möjliga sätt är det viktigt att förstå 

hur patienterna upplever livet efter en hjärttransplantation.  

 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser efter en hjärttransplantation.  

 

Metod som användes var en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Åtta patienter 

inkluderades i studien. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer på 

ett sjukhus i södra Sverige under perioden december 2017 till januari 2018. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera det samlade materialet.  

 

Studiens resultat sammanfattades under två teman; att patienterna varken var friska eller 

sjuka och förändrat synsätt på överlevnad och hanteringsstrategier. Det sviktande hjärtat 

ersattes av ett nytt och friskt hjärta. Med det friska hjärtat fick patienterna livet tillbaka och 

upplevde en förbättrad hälsa och livskvalitet, dock hade de samtidigt lidit av 

komplikationer som behandlingen medfört. Patienterna befanns sig i ett hälsostillstånd där 

hen var varken frisk eller sjuk. Trots detta var patienternas upplevelser av vardagen fulla 

av möjligheter trots hinder och begränsningar. Studien visade vidare att patienterna 

behövde varierande stödinsatser. Med inre-och yttre motivation samt stöd av omgivningen 

kunde dessa patienter hitta nya vägar och strategier att hantera vardagen och leva ett 

tillfredsställande liv trots omständigheterna. Genom att förändra sitt synsätt på tillvaron 

och att bygga upp den inre styrkan och viljan kunde hinder vändas till möjligheter.  
 

Studiens slutsats visar att livet efter en hjärttransplantation är fullt av utmaningar, 

patienterna upplevde både hälsa och ohälsa. Vårdpersonal bör vara medveten om att dessa 

patienter behöver stöd, både socialt och professionellt, för att klara av de fysiska och 

psykosociala utmaningarna i det dagliga livet efter hjärttransplantationen. Därför bör 

vårdpersonal upptäcka eventuella problem i god tid och genomföra de åtgärder som behövs 

för att förebygga ohälsa.  
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ABSTRACT 
 

Since 1967, more than 130 000 patients underwent heart transplantation worldwide; this 

helps the patients with end-stage heart failure regain quality of life as well as to have life 

prolonged. The life expectancy of a heart transplant has significantly improved. The way 

back to a normal life after heart transplant is filled of physical, mental and emotional 

challenges. It is important to understand the patient’s perception after cardiac transplant to 

be able to understand them and to provide them support in the best possible way.  

Method: A qualitative interview study with an inductive approach was chosen as the 

method. Eight patients were included in the study. The data collection was conducted with 

semi-structured interviews in a hospital in the southern part of Sweden during the period of 

December 2017 to January 2018.  A qualitative content analysis was used to analyze the 

material. 

Result: The result of the study could summarize into two themes; neither ill nor healthy; 

adaptation and coping strategies. The patients experienced improvement of quality of life 

but at the same time they were suffering from complications caused by the treatment. 

Patient’s experiences of everyday life were full of possibilities, despite obstacles and 

limitations. The study showed that support from different sources was needed, such as 

support from professionals and family. With inner and outer motivation and support from 

the environment, these patients could find new ways and strategies to handle everyday life 

regardless of the circumstances. By changing views on existence and build up the inner 

strength and will, obstacles could be turned into opportunities. 

Conclusion: Life after a heart transplant is full of challenges; they had experienced both 

health and illness. Healthcare professionals should be aware that these patients need 

support both socially and professionally to cope with the physical and psychosocial 

challenges in the daily life after the heart transplant. Therefore, early identification of 

problems and finding solutions would be helpful to maintaining good health.  
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INLEDNING  
 

Sedan den första hjärttransplantationen utfördes har medicinska framsteg samt förbättrade 

operationsmetoder medfört att patienten lever längre efter en transplantation. Livet efter en 

hjärttransplantation är fortfarande en stor utmaning för patienter och vårdpersonal men 

även för anhöriga. Detta har medfört en ökad uppmärksamhet för att kunna förstå 

patienternas perspektiv utifrån deras upplevelser. Hitintills har många aspekter och 

områden studerats vad beträffar ovan. I denna studie hade författaren för avsikt att studera 

patienters upplevelser av att leva livet efter en hjärttransplantation och på detta sätt få en 

ökad förståelse om fenomenet och därmed kunna ge en bättre personcentrerad vård.  

BAKGRUND 

Hjärttransplantation 

Definition och Historik  

Transplantation innebär att vävnad, celler eller organ förflyttas från en person till en annan 

eller inom samma person, organen och vävnaden kan komma från en levande- eller avliden 

person. En hjärttransplantation innebär att ett hjärta avlägsnas från en donator och 

transplanteras in hos mottagaren för att ersätta det sviktande hjärtat. Hjärttransplantation är 

en sista åtgärd vid svår hjärtsvikt som etableras när annan intensifierad behandling varit 

otillräcklig. Transplantation betraktas som en framgångsrik metod inom det medicinska 

behandlingsalternativet (Johnsson & Tufvesson, 2002; Nationalencyklopedin, 2018; Stolf, 

2017).  

De första framgångsrika organtransplantationerna på människan utfördes 1950 av njurar 

respektive 1964 av lever (Johnsson & Tufvesson, 2002). Efter den första lyckade 

lungtransplantationen på en människa, 1963 i USA (Venuta & Van Raemdonch, 2017), 

försökte James D. Hardy utföra en hjärttransplantation genom att operera in ett 

schimpanshjärta i en människa men misslyckades och patienten avled efter en timme. År 

1967 lyckades Christiaan Barnard genomföra den första framgångsrika 

hjärttransplantationen på en människa i Kapstaden, Sydafrika (Lund et al., 2016; Stolf, 

2017). I Skandinavien utfördes den första hjärttransplantationen i Norge 1983 och i 

Sverige 1984. Fram till juni 2015 hade 118 788 patienter genomgått en hjärttransplantation 

i världen, 113 472 av vuxna hjärttransplantationer inkluderades i statistiken. I Sverige har 

antalet hjärttransplantationer ökat det senaste decenniet, i genomsnitt genomförs cirka 50 

hjärttransplantationer per år (Lund et al., 2016; Scandiatransplant, 2017; The International 

Society for Heart & Lung Transplantation [ISHLT], 2017;).  

Bakomliggande orsak till hjärttransplantation 

Svår hjärtsvikt är den främsta indikationen för en hjärttransplantation, patienter med 

symtom enligt NYHA III-IV (New York Heart Association) är de som kan bli aktuella för 

hjärttransplantation (Erbasan et al., 2008; Johnsson & Tufveson, 2002; Sammani et al., 

2017).  Allvarlighetsgraden av hjärtsvikt graderas enligt NYHA I-IV. NYHA-I innebär 

patienter med asymtomatisk hjärtsvikt, NYHA-II är patienter som uppvisar 

hjärtsviktsymtomen vid lätt ansträngning, NYHA-III är patienter som uppvisar symtom på 

hjärtsvikt vid lätt till måttligt ansträngning och NYHA-IV innebär att patienten är påverkad 

av sjukdomen i vila och symtomen ökar vid minsta aktivitetsnivå (Mårtensson, 2012).  
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Andelen av mottagarens diagnoser vid hjärttransplantation är snarlika nationellt och 

internationellt. Dilaterad kardiomyopati är den vanligaste orsaken till hjärttransplantation, 

åldern för den drabbade patientgruppen är mellan 18-59 år. Dilaterad kardiomyopati är ett 

samlingsbegrepp för en hjärtmuskelsjukdom. Det innebär att hjärtat har en försämrad 

pumpförmåga framför allt orsakad av att vänster kammare är förstorad och försvagad och 

på grund av detta har en otillräcklig förmåga att kunna pumpa ut tillräckligt med blod vid 

varje hjärtslag (Johnsson & Tufveson, 2002; Lee et al., 2017; Lund et al., 2016; Sammani 

et al., 2017). Ischemisk hjärtsjukdom är den näst vanligaste förekommande orsaken till 

hjärttransplantation och den drabbade patientgrupp är från 60 år och äldre. Övriga 

diagnoser som kan förekomma är hjärtklaffsjukdomar, medfödda hjärtsjukdomar (CHD) 

och endokardit. Retransplantation av det transplanterade hjärtat är också en bakomliggande 

orsak men antalet är minimalt (ISHLT, 2017; Johnsson & Tufveson, 2002; Lee et al., 2017; 

Sammani et al., 2017).  

Alexova et al. (2017) belyser i sin studie att idiopatisk dilaterad kardiomyopati (iDCM) var 

den vanliga orsaken till hjärttransplantation och mest drabbade var unga vuxna. I studien 

framkom att män var överrepresenterade, de var diagnostiserade NYHA klass III, hade 

förmaksflimmer samt låg ejektionsfraktion. Ejektionsfraktion [EF] är ett mått för 

bedömning av systolisk vänsterkammarfunktion, EF används för att beräkna ut hur stor 

mängd av blodvolym i hjärtats vänsterkammare som pumpas ut under kammarens 

sammandragningsfas. Via ekokardiografi eller via hjärtscintigrafi kan EF-funktion mätas 

(Wikström, 2014).  

Vem kan få ett nytt hjärta? 

Många kriterier ska vara uppfyllda för att en patient ska få genomgå en 

hjärttransplantation. I dessa ingår att patienten ska lida av en terminal hjärtsvikt med 

förväntad överlevnad mindre än ett år. Patienten är klassificerad NYHA-klass III-IV i sin 

hjärtsvikt och ska ha genomgått de samtliga medicinska- och kirurgiska behandlingar som 

är tillgängliga utan förbättring. Efter hjärttransplantationen ska patientens överlevnad och 

livskvalitet förbättras med ett nytt hjärta (Johnsson & Tufveson, 2002; Lund et al., 2016). 

Patienten ska ha en god hälsa och leva ett hälsosamt liv. Det krävs en god följsamhet från 

patienten då en hjärttransplantation medför livslång medicinering och frekventa 

undersökningar samt en livslång följsamhet till livsstilsförändringar. Kontraindikationer 

för att patienten inte får ett hjärta är bland annat andra allvarliga sjukdomar, kraftig 

övervikt och pågående infektioner. (Johnsson & Tufveson, 2002; Lund et al., 2016). 

Patienten ska genomgå en noggrann medicinsk utredning med omfattande undersökningar 

och kontroller. För att kunna få ett hjärta måste patienten genomgå en medicinsk 

granskning, en granskning av sociala- och psykologiska aspekter för att säkerställa 

följsamheten till läkemedelsordinationer, undersökningar och kontroller. Därefter placeras 

patienten på väntelista, denna process kan ta tid i väntan på när ett hjärta blir tillgängligt. 

Väntetider för transplantation varierar, detta beror huvudsakligen på att behovet av 

hjärttransplantationer är större än antalet donatorer men det kan också bero på andra 

orsaker. Patienter som tidigare drabbades av cancersjukdomar kan senare åter drabbas av 

sjukdomen framförallt efter immundämpande behandlingen. Därför är väntetiden för dessa 

patienter längre, detta för att minimera risken för återfall efter transplantationen. 

Ytterligare kan väntetiden öka för personer med vissa blodgrupper exempelvis patienter 

med blodgrupp 0 som är en mindre vanligt blodgrupp i Sverige (Johnsson & Tufveson, 

2002; Scandiatransplant, 2017; SIHLT, 2017). En patient kan vänta länge för en 

transplantation och vissa avlider under väntetiden. Det är av vikt att i väntan på hjärtat ska 

patientens hjärtsvikt regelbundet kontrolleras och vid behov optimeras med medicinering 
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eller ibland behöver patienten en mekanisk hjärtpump, en typ av hjärtpump är Left 

Ventricular Assist Divice [LVAD] (Johnsson & Tuveson, 2002; Dellgren et al., 2013). En 

LVAD hjälper det sviktande hjärtat genom att ta över arbetet från den sjuka 

vänsterkammaren, detta sker genom att en LVAD ansluts till vänsterskammarens apex och 

pumpar ut blod från den sjuka vänstra kammaren till den stora kroppspulsådern. 

Jakovljevic et al. (2017) beskrev i sin studie att LVAD kunde användas som ett tänkbart 

terapeutiskt alternativ till patienter med avancerad hjärtsvikt. Metoden användes antingen 

som ett behandlingsalternativ före hjärttransplantation, som kontinuerlig behandling när 

transplantation inte är möjlig eller för återhämtning hos vissa patienter. Det framkom i 

studiens resultat att LVAD-terapi hjälpte till att förbättra hjärtfunktionen och hjärtkapacitet 

hos patienter med hjärtsvikt i slutstadiet. Vidare visade författarna att den fysiska 

aktiviteten förbättrades med hjälp av LVAD.  

Individens immunsystem och komplikationer 

Immunsystem eller immunförsvar har primärt till uppgift att skydda individen mot 

infektioner (Nationalencyklopedi, 2018). Vidare förhindrar immunsystemet uppkomsten av 

andra sjukdomar, vid defekter i immunsystemet föreligger en ökad risk för att insjukna i 

andra sjukdomar. Inom transplantationsmedicin är immunsystemets funktion det största 

hindret. Avstötning innebär att när celler i immunsystemet inte känner igen det 

transplanterade hjärtats celler som kroppsegna angriper immunsystemet transplantatet. 

Utan behandling kommer immunsystemet skada cellerna i det nya hjärtat och till sist 

förstöra det. För att undvika avstötningsreaktioner medicineras transplanterade patienter 

livslångt med immunosupprimerande mediciner. Kontinuerlig kontroll av denna 

medicinering krävs för att förhindra komplikationer samt det krävs hög följsamhet av 

patienten. Noggrann övervakning och uppföljning sker för att i tidigt skede upptäcka en 

avstötningsreaktion genom regelbundna hjärtbiopsier postoperativt. Fördelen med 

läkemedlen är att förhindra avstötningar, dock förekommer många biverkningar (Johnsson 

& Tufveson, 2002).  

Lund et al. (2016) beskrev att antalet rejektioner under det första postoperativa året hade 

minskats genom utveckling och förbättrad immunosuppressiv behandling. Däremot var 

följsamheten hos patienten till den immunosuppressiva behandlingen ett stort problem 

(Kung et al., 2012). Orsakerna till detta var att biverkningar av läkemedlen delvis 

medförde minskad följsamhet. Den nedsatta följsamheten orsakades också av bristande 

insikt hos patienterna om transplantationen samt vikten av att ta dessa mediciner (Kung et 

al., 2012).   

Efter en hjärttransplantation är de vanligaste komplikationerna avstötning (rejektion) och 

infektion, komplikationer kan i värsta fall leda till döden. Graftdysfunktion, rejektion och 

infektion ses vanligast i den akuta postoperativa fasen och de komplikationer som är 

vanliga i det kroniska förloppet är utveckling av hypertoni, hyperlipidemi, obesitas, 

diabetes, osteroporos, njurinsufficiens och malignitet som komplikation till den livslånga 

medicinering som krävs. För att förhindra avstötningskomplikation måste patienten 

medicinera livslångt med immunosuppressiva- och profylaktiska läkemedel. För låg dos 

immunosuppressiva läkemedel medför en ökad risk för avstötning, för hög dos kan leda till 

allvariga infektioner (Johnsson & Tufveson, 2002; Lund et al., 2016).  
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Överlevnad 
 

Hjärttransplantation betraktas idag som en effektiv och avancerad behandling för att 

förlänga överlevnaden för patienter med svår hjärtsvikt (Lund et al., 2016). Chen et al. 

(2013) visade i sin studie att de senaste fyra decennierna har livslängden och 

överlevnadskvaliten hos hjärttransplanterade patienter markant förbättrats. Orsaken till 

detta är förbättrade medicinska behandlingar för att förhindra avstötningsreaktioner samt 

förbättrat postoperativt omhändertagande. Sedan den första hjärttransplantationen 

genomfördes på en människa i Kapstaden har dessa medicinska framsteg medfört att 

överlevnaden ökat (Lund et al., 2016).  Mellan 1968 till 1978 förbättrades överlevnaden 

från 22 % till 65 %. Idag är överlevnaden efter hjärttransplantation 82 % efter ett år, 70 % 

efter fem år och 53 % efter 10 år internationellt. I Skandinavien är överlevnaden något 

högre; 85 % efter ett år, 76 % efter fem år och 61 % efter 10 år (Cha et al., 2013; Dellgren 

et al., 2013; ISHLT, 2017).  

Lund et al., (2016) har visat att graden av tidig dödlighet var störst vid retransplantation 

och hos patienter med medfödda hjärtfel (CHD). Retransplanterade patienter hade också 

den lägsta långsiktiga överlevnaden. Däremot om patienter med CHD överlevde den tidiga 

perioden efter hjärttransplantation, var deras långsiktiga prognos bättre. Vidare visade 

Lund et al (2016) att hos patienter med ischemisk kardiomyopati var den kortsiktiga 

överlevnaden bättre än den långsiktiga, detta kunde bero på att patienter hade hög ålder vid 

transplantationen.  

Patienters upplevelser i väntan på hjärttransplantation  
 

Intresset kring patienters upplevelser börjar redan när de sätts upp på 

transplantationsväntelistan. Nowicka-Sauer, Jarmoszewicz, Pietrzykowska och Batkiewicz 

(2017) har visat att i väntan på ett nytt hjärta upplevde patienterna en stark oro över 

framtiden och över de konsekvenser som kunde uppstå. Känslor som kunde identifieras var 

hjälplöshet, att patienterna levde på hoppet, en hoppfull framtid av att få hjälp och att leva 

ett normalt liv. Detta påverkade patienternas dagliga liv så till vida att individen hamnade i 

ett dilemma där hen tvingades lära sig hantera sin livssituation. Trots förändringar i livet 

försökte denna patientgrupp lära sig leva med sin sjukdom och detta skedde genom 

anpassning, att anpassa sig efter sin sjukdom och att inte kunna leva som alla andra.  

Det framkom i en studie (Chenyu et al., 2013) att i väntan på transplantationen var ångest 

och depression mycket vanligt. Patienterna drabbades av psykiska förändringar som 

begränsade deras dagliga liv. Graden av ångest varierade beroende på hur allvarligt 

hjärtsjuka patienterna var och antalet sjukhusvistelser. Patienterna som diagnostiserades 

hjärtsviktklass NYHA-III mer än ett år och de som hade haft tre eller flera sjukhusvistelser 

upplevde väsentligt mindre förekommande ångestsymtom jämfört med patienterna som 

hade haft diagnos mindre än ett år och för de som hade haft mindre än tre sjukhusvistelser. 

Vidare visade studien (Chenyu et al., 2013) att andra variabler kunde påverka graden av 

ångest, exempelvis upplevde kvinnor mer ångest än män, högutbildade patienter hade mer 

ångest än de som hade grundskoleutbildning samt var högre ålder förknippade med mer 

ångestsymtom.  
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En studie av Yorke och Cameron-Traube (2008) visade att väntetiden för hjärt- eller 

lungtransplantation var mycket stressande för patienterna. Det framkom i studien att tidig 

etablering av vårdrelation med kontaktsjuksköterska hade stor betydelse. Resultatet visade 

att patienterna var i stort behov av information om transplantationsprocessen för att öka 

deras förståelser och därmed minska symtom på psykisk ohälsa. Det framkom även i 

studien att patienterna var i behov av en regelbunden sjuksköterskekontakt. 

Sjuksköterskans tillgänglighet var nödvändig för att tillgodose patienternas vårdbehov. 

Patienterna var i behov av trygghet i att bli igenkända och detta kunde ske genom en 

regelbunden kontakt med sjuksköterskan. En vårdrelation med engagemang var ett annat 

behovsområde, patienterna ville bli bemötta med ett respektfullt förhållningssätt. Slutligen 

ville patienterna bli sedda som individer, bli behandlade med medkänsla och en 

omtänksam attityd från sjuksköterskan.  

 

Self-efficacy  
 

Många friska människor tar livet för givet men för en hjärttransplanterad patient finns det 

hinder för att leva livet i denna bemärkelse. Self-efficacy (Självtilltron) eller tron på den 

egna förmågan kan påverkas av sjukdom eller ohälsa. Det kan därför vara värdefullt att ta 

reda på vilka faktorer som påverkar patienters självtilltro. Bandura (1997) utvecklade ett 

self-efficacy begrepp som bygger på tilltro till individens egen förmåga, där personens 

tilltro till att själv kunna klara av att hantera en specifik situation eller händelse. Enligt 

Bandura (1997) utvecklas denna tilltro som en följd av olika faktorer såsom egen 

erfarenhet av att ha lyckats eller misslyckats, genom att observera andras framgångar och 

misslyckanden, genom övertalning från andra och fysiologiska/emotionella förhållanden. 

Bandura konstaterar vidare att egen erfarenhet av att ha lyckats och misslyckats är den 

viktigaste erfarenheten för att bygga upp den egna tilltron.  

Ng och Smith (2017) visade i sin studie att självtilltro var en viktig faktor för en effektiv 

egenvård hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Utbildning i egenvård ökade 

förmågan att hantera symtom av sjukdomen och förbättrade det psykosociala 

välbefinnandet. Patientens uppfattning och förmåga att tolka och förstå information kan 

vara den avgörande faktorn för effektiviteten av självtilltro. Efter hjärttransplantationen 

kunde self-efficacy påverkas av de höga förväntningarna patienterna hade på behandlingen 

när hen sattes upp på transplantationsväntelistan. Ytterligare kunde besvikelsen av 

behandlingsresultatet ha effekt på patienternas self-efficacy (Almgren et al., 2017). Därför 

är det viktigt för sjuksköterskan att ta reda på patienters upplevelser efter att ha genomgått 

en livsavgörande behandling som en hjärttransplantation, detta då självtilltron hos 

patienten kan påverkas vid upplevelse av sjukdom eller ohälsa. Almgren et al. (2017) 

visade att det var viktigt att bedöma både förväntningar och besvikelser hos patienterna för 

att kunna främja en optimal nivå av self-efficacy efter hjärttransplantationen.   

Sjuksköterska, omvårdnadsarbete och personcentrerad vård 
 

Sjuksköterskans ansvarsområde och specialitet är omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Forsberg (2016) skriver att sjuksköterskan har tre funktioner 

i omvårdnadsarbetet; den undervisande, den administrativa och den ämnesutvecklande. 

Den undervisande funktionen innebär att undervisa patienter, närstående och medarbetare 

om vikten av hälsa och hälsofrämjande insatser inom vården. Omvårdnadsarbetet ska 

inrikta sig mot patienten och närstående, detta för att främja hälsa och välbefinnande samt 
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förebygga ohälsa. Att återställa hälsa efter en kirurgisk behandling kan ibland innebära 

omfattande insatser av sjuksköterskan för att lindra lidande. Sjuksköterskan har en viktig 

roll för patienterna före- och efter en livsavgörande behandling som en hjärttransplantation. 

I vården av en hjärttransplanterad patient måste sjuksköterskan vara professionell och möta 

patienten och dess anhöriga med respekt, lyhördhet och empati samt vara uppdaterad inom 

sin specialitet (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012).  

Personcentrerad vård är den vårdform som eftersträvas inom alla vårdenheter, inte minst 

inom transplantationsverksamheten. Personcentrerad vård är en av de sex 

kärnkompetenserna, där sjuksköterskan i sitt yrkesutövande ska ha kunskaper om 

vårdkonceptet för att kunna leda omvårdnadsarbetet mot detta förhållningssätt. 

Personcentrerad vård är ett koncept där patienten inte bara är en patient utan också en 

människa som vill bli sedd som en unik individ med unika behov. I en personcentrerad 

vård ska patienten vara delaktig i sin vård och behandling. För att kunna upprätthålla 

partnerskap ska patienten dessutom behandlas med ett respektfullt- och omsorgfullt 

förhållningsätt. Omvårdnaden ska utgå från patienten självbestämmande, den ska skydda 

patientens integritet och värdigheten ska vidhållas. Eftersom patienten och vårdpersonalen 

kan ha olika förståelser av genomförandet av vården är det viktigt att patientens 

uppfattningar ska inkluderas i utvärderingen av vårdresultatet (Naldemici et al., 2017; 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2016; Wolf et al., 2017).   

Problemformulering 
 

Antalet hjärttransplantationer har ökat både nationellt och internationellt. Resultatet av 

ingreppet blir allt bättre liksom den medicinska utvecklingen, detta har medfört att 

överlevnaden efter en hjärttransplantation är betydligt högre än tidigare. Flertalet studier 

har under de senaste åren visat att i väntan på hjärttransplantation upplevde patienterna 

både fysisk- och psykisk ohälsa. Efter transplantationen måste dessa patienter leva med 

restriktioner och riskerar att drabbas av komplikationer, vidare är de tvungna till livslång 

behandling med olika läkemedel vilka i sig kan ge biverkningar. Utifrån dessa aspekter 

hade författaren ett stort intresse kring hur dessa patienter upplevde livet efter 

transplantationen. Studien resultat skulle kunna hjälpa vårdpersonal att öka sin allmänna 

förståelse av denna patientgrupp vilket i sin tur kunde ha en positiv inverkan på dessa 

patienters vård och för att kunna tillgodoses patienternas behov bättre.   

SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser efter en hjärttransplantation.   

METOD 

Ansats och design 

 

För att kunna besvara studiesyftet och förstå patienternas egna subjektiva upplevelser valde 

författaren en kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats som studiens design. Polit 

och Beck (2017) beskriver att den kvalitativa metoden används för att skapa en djupare 

förståelse för individuella upplevelser. Med hjälp av metoden kunde författaren förstå 

specifika fenomen i patienternas liv och reflektioner i deras vardagliga liv efter att de hade 

genomgått en hjärttransplantation. Studien utgick från den induktiva ansatsen där 
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författaren valde att studera fenomenet hos de valda patienterna för att få en fördjupad 

analys av deras subjektiva upplevelser av att leva livet efter transplantationen.  Polit och 

Beck (2017) beskriver att en induktiv ansats är att föredra när slutsatser ska dras från 

informanters upplevelser och erfarenheter. Polit och Beck (2017) menar att induktiv ansats 

utgår ifrån att författaren kommer fram till en förklaring av tolkningen av insamlad data, 

sedan analyserar materialet och kommer fram till en slutsats.  Slutsatsen kan därefter 

appliceras till en teoretisk referensram.  

Intervjuguide  

Genom att utforma en intervjuguide i förväg så hjälpte det författaren att få struktur på 

intervjuerna (Bilaga 1). Följdfrågor och stödord som fanns med i intervjuguiden användes 

för att kunna få en fördjupad kunskap och dialog om patienternas upplevelser. 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Fördelen med 

semistrukturerad intervju var att författaren hade möjlighet till att redigera och förtydliga 

frågor under intervjun och fick fram djupare svar av informationen gentemot syftet. 

Patienterna fick berätta fritt om sina upplevelser och erfarenheter inom studiens område. 

Henricson (2017) beskriver att en semistrukturerad intervju ska utgå ifrån en på förhand 

utformad intervjuguide. Detta medför att de specifika frågorna kring studieområdet 

belyses. Följdfrågor kan behöva ställas för att få informanten att utveckla sina resonemang. 

Studiefrågorna ska vara så öppna som möjligt för att ge möjlighet till informanten att 

berätta fritt om sina erfarenheter. Frågor som genererar ja-nej svar ska undvikas.     

Urval 

 

Ett strategiskt urval eller målinriktat urval användes för att välja ut informanterna för 

denna studie. Strategiskt urval är en metod vilken har som utgångspunkt att välja ut 

informanter som har kunskaper och erfarenheter inom studieområdet och som sedan kan 

besvara och ge kvalitativ information till den aktuella studiens fråga (Henricson, 2017; 

Polit & Beck, 2017). Ett sjukhus i södra delen av Sverige valdes för denna studie. 

Målinriktad informantsgrupp för studien var patienter som var inplanerade för återbesök 

för sin årskontroll efter hjärttransplantationen. Författaren strävade efter att få ett så 

informationsrikt urval och variationsbredd i urvalet. Utifrån detta valdes informanter 

utifrån kön, ålder och antal år efter transplantationen.  Författaren ville genom detta urval 

försäkra sig om att kunna få ut så stort informationsinnehåll som möjligt.  

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier för informanter var manliga- och kvinnliga patienter. Patienter som 

ingick i urvalet skulle vara vuxna personer från 18 år och uppåt och som hade genomgått 

hjärttransplantationen sedan minst ett år- och maximalt 20 år tillbaka. Patienterna skulle 

behärska det svenska språket.    

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var patienter som var inlagda på avdelningarna på grund av olika 

komplikationer efter transplantationen och patienter som hade allvarliga komplikationer 

efter transplantationen, detta för att undvika informationsbias som kunde påverka 

studieresultatet. Vidare exkluderades patienter som uppvisade kognitiv svikt.  

  

Urvalsstorleken 

Polit och Beck (2017) beskriver att antalet deltagare i en kvalitativ studie är minimal och 

datainsamling ska pågå tills ämnet är mättat. Det är av vikt att deltagarna ska ha olika 
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erfarenheter, detta för att kunna få fram så mycket information om studiens syfte.  

Informanterna valdes utifrån en planerad återbesökslista. Antalet deltagare var åtta 

patienter, könsfördelningen var två kvinnor och sex män. Deltagarna var mellan 24- och 68 

år gamla. Antalet år efter hjärttransplantationen var mellan två till 20 år. Majoriteten av 

patienterna hade dilaterad kardiomyopati som grunddiagnos och minoriteten hade 

medfödda hjärtfel. Patienternas civilstånd var varierande, majoriteten av patienterna var 

gifta/sambo med barn, minoriteten var ensamstående med/utan barn. Patienternas 

utbildningsnivå var från grundskolan till högskolan, de flesta hade gymnasie- och 

högskoleutbildning. Sysselsättningsgraden efter transplantationen var blandad från 

arbetsför, en kombination av arbetsför och sjukpensionär, sjukpensionär och pensionär.  

Genomförande 

Information till verksamhetschef   

Verksamhetschefen fick muntlig information om studien under utformningen av 

projektplanen.  Efter det att projektplanen blev godkänd, lämnade författaren personligen 

informationsbrevet till hen. I brevet ingick information om förfrågan om tillstånd att 

genomföra studien på kliniken. Informationsbrevet bestod också av en kort presentation 

om författaren, studiens syfte, beskrivning om studieområdet och genomförandet. 

Verksamhetschefen gav ett skriftligt samtycke till genomförandet och därefter lämnade 

författaren en kopia till enhetschefen för kännedom.  

Information till informanter och rekryteringen av informanter 

De tillvägagångssätt som användes för att nå informanterna skedde på olika sätt. Utifrån 

väntelistan för planerad årskontroll efter hjärttransplantation valde författaren ut patienter 

utifrån inklusionskriterierna. Två informanter kontaktades på avdelningen i samband med 

återbesöket. Författaren mötte patienterna personligen första dagen på deras årskontroll 

och lämnade såväl muntlig- som skriftligt information samt svarstalong (Bilaga 2 och 3). 

Patienterna gavs möjlighet att fundera över om de ville delta i studien. De två patienterna 

gav sitt samtycke och tiden för intervjun bokades dagen därpå. Författaren upprepade 

denna procedur med nästföljande två patienter. En patient hade tidigare kännedom om 

studien och gav sitt samtycke omgående efter att hen hade läst informationsbrevet. Den 

fjärde patienten gav sitt samtycke och ville göra intervjun samma dag. Den femte-, sjätte- 

och sjunde patienten kontaktades via telefon. Två patienter var nöjda med att få muntlig 

information via telefon och ville ha skriftlig information när de kom till avdelningen för att 

ge sitt skriftliga samtycke. En patient ville ha den skriftliga informationen mailad till hen 

efter sitt samtycke per telefonen. Den sista patienten kunde författare inte nå via telefon, 

informationsbrevet skickades därför med post. Samtliga patienter lämnade skriftligt 

samtycke innan intervjuerna påbörjades.   

Datainsamling 

Pilotintervju  

Enligt Henricson (2017) är en pilotintervju ett verktyg för författaren att testa upplägget 

och frågorna i intervjuguiden. För att försäkra sig om att studiesyftet besvarades utförde 

författaren en pilotintervju där frågorna, följdfrågor och stödord utvärderades. Detta gav 

också möjlighet att testa att inspelningsinstrumentet fungerade optimalt. Pilotintervju 

genomfördes med en av de utvalda patienterna, därefter transkriberades och lästes 

intervjun för utvärderingen. Den utförda pilotintervjun bedömdes ge svar gentemot 

studiesyftet och upplägget var tillfredsställt varför den inkluderades i datainsamlingen. 

Erfarenheten från pilotintervjun medförde att författaren gjorde små justeringar i 

intervjuguiden inför nästkommande intervjuer.  
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Genomförande av intervjuer 

Åtta intervjuer genomfördes under perioden december 2017 till januari 2018. 

Inspelningsinstrumentet i form av en digital diktafon användes och tidsperspektiv för varje 

intervju var mellan 30 till 50 minuter, mediantid var 36 minuter. Innan intervjun 

informerade författaren återigen muntligt informanten om studiesyftet, upplägget och 

konfidentialitet samt frivillighet av deltagande i studien. Ett skriftligt samtycke 

undertecknades av informanterna. Inspelningsinstrumentet visades för informanterna före 

det att intervjun påbörjades, detta för att minimera försiktighet hos informanter med svar 

när ljud spelades in. Alla intervjuer ägde rum i ett samtalsrum på avdelningen där 

informanterna hade sin årskontroll. Tiden för intervjun var optimal och den planerades i 

enlighet med informanternas undersökningsschema. Övrig personal informerades om 

intervjun, detta medförde att störningsmoment som kunde uppstå under inspelningen 

minimerades. För att skapa ett avslappnat intervjutillfälle inledde författaren intervjun med 

samtal om informantens årskontroll, sedan gick författaren igenom de demografiska 

uppgifterna såsom kön, ålder och antal år efter hjärttransplantationen (Bilaga 1). Kvale och 

Brinkman (2014) betonar att en välplanerad intervju kan skapa en positiv upplevelse för 

informanten. Genom att någon intresserar sig för, vill fördjupa sig om och öka förståelsen 

om informantens upplevelser om fenomenet kan detta medföra nya tankesätt för hen om 

sin livstillvaro. 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys  

En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade materialet för denna 

studie. Kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004; Lindseth & Norberg, 

2004) är en metod som har fokus på att beskriva och identifiera skillnader och likheter av 

de centrala budskapen som ligger latent i textinnehåll. Tolkningen av skillnader och 

likheter kan sedan presenteras i olika kategorier och tema.  

Analysprocessen  

Inspelad intervjudata överfördes från diktafonen och lagrades i en dator, sedan kodades 

materialet om till siffror. Genom detta så ökade säkerheten att intervjudata inte gick 

förlorad och konfidentialiteten säkerställdes. Efter varje intervju transkriberades 

ljudinspelningen ordagrant till text av författaren, därefter lästes transkriberingstexten och 

samtidigt lyssnades på ljudinspelningen för att kontrollera att texten var korrekt 

transkriberad. På så sätt hjälpte det också författaren att modifiera intervjufrågor och 

upplägget om det behövdes inför nästkommande intervju. Materialet utgjordes av 

sammanlagt 72 sidor transkriberad text. Kvale och Brinkmann (2015) beskriver att 

intervjusamtalet struktureras genom transkriberingen inför textanalysering. Hur exakt eller 

mycket som ska transkriberas är beroende på syftet med undersökningen. För denna studie 

försökte författaren skriva ut så exakt som möjligt men vissa ord gick förlorade på grund 

av dålig ljudkvalitet.  

 

 

Analysprocessen skedde i flera steg i studien, den naiva förståelsen, strukturanalysen och 

den sammanvägda förståelsen (Lindseth & Norberg, 2004). Författaren började processen 

med att transkribera intervjudata ordagrant. Vid det första steget, den naiva förståelsen, så 

läste författaren igenom textdata och lyssnade på intervjuerna ett antal gånger för att få en 
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helhetsbild samt en ökad förståelse av det insamlade materialet. Strukturanalysen var det 

nästa steg i analysprocessen att meningsenheter plockades ut genom att meningar eller 

stycke som innehöll informationer som var relevanta för studiens syfte lyftes ut utan att 

förlora sin innebörd. Meningsenheterna kondenserades vidare genom att korta ner texter 

men innehållet kvarstod. Sedan kodades de kondenserade meningsenheterna och koderna 

grupperades därefter i tema samt subtema så att det centrala budskapet framträdde, den 

sammanvägda förståelsen (Graneheim & Lundman, 2004; Lindseth & Norberg, 2004). 

Författaren använde en analysmatris som ett hjälpmedel för att strukturera upp 

analysprocessen (Tabell 1). Graneheim och Lundman (2004) poängterar att 

meningsenheter ska vara lagom stora. För stora meningsenheter kan innehålla många 

betydelser, det medför en ökad risk att vissa delar av innebörden förloras. För små 

meningsenheter kan resultera att resultatet blir fragmenterat. Kondenseringen är en process 

för att korta ner textmassan men samtidigt ska det besvara det centrala budskapet. En kort 

beskrivning av innehållet kallas en kod, textinnehåll måste tas med så att sammanhanget 

kvarstår vid kodningen. Författaren kan få nya insikter utifrån materialet genom koderna. 

Flera koder som är lika varandra grupperas till en kategori, studiens syfte kan besvaras 

genom tema och subtema.  
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Tabell 1: Exempel på innehållsanalys  

Meningsenhet 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod 

 

Subtema 

 

Tema 

 

Jag har fått ett nytt liv, 

det genomsyrar allt. 

Man kan fortsätta leva 

med barn, barnbarn och 

familjen. 

Kan fortsätta 

leva med barn, 

barnbarn och 

familjen 

 

 

Fortsätta att 

leva  

 

 

 

Tacksamhet 

 

 

 

Att vara varken 

frisk eller sjuk  

 

 

 

Jag tänker på döden 

varje kväll innan jag 

somnar. Man känner 

igen i hjärtat så där… 

du har vaknat varje 

morgon innan så 

kommer du också att 

vakna imorgon, så 

tänker jag då. Det är lite 

jobbigt så men jag 

somnar i alla fall. Ibland 

när jag är extra orolig så 

tar jag Atarax också 

Det är jobbigt 

att tänka på 

döden varje 

kväll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dödsångest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiska 

psykiska 

förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara varken 

frisk eller sjuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I början accepterade 

man inte så bra att man 

måste ta så många 

mediciner, men nu är 

det ingenting, jag bara 

tar dem sedan är det 

över. Om jag slutar med 

medicinerna så dör jag. 

Jag måste ha 

medicinerna 

Kunde inte 

acceptera men 

om jag slutar 

med mediciner 

så dör jag 

 

 

 

 

Dör utan 

mediciner 

 

 

 

 

 

 

Acceptans 

Kompromiss 

Anpassning 

 

 

 

 

 

Förändrat synsätt 

på överlevnad och 

hanterings-

strategier 

 

 

 

 

 

Jag har levt 50 år utan 

att ha varit sjuk. Det är 

värre för dem som är 20 

år gamla och blir sjuka 

och har inte skaffat barn 

eller familj. Jag har 

vuxna barn. Så att det 

inte är synd om mig, jag 

ser inte mig själv som 

ett offer. Det är viktigt 

att ta fram att jag inte är 

något offer. 

Levt 50 utan att 

ha varit sjuk, 

har vuxna barn. 

Inte är synd om 

mig, är inte 

offer.  

 

Ingen offer 

 

Viljan och 

inre 

drivkraft 

 

Förändrat synsätt 

på överlevnad och 

hanterings-

strategier 
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Forskningsetiska övervägande 

Fyra huvudkrav på forskningsetiska principer  

Inom forskning ska de forskningsetiska principerna följas (Vetenskapsrådet, 2002), de har 

sin utgångspunkt i att skydda individen, detta kallas för individskravet. Individer ska inte 

utsättas för någon form av fysisk- eller psykisk ohälsa. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Under 

informationskravet ska deltagarna informeras om deras uppgift i studien och villkoren för 

deltagandet. I informationskravet ingår att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst under forskningen utan att detta har negativa 

konsekvenser för dem. Samtyckeskravet är individens rätt till självbestämmande, därför 

ska informationssamtycke inhämtas från deltagarna innan forskning påbörjas. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagare och information som ges ska 

behandlas konfidentiellt, i detta ingår också tystnadsplikt och sekretess. Nyttjandekravet 

utgår ifrån att alla insamlade uppgifter om deltagare ska användas enbart för 

forskningsändamål, informationen får inte lämnas ut för kommersiella och/eller andra icke-

vetenskapliga ändamål. Individen har också skydd från personuppgiftlagen (SFS, 

1998:204) där lagen har som mål att skydda personer mot att deras integritet kränks genom 

behandling av personuppgifter. 

I denna studie följde författaren strikt de forskningsetiska principerna. Under 

informationskravet informerades verksamhetschefen och informanterna om studiens syfte 

och genomförande, detta skedde både muntligt och skriftligt. Informanterna upplystes om 

att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst 

under studien utan att behöva ge en förklaring och att detta inte skulle påverka deras vård. 

För samtycketskravet inhämtade författaren samtycke både från informanterna och 

verksamhetschefen.  Under konfidentialitetskravet behandlades all information och 

uppgifter konfidentiellt. Vid sammanställningen av materialet hade informanterna kodats 

genom att bli tilldelade en siffra. Det insamlade materialet lagrades på en dator där 

behörighet krävdes. Namnen på sjukhusen och de berörda personerna i studien 

avidentifierades så att de inte kunde identifieras av utomstående. För att uppfylla 

nyttjandekravet användes det insamlade materialet enbart för studiens ändamål. Efter det 

självständiga arbetet var färdigställt och godkänt raderades alla transkriberingstexterna och 

ljudfilerna.  Informanterna tillfrågades enligt rekommendation från Vetenskapsrådet (2002) 

om de ville ta del av studieresultatet. Samtliga deltagare var intresserade av att få en 

sammanfattning av studien.   

Etikprövningslagen och Helsingforsdeklarationen  

Utöver ovan ska Helsingforsdeklarationen (2017) och Etikprövningslagen (SFS, 2006:460) 

tas i beaktande. Helsingforsdeklarationen (2017) utformades av World Medical 

Association 1964 [WMA] (2017), deklarationen innefattar de etiska principer som vänder 

sig till läkare och till inblandade i medicinsk forskning. Den fokuserar på att samhällets- 

och vetenskapens intresse inte ska ha en negativ påverkan på individens omsorg. 

Etikprövningslagen (SFS, 2006:460) började användas redan 2004, det är en lag som utgår 

från att skydda individen och respektera personens integritet vid forskning. Således 

behandlades informanterna, det insamlade materialet och de som var involverade i denna 

studie med respekt i enlighet med ovan. Det finns också krav på etikprövning om forskaren 

önskar att publicera sin studie, om så är fallet ska en ansökan skickas till 

Etikprövningsnämnden. Författaren för denna studie hade inte för avsikt att publicera sitt 

arbete, därför behövde inte en etikprövning göras. 
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i två teman och varje tema har fem underliggande subtema (Tabell 

2). De två teman som framkom under analysen var; att vara varken frisk eller sjuk och 

förändrat synsätt på överlevnad och hanteringsstrategier. 

Tabell 2: Tema och subtema 

Tema Subtema 

  

  

Att vara varken frisk eller sjuk 

  

  

Tacksamhet 

Begränsningar/restriktioner 

Biverkningar/komplikationer 

Fysiska/psykiska förändringar 

Eftersträva normalitet 

Förändrat synsätt på överlevnad 

och hanteringsstrategier  

 

 

Acceptans/kompromiss/anpassning 

Oviss framtid/hopp 

Socialt- och professionellt stöd 

Spontanitet/fånga dagen 

Viljan och inre drivkraft  

Att vara varken frisk eller sjuk 

 

Under tiden informanterna levde ett oförutsägbart liv i väntan på transplantation och tiden 

efter en lyckad transplantation genomgick dessa personer en process med blandade 

upplevelser och känslor. Det sviktande hjärtat ersattes av ett nytt och friskt hjärta. Med det 

friska hjärtat fick patienterna livet tillbaka och upplevde en förbättrad hälsa och 

livskvalitet, dock hade de samtidigt lidit av komplikationer som behandlingen medfört. 

Patienterna befanns sig i ett hälsostillstånd där hen var varken frisk eller sjuk. Trots detta 

var patienternas upplevelser av vardagen fulla av möjligheter trots hinder och 

begränsningar. Informanterna visade en känsla av stor tacksamhet av att vakna upp med 

det nya hjärtat efter operationen, en stor uppskattning av att kunna återhämta sig igen trots 

att deras liv påverkades såväl fysiskt, psykiskt och socialt. Under detta tema beskrevs 

patienternas upplevelser av tacksamhet, att leva med begränsningar/restriktioner, att leva 

med biverkningar/komplikationer och att uppleva fysiska/psykiska förändringar samt att 

eftersträva normalitet. 

Tacksamhet 

Studien visade att samtliga informanter uppvisade stor tacksamhet, informanterna var 

eniga om tacksamheten över att kunna överleva livskrisen under väntetiden på att få ett 

nytt hjärta.  Några patienter kände en tacksamhet till donatorn för sin överlevnad och sitt 

fortsatta liv. Majoriteten riktade sin tacksamhet till en ökad livskvalitet, att kunna leva med 

familjen och att kunna återfå fysisk aktivitet i det vardagliga livet. Det framkom i 

intervjuerna att transplantationen gav dem möjlighet att leva vidare, motsatsen hade varit 

för tidig död samt förlust från familjemedlemmar. Det framkom i intervjuerna att det 

sviktande hjärtat inte var en del av kroppen längre, transplantationen skapade möjligheter 

att kunna återgå till arbetet och kunna sätta upp olika mål i livet som de inte kunde göra 

under sjukperioden med det gamla hjärtat.   
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”Jag tänker på den person som har gett mig detta. Man blir lite rörd och tacksam… 

annars hade jag inte suttit här. Jag brukar gå ner till minneslunden varje år… tända 

ett ljus och sätta det högst upp, där får man inte sätta men det gör jag ändå” (Pat 8)  

 

”Jag har fått ett nytt liv, det genomsyrar allt. Man kan fortsätta leva med barn, 

barnbarn och familjen…”(Pat 4) 

 

Begränsningar/restriktioner 

Livet efter en hjärttransplantation kunde vara påfrestande. De flesta informanterna 

upplevde olika grader av begränsningar och restriktioner som påverkade det vardagliga 

livet. Informanterna upplevde begränsningar och restriktioner på olika sätt, dels som 

möjligheter och dels som hinder. Möjligheten av att få bekräftelsen om att det nya hjärtat 

fungerade som det skulle efter kontrollerna och medicinjusteringarna. Och upplevelsen av 

hindret att vara så bunden till vården trots många år efter transplantationen. Upplevelsen av 

att förlora sin integritet när hen var i kontakt med sjukvården framkom i analysen. Graden 

av begränsningar och restriktioner minskades ju längre tid det hade gått efter 

transplantationen, de betraktades som en rutin och som en del av vardagen.   

”Det var ju alla provsvar och mediciner, vissa mediciner tar tid att ställas in. Så 

mådde man bra och sedan skulle man ha någon annan medicin och då mådde man 

hur dåligt som helst… och sedan går man och tar massor av prover och biopsier…” 

(Pat 2) 

 

”… så fort man kommer in, så är det intima frågor… integritet... jag tycker att här 

har man knappt det, när man är sjuk då är man helt utblottad … mina känslor ville 

jag behålla för mig själv så jag får någonting för mig själv, ingen som kan ta prover 

på det eller mäta det …” (Pat 1) 

Biverkningar/komplikationer 

Samtliga informanter drabbades av biverkningar och komplikationer efter 

transplantationen. Många upplevde milda komplikationer och biverkningar, vissa fick 

allvarliga symtom. Det framkom i resultatet att en informant uttryckte sin besvikelse och 

kände maktlöshet över att hen behövde lida av samma problem och symtom som hen hade 

pre- och postoperativt. En annan informant, efter att hen erhöll beskedet om rejektion av 

det nya hjärtat, upplevde en stor hopplöshet och förlust av det nya livet, hen hamnade i en 

krisreaktion och det påminde hen om hur skört livet var. Ytterligare framkom det i 

analysen att många informanter i tystnad upplevde rädslor, rädslor kopplade till skador 

som kunde uppstå på grund av läkemedelsbiverkningar eller hur länge det nya hjärtat 

skulle fungera. 

 

”Direkt efter, på lasarettet, så hade jag samma problem som jag hade före 

operationen med lungorna … de trodde att det skulle gå bra efter man hade bytt 

hjärtat, då kom de på att det inte gjorde det. Det var väldigt besvärligt faktiskt. Jag 
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trodde att det skulle bli bra men jag hade samma symtom före som jag hade efter …” 

(Pat 3) 

Fysiska/psykiska förändringar 

Upplevelser av fysiska och psykiska förändringar framkom i resultatet. Samtliga 

informanter upplevde det positivt med den ökande energin, att de orkade mer med 

vardagsaktiviteter, dock kände många informanter nedsatt ork efter bara några timmars 

aktivitet. De flesta informanter upplevde en försämrad kondition jämfört med när de var 

friska, motoriken blev långsammare och inte minst hjärntröttheten. Hälften av 

informanterna gick tillbaka till arbetet, två på heltid- och två på deltidsarbete. Några av 

patienterna försökte återgå till arbete men slutade på grund av att kroppen inte orkade med, 

de ville i stället spara energi till någonting som var mer värdefullt såsom att spendera tiden 

tillsammans med familjen. Flertalet av informanterna upplevde förändringar i den psykiska 

hälsan som de inte hade före transplantationen. De beskrev okontrollbart temperament, 

höjdskräck, sentimentalitet och de blev lättrörda. Dödsångest framkom frekvent i analysen 

hos flera informanter. 

 

”Jag tänker på döden varje kväll innan jag somnar. Man känner igen i hjärtat så 

där… du har vaknat varje morgon innan så kommer du också att vakna imorgon, så 

tänker jag då. Det är lite jobbigt så men jag somnar i alla fall. Ibland när jag är 

extra orolig så tar jag Atarax också …” (Pat 7) 

Eftersträva normalitet  

Efter hjärttransplantationen strävade många patienter efter att leva ett normalt liv, trots 

biverkningar och komplikationer. Det framkom i några intervjuer att patienterna inte ville 

vara- eller behandlas annorlunda. Oro för att bli kategoriserad som den sjuka uppstod i 

analysen. Studien visade också att vissa informanter var överraskade över att de kunde leva 

ett så normalt liv efter det omfattande hjärtbytet och med de strikta behandlingarna efter 

transplantationen.   

”Jag ville inte vara sjuk, jag ville inte att folk skulle se mig att jag var sjuk… men jag 

vill inte att folk ska… för folk vet inte… hur de skulle reagera… jag hade varit 

väldigt mån om att inte bli den sjuka …” (Pat 1) 

 

”Jag har en liten dosett med mig när jag ska på fest… då går man in på toaletten 

och där tar man tabletterna… det är nog att skämmas, lite privat, man vill inte ta 

dem när man sitter och fikar, det känns inte så bra… jag vill inte att någon ska ta 

extra hänsyn…” (Pat 8). 

Förändrat synsätt på överlevnad och hanteringsstrategier  

 

Varje informant i studien upplevde att de lättare kunde hantera sitt nya liv genom de nya 

perspektiv och den kunskap och den förståelse av sina förmågor som de utvecklade efter 

transplantationen. Detta medförde att informanterna kunde övervinna hinder och leva 

vidare på bästa sätt. Under detta tema beskrevs patienternas upplevelser av 
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acceptans/kompromiss/anpassning, oviss framtid/hopp, socialt- och professionellt stöd och 

spontanitet/fånga dagen samt viljan och inre drivkraft.  

Acceptans/kompromiss/anpassning 

Alla informanter levde sitt liv efter hjärttransplantationen i någon form av acceptans, 

kompromiss eller anpassning. De medgav att det inte fanns några valmöjligheter, utan att 

de försökte anpassa sitt liv efter sin behandling och hälsa. Oavsett mental trötthet, minskad 

prestationsförmåga, biverkningar och komplikationer tvingades de att anpassa sig och 

kompromissa och till sist acceptera faktum för att kunna leva vidare. Informanterna 

poängterade hur viktigt dessa förändringar var för att deras nya liv skulle vara bra. Alla 

informanter hade en optimistisk syn på sin anpassningsförmåga. 

”I början accepterade man inte så bra att man måste ta så många mediciner, men nu 

är det ingenting, jag bara tar dem sedan är det över. Om jag slutar med medicinerna 

så dör jag. Jag måste ha medicinerna.” (Pat 5) 
 

”Trots dåliga lungor, så har jag lärt mig att leva med det. Jag vet att jag inte kan 

göra det som jag gjorde innan. Det måste man planera lite mer. Ska ut och fiska till 

exempel, då får jag ringa till kompisarna, så måste man planera en eller två dagar 

innan. ” (Pat 3) 

Oviss framtid/hopp 

Efter att ha levt med det nya hjärtat började informanterna tänka annorlunda på livet, 

många insåg att livet var värdefullt men dock oförutsägbart. Många informanter delade 

samma uppfattning om att de tog livet för givet när de var friska men efter 

transplantationen gick det inte att leva på samma sätt. Livet efter transplantationen 

påminde många informanter om hur ovisst livet var och tankarna om döden blev mer 

påfallande, att livet kunde sluta när som helst. Flera informanter försökte fokusera på saker 

och stunder som var bra, att tänka pessimistiskt var en begränsning i det liv som de ville 

leva. En minoritet av dem pratade om hoppet om en tredje chans som de kunde få med en 

retransplantation om det nya hjärtat skulle sluta att fungera. De kunde om möjligt tänka sig 

att genomgå proceduren igen. Utöver oviss framtid framkom känslor av hoppfullhet i 

analysen, i hoppet fanns bland annat en önskan om att kunna leva ett kvalitativt liv med 

familjen och kunna planera saker tillsammans.  

”… jag har dialys tre gånger i veckan och står nu på njurtransplantationslistan… 

Det enda jag planerar nu är att jag ska blir frisk och sedan har jag dialys, det är så 

lågt man kan planera för. När jag är frisk så ska vi planera… att vi ska flytta från 

lägenheten och köpa ett hus… men nu för tillfället så är det som det är. Vi tar en 

vecka i taget.” (Pat 5) 

Socialt- och professionellt stöd 

Det framkom i studien att alla informanter var i stort behov av stöd, både socialt och 

professionellt. Resultatet visade att stödet betraktades som ett hjälpmedel för att öka 

informanternas förmåga att hantera livet efter en hjärttransplantation och dess 

konsekvenser. Majoriteten fick bra stöd från familjen men några fick mindre. De som fick 

mycket stöd från familjen såg livet efter transplantationen mer positivt och hade en bra 

livskvalitet, medan de som inte hade stöd från familjemedlemmar löpte större risk att 

hamna i ensamhet och dödsångest. Några patienter berättade att det kändes jobbigt att inte 

ha någon att dela sina tankar med, då uppstod ångest, bland annat om döden. Dessa 

informanter ville ha kontakt med sjukvården, kontakten skulle inte enbart kretsa kring de 
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fysiska symtomen som deras sjukdom skapade utan också om psykiska- och sociala 

symtom som de hade utvecklat.  Informanterna poängterade att stöd från vårdpersonal 

redan skulle etableras vid uppsättningssamtal om transplantationen. Det framkom i 

analysen att de stöd som informanterna behövde från vårdpersonal var upprepande 

information så väl till informant som till anhöriga, sjuksköterskans tillgänglighet, känslan 

av att vara igenkänd av vården samt kontinuitet och delaktighet. Bristen av delaktighet och 

återkoppling framkom i analysen. Flera informanter påpekade att stödet som de fick inte 

var individanpassat och kontakter var ytliga. Ett observandum var att alla informanterna i 

denna studie hade familjemedlemmar, dock kände sig många trots detta ensamma och hade 

ingen att dela med sig tankar och känslor med. 

”Familjen är min stöttepelare, om det inte hade varit för dem så hade jag inte 

kämpat så mycket som jag har gjort alla gånger jag ligger på sjukhuset. Om jag 

hade levt själv så det hade sett annorlunda ut, tror jag. De är mitt liv… det är 

dem…” (Pat 5) 

 

”Det enda jag saknar är att efter min ettårskontroll så hade jag inte fått min 

feedback. Det önskar jag, få fem minuter samtal i alla fall. Att någon ringer. När jag 

gjorde kranskärlsröntgen då sa läkaren spontant att han såg förändringar i mina 

kranskärl. Det har jag inte fått feedback.”(Pat 7)  

Spontanitet/fånga dagen 

Efter att ha överlevt en hjärttransplantation framkom det i studien att informanterna 

ändrade sina tankesätt på hur de skulle leva sitt liv. De försökte skapa förutsättningar för 

ett bättre liv och att ha så roligt och så mycket kvalitet i livet som möjligt trots 

begränsningar, komplikationer och mediciner. De flesta insåg att livet var kort för att slösa 

bort med negativa tankar, istället ändrade de sina attityder om tillvaron och försökte 

förverkliga sina mål trots sina begränsningar. Dessa nya tankesätt gynnade deras goda 

hälsa konstaterade informanterna. Många försökte göra spontana saker och lärde sig leva 

just för idag. En patient flyttade och studerade utomlands medan de andra hittade roliga 

saker att göra här och nu, själv eller med familjen.   

”Jag stressar inte utan jag tar det som det kommer. Som nu i onsdags förra veckan, 

vi satt och åt frukost halv åtta på morgonen hemma och jag tog mina mediciner och 

sa till sambon att vi skulle köra till Ullared… tio över åtta så körde vi dit…” (Pat 3) 

 

Viljan och inre drivkraften  

I studien framkom att alla informanter insåg att livet var fullt av möjligheter, hinder och 

motgångar. Efter transplantationen försökte informanterna hitta alternativ och strategier för 

att övervinna hinder i det dagliga livet och inte fokusera på det negativa som kunde 

begränsa deras liv. Alla delade med sig av hur de hade hittat sättet att leva livet fullt ut 

samt att det var viktigt att inte glömma självuppmuntran. Flera berättade om den inre 

drivkraften och den egna viljan som positiva egenskaper för att övervinna hinder. Till sist 

bekräftade informanterna att det inte fanns så mycket restriktioner eller begränsningar om 

hen vågade testa sig själv fram, våga leva var det ordet som användes. Samtliga 

informanter hittade till sist sättet som passade hen i vardagen.   
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”När jag reser så har jag tre medicinlådor, en låda hade min hustru med sig och så 

hade jag en i en handbagaget och sedan hade jag en i bagaget som reserv om 

antingen en skulle försvinna i handbagaget eller i incheckade bagaget då hade min 

hustru en i alla fall.” (Pat 7) 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser efter en hjärttransplantation. Valet 

av studiens design utformas efter att studiefrågan är formulerad (Henricson, 2012). 

Henricson (2012) menar att valet av metod styrs av frågeställningen. Studieprocessen 

började med att problemet definierades och ett utgångssyfte utformades, därefter valdes en 

metod som lämpligast beskrev problemet. För att kunna belysa patienternas upplevelser på 

bästa sätt kring fenomenet valde författaren en kvalitativ intervjustudie. Polit och Beck 

(2017) beskriver att vid användningen av en kvalitativ studie uppnås en djupare förståelse 

för individuella upplevelser. Genom en kvalitativ ansats gavs en större frihet för 

informanterna i studien att berätta om sina upplevelser på ett djupare plan, på så sätt 

försäkrades att patienternas berättelser svarade mot syftet. Kvantitativ ansats skulle inte 

vara en lämplig metod för studien eftersom designen utgår ifrån att frågeställningarna är så 

strukturerade och de inte kan fördjupas kring fenomenet. Ytterligare grundar sig 

urvalsstorleken inom kvantitativ ansats på ett stort antal informanter och författaren har 

ingen kontakt med informanterna. Dessutom är kvantitativ ansats en metod som eftersöker 

generaliserbara resultat. I en kvalitativ ansats hade författaren mycket kontakt med 

informanterna och urvalsstorleken var liten. Dessutom var flexibiliteten stor, 

frågeställningarna kunde fördjupas och redigeras successivt under intervjuerna och 

resultatet gick in på djupet (Polit & Beck, 2017). 

I denna studie valdes informanterna ut genom ett strategiskt urval, en urvalsmetod som 

hade som mål att informanterna hade olika lång tids erfarenhet av att leva med ett nytt 

hjärta. Strategiskt urval (Henricson, 2012; Polit & Beck, 2017) är en metod som inriktar 

sig på informanter som har erfarenheter inom fenomenet och kan kvalitativt svara till 

studiens fråga. Rekryteringen av informanter från olika platser i landet kunde ge en större 

möjlighet och mer specificitet i urvalet, så kallad datatriangulering (Polit & Beck, 2017). 

Exempelvis om enbart informanter vilka inkluderades i studien hade samma kön hade 

studieresultatet kunnat påverkas av detta. Dessutom exkluderades en patient för att hen 

hade genomgått lika många år efter transplantationen som två andra informanter. Den 

exkluderade patienten kunde ha berikat studiens resultat eftersom hen hade erfarenheter 

som uppfyllde inklusionskriterierna.  

Författaren hade som mål att intervjua minst 5- och maximalt 10 patienter. Sammanlagt var 

det åtta informanter som tillfrågades och alla var positiva till att delta i studien, därför hade 

författaren inte några rekryteringssvårigheter. Mättnaden ansågs uppnådd, därför avslutade 

studien med enbart åtta informanter. Antalet deltagare för studien var rimligt inom 

kvalitativ ansats, eftersom studien inte syftade till statistisk generaliserbarhet utan den 

utgick ifrån att få en fördjupad förståelser av fenomenet. Polit och Beck (2017) beskriver 

att det är kvaliteten i den kvalitativa undersökningen som är viktigt varför antalet 

informanter oftast är få till antalet. Den ojämna könsfördelningen mellan män och kvinnor 
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kunde bero på att män var överrepresenterade inom området hjärttransplantation, men detta 

kunde påverkas om studiens tidsram var längre. Dessutom undersöktes inget 

genusperspektiv i studien varför resultatet inte skulle ha påverkats av könsfördelningen.  

Informerat samtycke inhämtades från verksamhetschefen och undersökningspersonerna 

genom den muntliga- och den skriftliga informationen, dessutom gavs information om att 

deltagande var frivilligt och att informanterna hade rätt att avsluta deltagandet när som 

helst (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom författaren arbetade på kliniken där 

informanterna hade sin årskontroll och vissa av dem hade vårdats av författaren kunde 

studiens resultat påverkas av detta. Dessutom kontaktades hälften av informanterna 

personligen av författaren, vilket medförde att informanterna kunde känna sig tvingade att 

delta i studien. På grund av detta ändrades rekryteringsstrategier för att undvika denna 

rekryteringsbias. Istället kontaktades informanterna via telefon och informationsbrevet 

skickades per post. Ett annat observandum var att om informationsbrevet hade skickats 

hem till informanterna, skulle detta ge en större möjlighet för dem att fatta beslut utan att 

det påverkades av andra faktorer. Samtliga informanter som tillfrågades och oavsett på 

vilken sätt de erhöll information om deltagandet gav sitt samtycke till att delta i studien.  

Pilotintervjun var ett stort hjälpmedel för författaren för att testa upplägget, 

intervjuguiden, frågeställningarna och instrumenten. Fördelen med en semistrukturerad 

intervju var att intervjun inleddes med öppna frågor som sedan fördjupades successivt och 

studiens frågor besvarades vilket en strukturerad intervjumetod inte hade gett samma 

möjligheter till (Polit & Beck, 2017). Under intervjun strävade författaren till att samtalet 

skulle baseras på ett jämställt förhållande där båda parter respekterades och var jämlika 

oavsett sina roller som vårdgivare och patient. Pilotintervjun tog längst tid av alla 

intervjuer att genomföra men den upplevdes mycket positiv där informanten var mycket 

aktiv och verbal vilket medförde att intervjun bidrog med informationsrikt material till 

studieresultatet. Pilotintervjun avlyssnades ett antal gånger, genom detta upptäcktes 

ledande frågor och frågor som genererade ja och nej svar ställdes vilket medförde att 

författaren tog denna kunskap med sig till de nästkommande intervjuerna.  

 

Intervjuernas längd varierade mellan 30 till 50 minuter. Ju fler intervjuer som gjordes desto 

mer effektiva blev intervjuerna, detta grundades på den förbättrade intervjutekniken hos 

författaren. Dock påverkade det inte informanternas frihet att berätta om sina upplevelser. 

Intervjuguiden var ett stort hjälpverktyg för att styra upp intervjuerna så att de fokuserades 

inom studieområdet. Henricson (2012) betonar att en semistrukturerad intervju ska utgå 

ifrån en på förhand utformad intervjuguide, detta för att säkerställa att studiesyftet belyses. 

Studien utfördes via enskilda intervjuer och genomfördes i ett avskilt rum, detta för att 

försäkra integritet, konfidentialitet samt undvika störningsmoment. Gruppintervju skulle 

inte vara aktuellt för denna studie, dels då studiesyftet utgick ifrån den individuella 

upplevelsen, dels skulle en sådan intervjuform göra det svårt att hantera sekretessen och 

konfidentialitet.  

Att transkribera intervjuerna var mycket tidsödande, det krävdes mycket koncentration 

och frekventa fram- och tillbaka spolningar för att kunna få med allt. Trots detta och att ett 

väl fungerande inspelningsinstrument användes gick vissa ord förlorade på grund av den 

dåliga ljudkvaliteten. Dock påverkade det inte intervjusammanhanget. Henricson (2012) 

beskriver att genom att lyssna på och samtidigt transkribera den inspelade intervjun ges 

författaren möjlighet att återuppliva intervjusituationen. Analyseringen av materialet 

genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som inspirerades av Graneheim 

och Lundman (2004). Det tog lång tid för att få struktur på insamlad data, därför användes 
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innehållsanalys matris som ett hjälpmedel (Henricson, 2012).  

 

Analysprocessen började stegvis enligt av Graneheim och Lundman (2004) med att först 

läsa de ordagrant transkriberade texterna, därefter lyftes meningsenheter ut utan att förlora 

textinnehållet, meningsenheterna kondenserades vidare och sedan tilldelades de olika 

koder. För att kunna besvara studiens syfte försökte författaren läsa mellan raderna, detta 

för att kunna hitta det latenta budskapet. Genom innehållsanalys kunde författaren 

identifiera skillnader och likheter som låg latent i analysen efter att varje textintervju 

analyserades igenom först individuellt och sedan tillsammans. Slutligen presenterades 

analysen i tema och subtema i resultatet. Ett observandum var att under analysen kunde 

författaren identifiera såväl för korta- som för långa meningsenheter. Detta medförde 

svårigheter i analyseringen då för långa meningsenheter innehöll flera budskap i en 

meningsenhet medan för korta meningsenheter medförde svårigheter för författaren att få 

fram någon information (Graneheim och Lundman, 2004). 

 

Förförståelse innebär förkunskaper och uppfattningar som individen har om det som ska 

studeras (Henricson, 2012). Henricson beskriver att förförståelse kan vara ett hinder eller 

en möjlighet för individen att skapa ny förståelse. När individen försöker tolka eller förstå 

ett visst fenomen så har hen oundvikbart förförståelse, detta gör att olika personer kan 

tolka och förstå samma fenomen på olika sätt. Författaren arbetade med 

hjärttransplantation och hade mångårig erfarenhet inom området, detta ökade 

medvetenheten om att tolkningen av resultatet kunde påverkas av hens förförståelse. 

Genom att försöka vara så neutral som möjligt och i möjligaste mån undvika förförståelse, 

försökte hen utan en förutfattad mening tolka och förstå patienternas upplevelser. Genom 

studien hade författaren för avsikt att skapa ny förståelse kring fenomenet.  Resultatet blev 

ny kunskap och ett växande tankesätt på hur dessa patienter upplevde sin vardag, vidare 

ökade författarens förståelse kring dessa patienters erfarenheter, upplevelser, förväntningar 

och inte minst deras behov.    

I kvalitativa studier är trovärdighet ett instrument som används för att mäta studiens 

giltighet, en mätning på om studiefrågan besvarar det författaren har för avsikt att studera 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie hade författaren studiens trovärdighet i 

beaktande genom hela processen. Trots ensamförfattare hade hen stor hjälp av handledare 

och grupphandledning, vilka tillsammans från start granskades syftet, 

problemformuleringen och metodvalet samt urvalet av informanterna. Vidare kritiskt 

granskades och redigerades dataanalysen för att kontrollera om analysen var relevant och 

besvarades studiesyftet. Dessutom granskades studien av andra inom sjukvården arbetande 

personer vilka inte arbetade inom studiens område. En pilotintervju utfördes för att öka 

studietrovärdigheten, genom denna testades intervjufrågorna, intervjuguiden, 

inspelningsinstrumenten och upplägget. Dessutom kunde informanterna under intervjuerna 

förtydliggöra vad hen menade, vilket minskade risken för tolkningsfel (Kvale & 

Brinkmann, 2014) 

Pålitlighet eller tillförlitlighet uppnås genom att författaren under hela studieprocessen 

noggrant beskriver och reflekterar i sin text vad som har skrivits (Polit & Beck, 2017). För 

att kunna uppnå den höga pålitligheten hade författaren tydligt beskrivit proceduren 

stegvis. Författarens förförståelse inom hjärttransplantation togs likaså i beaktandet under 

processen och framförallt under bearbetnings- och tolknings fasen. I denna studie fanns det 

ingen medförfattare vilket medförde att dataanalysen utgick utifrån en synvinkel. En annan 

aspekt som togs i beaktandet var att författaren hade minimal erfarenhet inom kvalitativ 

studie och innehållsanalys, detta medförde att alla procedurer gicks igenom noggrant och 
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upprepande gånger. Genom detta skulle förförståelser och bristande erfarenhet hos 

författaren minimera påverkan på resultatet. Utöver trovärdighet och pålitlighet är 

överförbarhet ett begrepp som är viktigt inom kvalitativ forskning. Med överförbarhet 

handlar det om i vilken utsträckning som resultatet är användbart till andra grupper och 

situationer (Polit & Beck, 2017). Under överförbarhet försökte författaren hitta mönster i 

likheter och skillnader av dataanalysen som sedan presenterades under tema och subteman 

men slutligen var det läsaren som bedömde om resultatet var överförbart.  

Innan studien påbörjades, försäkrade sig författaren om att informanterna hade förstått 

informationen, information om frivilligheten, konfidentialitet och om rätten att när som 

helst kunna dra sig ur studien utan att detta medförde konsekvenser. Vidare gavs också 

informationen om informanternas rättighet till individskydd och integritet, ytterligare 

erhölls information om att all insamlad data enbart skulle användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Ingen ansökan om etikprövning gjordes för studien, däremot tog 

författaren ett etiskt övervägande i beaktande under hela arbetet med studien. Redan vid 

val av studiens ämne var författaren medveten om att studien skulle involvera patienter 

vilket medförde att etiska övervägande noggrant gicks igenom.  Efter det att en intervju 

avslutades, erbjöds en informant kontakt med avdelningens kurator då det uppstod 

känslomässiga reaktioner kring hens upplevelser efter transplantationen men informanten 

avböjde. Hens beslut respekterades då författaren hade sekretess, tystnadsplikt och respekt 

för individens självbestämmande.  

 

Resultatdiskussion 

 

Denna studie belyser patienters upplevelser av att leva livet efter en hjärttransplantation. 

Livet efter transplantationen är inte komplikationsfritt, det kräver en optimal 

patientmedverkan för att efterförloppet ska löpa väl både kortsiktigt och långsiktigt. 

Resultatet tydde på att patienterna varken var friska eller sjuka. Tidigare har flertalet 

studier genomförts om patienters livsreflektioner efter en hjärttransplantation (Anderson et 

al., 2017; Martinelli et al., 2007). Hjärttransplantationen gav patienterna möjlighet att 

förlänga livet och leva som en frisk person (Johnsson & Tufveson, 2002). Att känna sig 

frisk kan kopplas till en förmåga att utföra aktiviteter i dagliga livet. En hjärttransplantation 

är en behandlingsform för att öka patienternas livskvalitet och minska de lidande 

symtomen som hjärtsvikten medförde (Trevizan et al, 2017). Patienterna levde sitt liv med 

tacksamhet men vägen till tacksamheten påverkades av komplikationer och begränsningar i 

efterförloppet. Trevizan et al. (2017) visade att livskvaliteten hade förbättrats på alla 

områden efter transplantationen, den fysiska- och psykiska hälsan hade förbättras liksom 

det sociala nätverket. Däremot visade andra studier att patienterna led av komplikationer 

efter hjärttransplantationen (Benzimra et al., 2018; Pedroso et al., 2017). Efter 

transplantationen drabbades patienterna bland annat av neurologiska komplikationer 

(Pedroso et al., 2017), rejektion av det transplanterade hjärtat (Benzimra et al., 2018), 

psykosociala problem som depression och stress (Ågren et al., 2017), diabetes (Cho et al., 

2012) samt hypertension och njurdysfunktion (Lund et al., 2016). Därför behöver dessa 

patienter förändra sitt synsätt på överlevnad och hitta hanteringsstrategier för att kunna 

leva sitt liv i nuet och blicka framåt. 

Att drabbas av en allvarlig och obotlig sjukdom som terminal hjärtsvikt och sedan 

genomgå en hjärttransplantation kan vara så överväldigande att patienterna får helt nya 

perspektiv på livet. En livslång farmakologisk behandling efter transplantationen kan 
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påverka deras livskvalitet negativt. Resultatet tyder på att patienterna var medvetna om att 

det var nödvändigt med kompromisser och acceptans när det inte fanns något annat 

alternativ än att acceptera situationen. Detta medförde att varje individ måste lära sig 

kompromissa olika mycket i olika situationer. Acceptans efter en hjärttransplantation 

innebär att patienterna har insikten om att utifrån situationen acceptera behandlingar och de 

konsekvenser som kan uppstå. Studien visade att det var svårt att acceptera situationen till 

en början men acceptansen blev bättre ju längre tid som hade gått. Det finns idag forskning 

om patienters acceptans och anpassning när det gäller andra allvarliga sjukdomar, denna 

forskning bekräftar den acceptans som de hjärttransplanterade patienterna visade. En 

undersökning av patienter som drabbades av cancer visade att graden av acceptans av 

sjukdomen var hög (Czerw, Bilinska & Deptala, 2016). Czerw et al. (2016) konstaterade 

vidare att acceptansnivån var högre hos kvinnor än män och personer som var gifta hade 

högre acceptansnivå än de som var singel. Ytterligare visade studien att patienterna som 

bodde i storstäder hade högre acceptans av sitt hälsotillstånd. Utbildningsnivån påverkade 

inte graden av acceptans hos patienterna, däremot visade studien att låginkomsttagare hade 

lägsta graden av acceptans. En liknande studie gjordes på kvinnor som fick en diagnosen 

bröstcancer (Czerw, Religioni, & Deptala, 2015). Resultatet visade att graden av 

sjukdomsacceptans kunde bero på patienternas inkomst, ju högre inkomst desto större 

acceptansnivå. Denna studie visade också att patienter som bodde i stora städer hade bättre 

anpassningsförmåga än de som bodde i en mindre stad.  

Acceptans och anpassning är begrepp som tillhör vardagen för både friska och sjuka. De 

sjuka behöver ibland en vägledning för att kunna uppnå acceptans och anpassning fortare, 

detta gäller ofta patienter efter hjärttransplantationen. Acceptans är en nyckel till 

förändring, det förändrade sättet att tänka kan leda till ett tillfredsställande liv och kvalitet i 

vardagslivet. Sjuksköterskan har en viktig roll för att öka patienternas acceptans efter 

hjärttransplantationen. Genom vägledning från hen kan patienterna öka sin acceptans och 

utveckla hanteringsstrategier för att hantera hinder kopplade till sin vardag. Vägledning 

kan definieras som en kommunikationsprocess vars syften är att svara på frågorna och ge 

information om transplantationen, dess behandling, konsekvenser och 

behandlingsalternativ (Bandura, 1997; Fossum, 2013). Vägledningssituationer ska vara 

upprepande, individanpassade och personcentrerade (Ekman, 2014). Uppföljning och 

utvärdering är viktigt för att säkerställa och bedöma patientens framsteg liksom att göra 

förändringar i vägledningen.  

För att kunna främja en snabb återhämtning och återfå en optimal livskvalitet efter 

hjärttransplantationen behöver dessa patienter både socialt- och professionellt stöd. 

Resultatet indikerar att många patienter fortfarande saknade stöd i det dagliga livet. Vissa 

patienter var i behov av ytterligare stöd från familjen och vårdpersonalen. Vidare visade 

studien att många patienter valde att hantera kriser på eget hand. Detta kunde tyda på att 

patienternas omgivning inte förstod och kunde ge stöd. En forskning om stöd (Grady et al., 

2016) visade att fem år efter hjärttransplantationen var kvinnor mer nöjda med det sociala- 

och övriga stöd jämfört med män. Grady et al. (2016) konstaterade vidare att mer stöd 

medförde bättre hälsorelaterad livskvalitet. Liknande studier visade att efter fem- och tio år 

efter hjärttransplantationen var patienterna mycket eller ganska nöjda med sitt sociala stöd 

(White-Williams et al., 2013). Patienterna var nöjda med emotionellt stöd och uppmuntran 

och stöd gällande hjälp med transport och mediciner. Patienterna kände sig däremot 

mindre nöjda när det gällde stöd till sysselsättning och ekonomi. Detta bekräftar att stöd är 

viktigt både kortsiktigt och långsiktigt efter hjärttransplantationen.  
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Sjuksköterskans insatser för att förebygga och lindra psykisk- och fysisk ohälsa kan ske 

genom tillgänglighet, kontinuitet och stöd. Sjuksköterskan ska ha goda kunskaper om att 

möta patienter efter transplantationen (Johnsson och Tufveson, 2002). Studiens resultat 

tyder på brist på tillgänglighet och kontinuitet i sjuksköterskekontakten, detta medförde en 

försämrad vårdrelation och tillit. I omvårdnadsarbetet är det viktigt med en god 

vårdrelation, kontinuitet och tillgänglighet. Sjuksköterskan och övriga vårdpersonal ska 

sätta sig in i patienternas situation, om hen inte kan sätta sig in i den andres situation kan 

inte heller en relation skapas. Att lyssna aktivt är en grundläggande komponent i relationen 

mellan patient och sjuksköterska. Genom att lyssna aktivt på patienterna kan 

sjuksköterskan upptäcka och identifiera omvårdnadsproblem och sedan hitta 

omvårdnadsåtgärder för förbättring (Ekman, 2014). Individanpassat anhörigstöd och 

insatser samt anhörigutbildning ska erbjudas och upprepas, detta kan bidra till ett ökat 

socialt stöd och på sikt förebygga och minimera ensamhet och dödsångest.  

Att arbeta utifrån personcentrerad vård är fördelaktig för att främja professionella stöd. 

Patienterna är i behov av stöd inte enbart efter hjärttransplantationen utan redan när de 

väntar på ett hjärta. Därför ska patient- och anhörigstöd etableras redan vid 

uppsättningssamtal. Under denna fas kan kärnkompetens tydliggöras.  Personcentrerad 

vård skapas genom att etablera en kontinuerlig vårdrelation med patienten och dess 

anhöriga, tillsammans skapar de en vård med patienten i fokus (Ekman, 2014). Samverkan 

i team är viktigt för att tillgodose patientens grundläggande behov (Naldemicir et al., 

2017), samtalsstöd från kurator ska vara tillgänglig under hela vårdkedjan. Det är viktigt 

för både vårdpersonal och patient med uppföljning och utvärdering, där effekten av den 

givna vården efter transplantationen identifieras och sedan modifieras vid behov.  Detta 

medför vinster för såväl patienter som vårdpersonal genom att patienter kan återfå god 

hälsa trots konsekvenser från behandlingarna.  

Vidare visade resultatet att det fortfarande saknas etik i vårdmötet. Därför är det viktigt att 

ha ett vårdetiskt perspektiv i beaktning i det kliniska omvårdnadsarbetet. Omvårdnadsetik 

kan ökas genom att utöva en personcentrerad vård i praktiken såväl inom 

transplantationskliniken som i andra delar av vårdkedjan. Vården ska bygga på 

ömsesidighet och samförstånd mellan patienten och vårdgivaren. Personcentrerad vård är 

en vård som strävar efter att synliggöra hela patienten för att tillgodose patientens sociala-, 

fysiska- och psykiska behov (Ekman, 2014). Omvårdnadsetik är en vård som har fokus på 

de etiska aspekterna av vårdgivande och är snarlik personcentrerad vård där vården 

grundar sig på relationen mellan patienten och vårdgivaren. Patienten ska 

sammanfattningsvis få ta del av en vård som hjälper patienten utan att kränka hens 

integritet. Vården ska ha sin grund i en holistisk syn på patienten, där varje individ oavsett 

sjukdomstillstånd har rätten att själv bestämma över sitt liv. Slutligen är ett 

omvårdnadsarbete som utgår ifrån ett etiskt tänkande en möjlighet för en tillfredställande 

vård hos patienten (Ekman, 2014).  

Self-efficacy (Bandura, 1997) eller självtilltro innebär tro på den egna förmågan att klara 

av en viss situation eller uppgift. En minskning av självtilltron kan utvecklas genom 

patientens erfarenheter och hur personer i omgivningen stöttar individen. Dessutom kan 

brist på socialt- och professionellt stöd påverka patienternas självtilltro. Efter att ha levt 

med en svår hjärtsjukdom, stått på väntelistan till transplantation och slutligen fått ett nytt 

hjärta, har dessa patienter tvingats att utveckla en tilltro till sin förmåga att klara av livet 

efter transplantationen. Efter hjärttransplantationen kan självtilltro att klara av situationer 

minskas, framförallt när patienterna möter svårigheter som läkemedelsbiverkningar eller 

komplikationer. Inom hälso- och sjukvården används övertalning som ett verktyg för att 
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öka patientens egen tilltro (Fossum, 2013). Det finns ett flertal studier inom området som 

visar att det är möjligt att öka individens tilltro till sin egen förmåga genom att förändra 

specifika mönster och/eller beteenden (Javanmardifard, 2017; Moghadam, 2018; ). Som 

sjuksköterska är det viktigt att i god tid upptäcka om patienten tappar självtilltro på att 

klara av specifika situationer efter transplantationen. För att stärka patientens självtilltro 

ska processen börja genom att små delmål sätts upp och sedan ökas förändringsprocessens 

svårighetsgrad successivt. Det är av vikt att förändringarna ska ske på patientens villkor 

och utifrån hur och vad som ska förändras, detta medför att patienten har egen kontroll på 

förändringen. På sikt kan patienten öka sin self-efficacy och förhoppningsvis leva med en 

god livskvalitet trots hen har genomgått en hjärttransplantation (Fossum, 2013).  

Slutsats 

 

Livet efter en hjärttransplantation är fullt av utmaningar, patienterna upplevde både hälsa 

och ohälsa. Vårdpersonal bör vara medveten om att dessa patienter behöver stöd både 

socialt och professionellt för att klara av de fysiska- och psykosociala utmaningarna i det 

dagliga livet efter hjärttransplantationen. Därför bör vårdpersonal upptäcka problemet i 

god tid och genomföra de åtgärderna som behövs för att förebygga ohälsa.  

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet beskriver hur patienterna upplever livet efter en hjärttransplantation. Resultatet 

kan användas inom transplantationsverksamheten för att ge vårdpersonal en ökad förståelse 

och kunskap om ämnet samt vägledning i vårdmötet och därigenom stöd till dessa 

patienter. Stöd som kan stärka patienters självtilltro och därmed främja den psykiska- och 

fysiska hälsan. Det ökade stödet kan medföra ett ökat välbefinnande och ge god livskvalitet 

till patienterna. En ökning av patienternas acceptansnivå och självtilltro genom stöd 

används inte enbart inom transplantationsomvårdnad utan resultatet kan tillämpas lika bra i 

andra delar av hälso- och sjukvården. Ytterligare kan en vårdform som ger kontinuerliga 

kontakter och stöd medföra en minskning av återinläggningar och detta kan i sin tur ge en 

vinst för hela samhället i form av minskande vårdkostnader.   

Förslag till framtida forskning 

Utifrån denna studie har författaren identifierat behov av ytterligare studier kring 

patienternas sociala- och professionella stöd. Detta då studiens resultat visade att 

patienterna fortfarande saknade stöd från familjen och vårdpersonal. Det skulle vara av 

intresse att undersöka bakomliggande orsaker till dessa fenomen. För att sjuksköterskan 

ska kunna ge rätt stöd till patienterna och anhöriga behövs ytterligare tre områden belysas; 

studier om anhörigupplevelser av att vårda närstående efter en hjärttransplantation, studier 

som följer en och samma patient från att hen sätts upp på transplantationslista till efter 

hjärttransplantationen om hur dessa patienter upplever sin vardag, och slutligen studier 

som belyser sjuksköterskors upplevelser av att vårda dessa patienter. Den ökande 

kunskapen från dessa studieområden kan leda till ett bättre omvårdnadsarbete vilket i sin 

tur kan ge bättre livskvalitet för hjärttransplanterade patienter och dess anhöriga. 
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