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Sammanfattning  

Bakgrund: En hjärttransplantation kan bli aktuell när patienten har en allvarlig hjärtsjukdom 

som inte längre kan behandlas medicinskt eller kirurgiskt. Hjärttransplantation beskrivs som 

sista utvägen för överlevnad och processen som leder upp till transplantation kan innebära en 

omständlig väntan. Under väntan präglas patienten av en uppsjö av olika känslor med påverkan 

på den fysiska, psykiska och sociala tillvaron.   

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation.  

Metod: Metoden disponerades av en allmän litteraturstudie med ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Sökningar av empiriska kvalitativa studier publicerade mellan 2012–2020, 

utfördes i omvårdnadsvetenskapliga databaser som Cinahl Complete, Pubmed och PsycINFO. 

Till granskningen användes HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analysprocessen 

inspirerades av Fribergs trestegsmodell.  

Resultat: Resultatet visade på att väntan inför hjärttransplantation medförde en existentiell kris 

och psykisk påfrestning, vilket orsakades av ovisshet och rädsla för att dö. Under väntan 

upplevdes jämväl olika former av begränsningar såsom fysiska, sociala och ekonomiska. I 

samband med detta förekom en förändring av identitet till följd av den svåra 

transplantationsprocessen.  

Diskussion: Metoddiskussionen utgjordes av Shentons trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. I resultatdiskussionen lyfts tre fynd utifrån 

resultatet: rädsla för döden, upplevda fysiska begränsningar och förändring av identitet med 

koppling till etik, samhällsrelevans och Orems omvårdnadsteori om egenvårdsbalans. 

Avslutningsvis är det svårt för utomstående att förstå patienters väntan, eftersom väntan på 

hjärttransplantation är en komplicerad process.  

Sökord  
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Inledning 

Hjärtat har en central funktion för kroppen, att behöva få ett nytt hjärta för överlevnad 

kan därför kännas skrämmande men samtidigt storartad. För att få ett nytt hjärta krävs det 

att någon blir organdonator. Behovet av organ ökar ständigt, men antalet transplantationer 

i världen begränsas på grund av bristen på organdonatorer, trots hög donationsvilja 

(Socialstyrelsen, 2020c). Årligen avlider mellan 30–50 stycken personer i Sverige i 

väntan på ett organ (Socialstyrelsen, 2020b). Väntan på ett nytt organ kan bli lång, allt 

från några månader till flera år. Under denna väntetid kan patienten präglas av en uppsjö 

av olika känslor, bland annat på grund av ovissheten om eller när ett organ kommer 

doneras. Sedan den 1 oktober 2020 väntar 32 personer i Sverige på ett hjärta 

(Scandiatransplant, 2020). 

Bakgrund 

Begreppet transplantation kommer från latinska ordet ‘transpla’nto’ vilket betyder 

‘omplantera’ som innebär en överföring av ett organ eller en vävnad från en frisk 

mänsklig donator, med avsikt att ersätta mottagarens skadade eller sviktande organ 

alternativt vävnad (Svenska Akademiens Ordbok [SAOB], 2007). Enligt Socialstyrelsen 

(2020b) kan donatorer vara levande eller avlidna beroende på vilken vävnad eller organ 

som transplanteras. Syftet med transplantation är att förbättra hälsa samt livskvalité, men 

framförallt att öka chansen för överlevnad. Vävnader som kan transplanteras är 

hornhinnor, hjärtklaffar, benvävnad och hud. Medan organ som kan transplanteras är; 

njure, lever, lunga, bukspottkörtel, tunntarm och hjärta.  

Historik 

Hjärttransplantation beskrivs enligt Patel och Kobashigawa (2011) som ett kirurgiskt 

ingrepp där ett friskt hjärta överförs från en människa till en annan. Den första mänskliga 

framgångsrika hjärttransplantationen utfördes år 1967 av den sydafrikanske hjärtkirurgen 

Christiaan Barnard. Det initiala resultatet av de tidiga hjärttransplantationerna blev 

däremot misslyckade på grund av komplexa postoperativa komplikationer, såsom 
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transplantationsavstötning och infektioner. Av den anledning sjönk antalet 

hjärttransplantationer till dess att förbättrad hygien och immunosupprimerande läkemedel 

introducerades under 1980-talet, vilket medförde en förbättring av överlevnadsgraden. 

Hjärttransplantationer påbörjades därefter att utföras runt om i hela världen som 

standardbehandling för hjärtsvikt i slutstadiet (Kim et al., 2018). Den första 

hjärttransplantationen i Sverige genomfördes år 1984 med intention att skapa ett 

behandlingsalternativ för att hjälpa patienter med svår eller obotlig hjärtsvikt att överleva. 

Det donerade hjärtat var utländskt till följd av dåvarande lagstiftning som inte tillät 

donation inom landet. Lagändringen år 1988 gav en förutsättning för hjärttransplantation 

när hjärndödsbegreppet infördes i Sverige, vilket möjliggjorde hjärttransplantationer från 

svenska donatorer (Koul et al., 2015). Hjärndödsbegreppet innebär ett tillstånd av 

definitivt uppehåll av all hjärnaktivitet inklusive hjärnstammen (Goila & Pawar, 2009). 

Antalet hjärttransplantationer i Sverige ökade därefter markant till följd av revideringen 

samt legaliseringen av lagen (SFS, 1987:269) om kriterier för bestämmande av 

människans död (Koul et al., 2015). 

 

Donationslagar 

I Sverige ansvarar Socialstyrelsen (2019) för donationsregistret. Enligt Socialstyrelsen 

kan alla oavsett ålder, sjukdom och levnadsvanor anmäla sin inställning till donation av 

organ och vävnader efter sin död vare sig önskan om donation framkommer eller inte. 

Trots det beskrivs viljan av att donera organ i Sverige vara hög, men många tar inte aktivt 

ställning till att anmäla sig i Socialstyrelsens donationsregister. Vid donation av organ 

efterföljs transplantationslagen. I transplantationslagen (1995:831) förekommer särskilda 

bestämmelser gällande den avlidna givaren. Paragraf 3 i transplantationslagen (1995:831) 

avser att ingrepp företas på den avlidne personen, om personen i fråga under sin livstid 

har gett ett skriftligt medgivande. Organ och annat biologiskt material som vävnader kan 

likaledes tas från den avlidne personen ifall den har uttryckt sig positivt till 

organdonation, eller om det finns grund alternativt motiv till att ett transplantations 

ingrepp skulle överensstämma med den avlidnes uppfattning. Om oklarheter råder om 

den avlidnes inställning till donation efterfrågas närmast anhörig eller närstående enligt 
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§ 4. Förekommer oenigheter mellan den avlidnes inställning och anhörigas ståndpunkt 

får inga ingrepp utföras på grund av ‘anhörigveto’, vilket innebär att en transplantation 

därför inte kan bli aktuell (SFS, 1995:831).  

 

Hjärttransplantation 

En hjärttransplantation kan bli aktuell när en människas hjärtfunktion blivit svårt nedsatt 

(Järhult & Offenbartl, 2013; Nilsson & Andersson, 2016). Hjärtats funktion kan främst 

bli nedsatt av hjärtsvikt, som bland annat orsakas av ischemisk hjärtsjukdom, dilaterad 

kardiomyopati och myokardit (de Jonge et al., 2008). Främsta indikationen som patienten 

behöver uppfylla för en hjärttransplantation är svårt nedsatt hjärtfunktion, vilket innebär 

New York Heart Association (NYHA) klass tre eller fyra, där överlevnad mer än ett år 

inte kan förväntas på grund av att hjärtsjukdomen inte kunnat behandlas medicinskt eller 

kirurgiskt (American Heart Association [AHA], 2017; Nilsson & Andersson, 2016; 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2020). De främsta kontraindikationerna för 

hjärttransplantation är hög ålder och allmänt nedsatt hälsotillstånd (de Jonge et al., 2008).  

 

När det blir aktuellt med hjärttransplantation registreras patienten i en väntelista. En 

väntelista som delas upp i ytterligare två väntelistor som patienter i Norden kan 

registreras i, det är Sveriges egen lista och Scandiatransplants lista. Scandiatransplant är 

en internationell väntelista där de nordiska länderna ingår, listan finns till för att lättare 

kunna matcha donatorer och väntande patienter, eftersom matchningsprocessen kan 

vara svår (Grunnet et al., 2005).  Processen att matcha donator till en mottagare av ett 

nytt hjärta är komplicerat eftersom flera faktorer som blodgrupp, antikroppar och 

kroppsbyggnad måste motsvara densamma (Järhult & Offenbartl, 2013; Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 2020). I väntan på hjärttransplantation kan patienter få ett så 

kallat ’hjälphjärta’, en mekanisk hjärtpump (Ventricular Assist Device, VAD) som drivs 

av elektricitet och opereras in som stöd. VAD skall hålla patienten vid liv tills en 

lämplig donator har tillkommit. VAD kan även opereras in i väntan på en omfattande 

utredning. Utredningen belyser patientens sociala liv, sjukdomstillstånd, övriga 

hälsotillstånd och sinnesstämning (de Jonge et al., 2008). Genom att operera in VAD 
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kan patientens livskvalité samt hälsa förbättras i väntan på beslut från utredningen, som 

skall säkerställa att patienten kommer klara sig postoperativt med det nya hjärtat 

(Nilsson & Andersson, 2016).  

I väntan på transplantation följs patienten på hjärtmottagning av en kontaktsjuksköterska 

för att regelbundet kontrollera sin hjärtsjukdom. Mottagningsbesöken syftar till att öka 

effekten av patientens egenvård gällande sin hjärtsjukdom för att minska behovet av 

sjukhusinläggning. Sjuksköterskan på hjärtmottagningen ansvarar vid kroniska 

sjukdomstillstånd att stötta patienten samt undervisa om egenvård (McAlister et al., 2004; 

Strömberg et al., 2003). Undervisning från sjuksköterskan om sjukdomstillståndet samt 

motivation skapar ökad självkänsla hos patienten och hanterbarhet över befinnande 

situation, vilket bibehåller befintlig hälsa samt ökar patientens förmåga att upptäcka 

försämring av sitt hälsotillstånd. Bristande information om sjukdomstillståndet samt 

förutsägbarhet kan leda till att situationen upplevs som stressad och patienten känner 

förlust av kontroll. Detta kan exempelvis kopplas till Orems teori om egenvårdsbalans 

Self Care Deficit Nursing Theory (SCDNT), en teori som syftar till patientens enskilda 

förmåga till att kunna hantera sin egenvård. Vid bristande egenvård behöver patienten 

stöd och undervisning från sjuksköterskan i form av omvårdnadsåtgärder för att kunna 

behålla eller främja hälsa (Orem, 2001).  

Omvårdnad 

Omvårdnadsteorin, SCDNT, om egenvårdsbalans grundades av sjuksköterskan Dorothea 

Elizabeth Orem år 1956 och har genom åren utvecklats (Orem, 2001). Alligood och 

Marriner Tomey (2010) klassificerar teorin som en omvårdnadsmodell bestående av tre 

delar egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård utgår enligt Orem 

(2001) utifrån en människas egen kapacitet till att kunna vårda sig själv samt närstående 

i sin bekantskapskrets. Det beskrivs som ett inlärt beteende som handlar om att medvetet 

främja liv, välbefinnande och livskvalité. Människan menas vara beroende av sin förmåga 

till egenvård som påverkas av flertalet grundläggande faktorer såsom ålder, kön och 

hälsostatus. En patient som besitter god hälsa bedöms med stor sannolikhet inneha en god 

förmåga till egenvård, för att kunna tillgodose sina grundläggande omvårdnadsbehov. 

Patienten beskrivs således kunna balansera den omsorg som behövs utifrån sina 
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existentiella behov. Egenvårdsbrist däremot innefattar delteorin om egenvård som 

fokuserar på grundläggande faktorer till varför en människa inte kan erhålla förmåga för 

att upprätthålla egenvårdsbalans, till följd av exempelvis faktorer som olyckor, kriser eller 

sjukdomar. När en patient inte besitter en god hälsa, så bedöms hen vara i behov av 

professionell omvårdnad av sjuksköterskan för att kunna tillgodose sina 

omvårdnadsbehov samt för att bibehålla en egenvårdsbalans. Omvårdnadssystemet 

omfattar delteorierna om egenvård och egenvårdsbrist. Delteorin om 

omvårdnadssystemet beskrivs som ett resultat av sjuksköterskans systematiska 

omvårdnadsarbete. Sjuksköterskan skall i samråd med patienten upprätta en 

omvårdnadsplan som utgör en grund för att bevara eller återställa patientens 

egenvårdsbalans. Utvecklingen av egenvårdskapacitet och mötandet av egenvårdskrav 

utgör en central roll i omvårdnadsplanen. I en studie av Jaarsma et al. (1998) appliceras 

Orems teori till en patientgrupp allvarligt hjärtsjuka och visar att sjuksköterskan bör 

besitta specifik omvårdnadskompetens för att kunna tillmötesgå patienten utifrån dennes 

egenvårdsbalans som hen befinner sig i. 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskans främsta kompetens 

ligger i erhållandet av kunskap för identifiering av omvårdnadsbehov avseende insättning 

av omvårdnadsåtgärder utifrån den enskildes behov. International Council of Nurses 

[ICN] (2012) har fastställt en etisk kod för sjuksköterskor som omfattar fyra 

grundläggande ansvarsområden; ett hälsofrämjande förhållningssätt, lindrandet av 

lidande, förebyggandet av sjukdom och främjandet av hälsa. Enligt ICN skall 

omvårdnaden ges utifrån respekt för mänskliga och kulturella rättigheter innefattande 

rätten till liv som benämns ligga i vårdens natur. Sjuksköterskan befinner sig i ett etiskt 

dilemma eftersom hen varken kan förebygga patientens sjukdomsprogression eller främja 

patientens hälsa på grund av att patienten befinner sig i en omfattande process i behov av 

ett livsavgörande organ, hjärtat. Som tidigare nämnts, tillämpar därför sjuksköterskan 

under väntetiden individuell egenvård, för att öka patientens kunskap om sjukdomen och 

identifiering av försämring relaterad till fysisk ohälsa. Med hjälp av studien vill 

författarna belysa patienternas erfarenheter för att skapa djupare kunskap i vilken 

inverkan transplantationsprocessen har på patienten för att sjuksköterskan också ska 
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kunna tillämpa individuell egenvård utifrån psykosociala behov. Väntan under 

transplantationsprocessen kan bli långfristig beroende på om en organdonator hittas i tid 

och innan dess kan och blir patienten avsevärt försämrat, såväl fysiskt som psykiskt och 

socialt.  

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation.  

Metod 

Design  

Studiens design disponerades av en allmän litteraturstudie med ett systematiskt 

tillvägagångssätt inspirerad av Friberg (2017). 

Sökvägar och Urval 

För en strukturerad databassökning tillämpades olika begränsningar i form av inklusions- 

och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2003). Inklusionskriterierna var; 

empiriska studier, peer-reviewed, publicerade mellan år 2012–2020 och skrivna på 

engelska. Exklusionskriterierna var; studier med patienter under 16 år.  

Initialt genomfördes en inledande litteratursökning i databasen Cinahl Complete. En 

inledande litteratursökning genomfördes för att ge försäkran om att införskaffandet av 

tidigare samt aktuellt forskningsmaterial inom vald frågeställning var möjligt. Den 

inledande litteratursökningen genererade i att stärka syftet genom att påvisa studiens 

relevans (Friberg, 2017; Henricson, 2017). I syftet identifierades följande nyckelord; 

Describe, Patient, Experience, Waiting, Waiting list, Transplantation, Heart 

transplantation.  

Den egentliga litteratursökningen, se bilaga 1, utfördes i databaserna PubMed, Cinahl 

Complete och PsycINFO, som användning för sökandet av empiriska studier. PubMed 

beskrivs som en databas innefattande empiriska studier täckande områden inom medicin, 

omvårdnad och odontologi (tandläkarvetenskap). Cinahl Complete innehåller likt 
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PubMed empiriska studier inom området omvårdnad, men likaledes ingår empiriska 

studier befattande fysioterapi och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2003). Enligt 

Forsberg och Wengström omfattar databasen Cinahl Complete ett antal empiriska studier 

som inte finns tillgängliga i PubMed. Vidare nämner Forsberg och Wengström att 

databasen Cinahl Complete anses vara specialiserad inom omvårdnadsforskning. Till 

skillnad från Cinahl Complete bedöms PsycINFO vara specialiserad inom psykologisk 

forskning med en databas innefattande empiriska studier täckande områden inom 

medicin, omvårdnad och andra angränsande territorium. I respektive databas tillämpades 

ämnesord. I Pubmed användes Medical Subject Headings (MeSH), i Cinahl Complete 

användes Cinahl Headings och i PsycINFO användes Thesaurus. Enligt Forsberg och 

Wengström är ämnesord av fördel eftersom det anses beskriva vad en empirisk studie 

handlar om. 

Med hjälp av att kombinera booleska operatorer som ‘AND’ och ‘OR’ i fritextssökningen 

i respektive databaser tillämpades ytterligare begränsningar. Den booleska operatorn 

‘AND’ användes med avsikt att kombinera sökord för att avgränsa resultatet, medan ‘OR' 

möjliggjorde utvidgning av sökord genom att täcka synonymer. Även trunkering (*) 

användes i databasen Cinahl Complete som täcker olika varianter av ett specifikt begrepps 

böjning, vilket i sin tur inte tillåter en utökad irrelevant fritextsökning samt minimerar 

risken för felstavning av begrepp. Slutligen tillämpades frassökning för att söka på 

begreppen tillsammans (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Samtliga empiriska studier selekterades (n=20) utifrån relevanta titlar och abstrakt från 

respektive databaser. Från databasen PubMed valdes tre studier ut till en början, men 

enbart två studier ansågs svara på syftet. Från den egentliga sökningen i Cinahl Complete 

valdes 13 studier, men efter granskning var det sex studier som uppfyllde 

inklusionskriterierna. I databasen PsycINFO fanns fyra intresseväckande studier men två 

valdes ut i förhållande till frågeställning samt begränsningarna. I slutändan valdes totalt 

tio empiriska kvalitativa studier ut för vidare kvalitetsgranskning och analys. Samtliga 

artiklar sammanfattades för att skapa en artikelöversikt av varje studies väsentliga del 

med hjälp av Högskolan Kristianstads (HKR) artikelmatris, se bilaga 2.  
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Granskning och Analys 

Inledningsvis genomfördes en primär granskning av alla empiriska studiernas rubriker 

som framkom vid den egentliga litteratursökningen i respektive databaser och därefter 

granskades studiernas abstrakt. HKR:s granskningsmall för kvalitativa empiriska studier 

applicerades sedan till de utvalda studierna för bedömandet av dess vetenskapliga kvalitét 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016).  

Enligt Friberg (2017) anses analysen vara av stor betydelse för uteslutandet av empiriska 

studier som inte besvarar syftet. Författarna använde sig därför av Fribergs tre stegs 

modell vid analysen av studierna. I första steget i analysprocessen lästes studierna igenom 

flertalet gånger, först enskilt och sedan gemensamt för att skapa en ökad förståelse av 

dess innehåll samt för erhållandet av korrekt uppfattning av studiernas helhet. I andra 

steget gjordes en sammanfattning i ett dokument av studiernas resultat. Studiernas 

meningsbärande enheter färgkodades och dokumentet skrevs ut. Efter utskriften klipptes 

de meningsbärande enheterna ut och lades i högar. I tredje steget identifierades likheter 

och skillnader av studiernas resultat där de utklippta meningarna parades ihop. Slutligen 

sorterades och sammanställdes resultaten i kategorier samt subkategorier, se tabell 1.  
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Etiska överväganden 

Etik har en central roll inom forskning, dels för att människor som deltagare inte ska 

råka illa ut samt för att forskning ska fortsätta vara tillförlitlig (CODEX, 2021). I 

Sverige prövas forskning i etiknämnden utifrån ’lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor’ (SFS, 2003:460). Lagen om etikprövning grundades ur 

Helsingforsdeklarationen, en etisk standard som följs internationellt (CODEX, 2021; 

World Medical Association [WMA], 2018). Helsingforsdeklarationen belyser att all 

forskning som görs på människor ska innehålla ett tydligt informerat samtycke från 

deltagarna (WMA, 2018). Utöver det informerade samtycket togs det ställning till om 

konfidentialitet fanns samt vilket nyttjande som fanns av forskningen (CODEX, 2021). 

I litteraturstudien användes empiriska studier som hade ett forskningsetiskt 

godkännande samt där det informerade samtycket hade redovisats alternativt 

inkluderades även studier innehållande ett etiskt resonemang. 

Förförståelse  

Författarnas förförståelse bygger på yrkeslivserfarenhet som undersköterskor inom en 

transplantationsverksamhet, med preoperativ omvårdnad av patienter som skall genomgå 

en hjärt- och/eller lungtransplantation samt postoperativ omvårdnad av patienter som har 

blivit lungtransplanterade. Vår erfarenhet om postoperativ omvårdnad vid 

hjärttransplantation kan beskrivas som bristande. Med anledning av författarnas kunskap 

av preoperativ omvårdnad valdes därav ämnet utifrån intresse samt viljan av att fördjupa 

kunskapen om hjärttransplantation, vilket generera vårt syfte. Förförståelsen om 

preoperativ omvårdnad grundar sig i författarnas uppfattning om att sjukvårdspersonalens 

omvårdnadsfokus främst avser patientens fysiska hälsotillstånd, varav patientens 

psykiska välbefinnande till viss del försummas. Av den orsak att författarna besitter bred 

kunskap om patienter som skall genomgå eller har genomgått en lungtransplantation kan 

studien påverkas. Detta eftersom författarna vet om att en transplantation kan vara en 

omfattande process för patienter, som kan upplevas som väldigt stressande och 

ångestgivande. Författarna vet inte mycket om patienter som skall genomgå eller har 
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genomgått en hjärttransplantation eller närmare bestämt hur transplantationsprocessen 

hemma och utanför sjukhuset ser ut, samt hur patientens väntan kan upplevas. 

Resultat 

Under analysprocessen skapades ett flertal subkategorier, som sedan utgjorde tre 

huvudkategorier till resultatet: existentiell och psykisk påfrestning, upplevda 

begränsningar och identitetsförändring, se figur 1.  

 

Figur 1; Huvudkategorier och subkategorier beträffande analys av empiriska studier om 

allvarligt hjärtsjuka patienters erfarenheter i väntan på hjärttransplantation. 

Existentiell och psykisk påfrestning 

I resultatet framkom ett flertal existentiella och psykiska påfrestningar. Tankar varierade 

från det vardagliga livet till sin djupaste existentiella kärna.  

 

Känslan av oro, ovisshet och rädsla för döden  

Informanter upplevde en stark känsla av oro ifall ett nytt hjärta hann bli tillgängligt i tid 

(Palmar Santos et al., 2018). Den upplevda oron grundade sig i hur framtiden skulle bli, 

om en transplantation överhuvudtaget skulle bli av eller om informanter skulle dö i 
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väntan (Sheikhalipour et al., 2018; Standing et al., 2017). Väntan gav informanter 

upphov till tankar så som vem den eventuella donatorn skulle bli och orsaken till 

donatorns död (Poole et al., 2016; Sheikhalipour et al., 2018). De gick runt och 

hoppades på att ett hjärta skulle bli tillgängligt så snabbt som möjligt, men önskade inte 

någons annans död. Väntan upplevdes likaledes som en psykisk påfrestning som ledde 

till ångest och depression, vilket resulterade i att informanter fick svårigheter att prata 

om den upplevda väntetiden (Monemian et al., 2016). Informanter fann stöd i tidigare 

hjärttransplanterade patienter vilket hjälpte hantera oro och ångest under väntan 

(Mauthner et al., 2012). Den psykiska påfrestningen informanter upplevde var att veta 

att ett flertal risker fanns utöver transplantationen, så som att avstötning av hjärtat skulle 

kunna ske, vilket gav mer ångest över sin överlevnad (Sheikhalipour et al., 2018). 

En studie av Almgren et al. (2016) visade att känslan av att inte överleva väntan kantades 

av en stark rädsla för döden. Informanters ovisshet kring sin väntan var i flera fall 

långdragen och tvivel uppkom om det efterlängtade samtalet från sjukhuset faktiskt skulle 

komma, desto längre tiden gick ökade oron samt minskade hoppet på att få samtalet om 

att ett hjärta blivit tillgängligt (Almgren et al., 2016; Standing et al., 2017). Tiden 

uppfattades som lång och gav upphov till grubblande som ledde till tankar om döden, 

vilket orsakade en enorm rädsla. En ångestgivande tanke för informanter var just tvivel 

om överlevnad (Almgren et al., 2016). Verkligheten kring att VAD var ett tillfälligt 

objekt, en tidsbegränsad överlevnad, stärkte den växande rädslan för döden och satte 

igång ett tankeverk kring informanters existens (Standing et al., 2017).  

Informanter ville inte köpa nya saker, göra olika aktiviteter eller planera för framtiden för 

att det inte kändes lönsamt, då de i princip förberedde sig på att dö (Cierpka et al., 2015; 

Standing et al., 2017). Informanter kände dock en stark vilja att överleva och gjorde 

försök till att hitta strategier för att inte fastna i dåliga tankar relaterat till väntan (Ivarsson 

et al., 2014). Väntan på transplantation väckte så svåra och starka tankar som för 

informanter var svårt att tala om, eftersom de genomgick en djup psykologisk börda 

(Poole et al., 2016).  

The waiting for the transplant is something entirely different to me, and it’s the hardest thing 

because you’re shadow-boxing... You’re fighting something you can’t... you don’t know 
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when that call’s going to come.. you’re like Don Quixote, you’re fighting, you’re tilting at 

windmills (Poole et al., 2016, s. 195). 

Upplevda begränsningar 

I resultatet framkom ett flertal olika begränsningar som de hjärtsjuka patienterna 

upplevde i väntan på transplantation, där begränsningar som upplevdes var av fysisk, 

social och ekonomisk karaktär. 

Fysiska begränsningar 

Den fysiska begränsningen under väntan på ett nytt hjärta utgjordes av trötthet, 

orkeslöshet och andfåddhet. I den fysiska begränsningen upplevde informanter en 

förändring från att kunnat göra mer innan sin hjärtsjukdom till att i princip bli 

sängbunden, vilket bidrog till en ökad känsla av sjukdom. Hjärtsjukdomen som 

orsakade inaktivitet gjorde det svårt att hjälpa till hemma, där informanter såg sig själva 

som en börda för familj och närstående samt att be om hjälp kändes svårt (Monemian et 

al. 2016; Standing et al. 2017). Den ökade fysiska oförmågan till att göra enkla sysslor i 

hushållet eller kunna bibehålla rutiner påverkade informanter, vilket beskrevs som en 

växande hopplöshet (Ivarsson et al., 2014).   

Upplevelsen av frihet och rörelse minskade drastiskt under väntan i takt med försämring 

av sjukdomstillståndet (Cierpka et al., 2015). Fysiska begränsningen som VAD gav 

karaktäriserades av att sitta fast i något, beroendet av elektricitet gjorde att inga resor, 

utflykter eller långa promenader ensam kunde göras utan att ha tillgång till elektricitet 

(Ivarsson et al., 2012; Standing et al., 2017). Enkla promenader eller cykling kunde tillslut 

därför bli omöjliga att genomföra (Cierpka et al., 2015). 

 

Sociala begränsningar 

En social begränsning var att inte kunna vara den föräldern som barnet behövde. I en 

studie av Ivarsson et al. (2012) beskrevs informanters svårigheter att berätta för barnen 

om varför den stora elektriska pumpen (VAD) fanns och hur VAD hindrade föräldrarna 

från att leka tillsammans med sina barn. Den tyngsta bördan var dock att berätta för 

barnen om att risken för döden fanns på grund av hjärtsjukdomen och vad väntan inför 
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transplantation innebar (Cierpka et al., 2015; Ivarsson et al. 2012). I en annan studie av 

Standing et al. (2017) berättar informanter att enkla vardagliga aktiviteter med 

närstående, särskilt med barnen togs för givet under de friska åren. Informanter beskrev 

att varje besök av familj och vänner under sjukhusvistelsen troddes vara sista gången 

eftersom döden upplevdes vara nära (Sheikhalipour et al., 2018). Informanter försökte 

hela tiden bespara vänner och familjs smärta genom att undanhålla information och 

undvika att prata om allt som kunde gå fel (Cierpka et al., 2015; Sheikhalipour et al., 

2018). Sjukhusvistelsen beskrevs vara isolerande på grund av att det hindrade flertal 

besök från familj och närstående vilket gjorde informanter socialt begränsade (Ivarsson 

et al., 2012). Den sociala begränsningen medförde en avsaknad av emotionellt stöd från 

familj och närstående (Mauthner et al., 2012). 

Ekonomiska begränsningar 

En ekonomisk begränsning uppkom på grund av försäkringssystemet. Informanter 

upplevde att det var svårnavigerat att få ekonomiskt stöd från försäkringsbolagen och 

upplevelsen av att ‘falla mellan stolarna’ uppkom. Patienterna ansågs av 

försäkringsbolagen vara tillräckligt friska för att inte få sjukpenning, men samtidigt 

tillräckligt sjuka för att inte kunna arbeta. Kontakt med sjukhuskurator var därför en viktig 

del för informanter för att finna stöd och hjälp för att kunna hantera sin ekonomi under 

vänteperioden (Ivarsson et al., 2014). En annan ekonomisk begränsning som tillkom var 

i form av att sakna sysselsättning och arbete. Informanter som var egenföretagare fick det 

svårt under väntan på nytt hjärta, där svåra beslut angående deras företag och den 

ekonomiska situationen hängde på en enda person, som samtidigt var kroniskt sjuk 

(Ivarsson et al., 2012). Informanter som var arbetslösa som vanligtvis kunde ta ströjobb 

eller vikariat fick det svårt att klara sig ekonomiskt som svårt hjärtsjuk eftersom en stor 

andel av inkomsten gick förlorad till sjukhusvistelser och läkemedel (Monemian et al., 

2016).  

I studien av Poole et al. (2016) beskrev informanter att ett flertal arbeten kräver att dess 

anställda är i fysisk form och klarar av att utföra sina arbeten utan att bli fysiskt påverkade, 

vilket är ett svårt krav för personer på väntelistan av ett nytt organ som hjärtat att uppfylla. 

Detta ledde till att informanter, även efter transplantation fick det svårt att gå tillbaka till 
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sina arbeten på grund av ett försämrat fysiskt hälsotillstånd till viss del kvarstod. Vidare 

beskrev Poole et al. att efter en hjärttransplantation kunde begränsningar kvarstå på grund 

av exempelvis läkemedelsbiverkningar.  

Identitetsförändring  

Tiden från att ha blivit sjuk till att undergå en utredning för transplantation, som 

bekräftade behovet av ett nytt hjärta beskrevs som en period kantat av plötsliga 

förändringar som blev svåra att ta sig an. Förändringarna ledde till att den självupplevda 

identiteten förändrades och satte igång en process av svåra känslor och tankar.  

Förlorat och saknar sitt ’gamla jag’ 

Att plötsligt bli sjuk och vara i behov av mycket hjälp gällande sin omvårdnad allt från 

personlig hygien till inköp av matvaror, gjorde att informanter nästan förlorade sin 

identitet eller behövde skapa sig en helt ny identitet. Det skapade en känsla av att det blev 

svårt att känna sig ‘normal’ i flera sammanhang, att inte kunna vara delaktig på samma 

sätt fick informanter att känna sig som någon annan än den person de varit tidigare och 

därav annorlunda (Cierpka et al., 2015; Standing et al., 2017). Livet under väntan 

karaktäriserades likaledes av drastiska förändringar i form av att plötsligt behöva placera 

om sina barn, behöva mycket hjälp från samhället, familj och vänner samt bo på sjukhus 

istället för hemma (Ivarsson et al., 2012). Förändringarna fick väntetiden att kännas som 

en period som orsakat informanter en eller flera livsomvälvande erfarenheter i livet. Den 

allvarliga hjärtsjukdomen beskrevs ha tvingat informanter till en förändring i sin identitet 

på grund av de nya begränsningar och nya sammanhang som uppkommit i samband med 

transplantationsprocessen (Standing et al., 2017). I väntan på hjärttransplantation fick 

informanter tankar kring svårigheten att acceptera att få någon annans hjärta inopererat, 

eftersom det kändes som att en del av sig själv skulle gå förlorad och bli annorlunda 

(Sheikhalipour et al., 2018). 

Den självupplevda identiteten påverkades även av att hållas vid liv av elektricitet till en 

hjärtpump (Standing et al., 2017). I en studie av Standing et al. berättar informanter att 

VAD gav känslan av att ens ‘gamla jag’ gått förlorat på grund av den allvarliga 
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hjärtsjukdomen och att hjärtpumpen ändrade utseendet i form av att hela tiden gå runt 

med en maskin, känslan av att vara densamma som innan sjukdomen försvann. 

Informanter beskrev en förlust över att det ‘gamla livet’ och sitt ‘gamla jag’ aldrig 

kommer komma tillbaka, en känsla som beskrevs som att sörja någon som har dött. 

Informanter ansåg att livet alltid kommer vara kantat av perioden av en ‘nära döden’ 

upplevelse som var djupt traumatiserande (Poole et al., 2016). Känslor av ‘varför jag’, 

‘varför skulle jag bli sjuk’ och ‘varför skulle livet plötsligt behöva bli så annorlunda för 

mig’ uppkom till följd av ’nära döden’ upplevelsen (Monemian et al., 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En metoddiskussion syftar till att påvisa hur kvalitén av litteraturstudien har kunnat 

säkerställas genom hela skrivprocessen. Genom att diskutera studiens styrkor och 

svagheter utifrån ett kritiskt förhållningssätt kan dess trovärdighet bekräftas (Henricson, 

2017). Trovärdigheten beskrivs med hjälp av fyra följande begrepp tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004). 

Tillförlitligheten (Credibility) innefattar hur trovärdig en studie är. Trovärdighet är ett 

stort begrepp och inom forskningen inkluderas ett flertal frågeställningar. För det första 

hur sant och trovärdigt forskarna har förhållit sig till studien, om forskarna inte har 

redovisat ett tillräckligt noggrant tillvägagångssätt kan studiens resultat anses vara 

framtagen av forskarna istället för datan som finns insamlad. För det andra hur forskarna 

har gått tillväga för att skapa sig en trovärdig grund, trovärdigheten ökar om en 

förförståelse finns inom ämnet samt om argumentation för och emot vald metodik och 

resultatet förekommer. För det tredje hur väl resultatet avspeglar en trovärdig tolkning av 

den insamlade data (Shenton, 2004). Resultat består av en sammanställning av all 

insamlade data från de empiriska studierna, med relevans för syftet och som uppfyller 

kraven för inklusions- och exklusionskriterierna. De empiriska studierna som 

selekterades granskades med hjälp av HKR:s (2016) granskningsmall, vilket innebär att 

studierna erhåller vetenskaplig kvalité. Enligt Shenton (2004) stärks en studies 
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tillförlitlighet om försäkran för vetenskaplig kvalité finns, vilket innebär att 

litteraturstudiens tillförlitlighet kan stärkas om denna försäkran finns. I resultatet har 

likaledes personlig information från informanterna inkluderats i form av citat för att 

frambringa informanternas sanna upplevelse, vilket kan stärka litteraturstudiens 

tillförlitlighet ytterligare. Shenton beskriver nämligen att en studies tillförlitlighet stärks 

när personlig information inkluderas. Som tidigare nämnt stärks en studies trovärdighet 

enligt Shenton om en förförståelse inom valt ämne sen tidigare finns. Detta eftersom 

förförståelsen bildar en uppfattning kring ämnet. Finns förförståelsen beskriven, oavsett 

i vilken utbredning så kan trovärdigheten stärkas. Författarna har erfarenhet inom valt 

ämne och därav finns en förförståelse, vilket kan stärka litteraturstudiens tillförlitlighet. 

Enligt författarnas uppfattning besvaras även litteraturstudiens syfte utifrån resultatet, 

vilket kan stärka tillförlitligheten ytterligare. Något som kan sänka tillförlitligheten är att 

författarna har under skrivprocessen behövt justera inklusions- och exklusionskriterierna 

eftersom i studien av Ivarsson et.al. (2012) framkommer det att informanterna varit så 

unga som 16 år gamla för att uppnå mättnadspunkten i resultatet. I litteraturstudiens 

inklusionskriterier har det från första början framgått att endast vuxna personer över 18 

år skulle delta. Brister i metodiken som uppkommit har ävenledes varit användningen av 

äldre årtal, studierna som selekterats daterar tillbaka till 2012. Området ‘väntan inför 

transplantation’ är forskat på, dock inte de senaste fem åren samt inte inom kvalitativ 

forskningsmetodik. Önskvärt hade varit om det funnits fler kvalitativa studier från år 2015 

och framåt men även att kvantitativa studier hade inkluderats. Detta ledde till att 

empiriska studier från och med 2012 har använts. Under hela skrivprocessens gång har 

texten granskats flertal gånger av studiekamrater samt handledare och examinator. Det 

kan därmed stärka litteraturstudiens tillförlitlighet. Enligt Shenton (2004) anses en studies 

tillförlitlighet stärkas om utomstående fått möjlighet till att läsa och reflektera om studien 

anses vara tillförlitlig.  

Verifierbarhet (Dependability) representerar stabiliteten i datainsamlingen. Stabiliteten 

bestäms utifrån hur den insamlade datan förhåller sig över tid, vilket innebär att 

verifierbarhet bygger på att studien ska kunna replikeras av andra forskare utifrån 

metodens struktur och beskrivning samt urval (Shenton, 2004). Inledningsvis gjordes en 
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inledande litteratursökning innan den egentliga litteratursökningen, för försäkran om att 

empiriska studier inom valt område fanns och för identifiering av nyckelord ur syftet. 

Detta för att i sin tur påvisa studiens relevans genom att styrka dess syfte. Shenton 

beskriver att en inledande litteratursökning kan stärka en studies verifierbarhet genom att 

undersöka hur det aktuella forskningsläget ser ut och om en litteraturstudie 

överhuvudtaget kan genomföras baserat på detta. Alla sökningar i respektive databaser 

dokumenterades i separata sökscheman som finns bifogade i litteraturstudien. 

Sökscheman underlättar och möjliggör att en liknande sökning till valt fenomen och urval 

kan göras igen, vilket enligt Shenton kan stärka en studies verifierbarhet. Enligt Shenton 

stärks en studies verifierbarhet också ifall analysprocessen förtydligas med hjälp av en 

illustration av tillvägagångssättet utifrån en figur eller tabell. Analysprocessen 

inspirerades av Fribergs (2017) trestegsmodell och presenteras som visuell bild i form av 

en tabell, vilket kan stärka litteraturstudiens verifierbarhet. Författarna anser att 

trestegsmodellen är relativt enkel att förstå och följa, vilket är anledningen till att den 

valdes, på så sätt minskar även risken för misstag eller felaktigheter under 

analysprocessen.  

Pålitlighet (Confirmability) utgår ifrån resultatets överensstämmelse med data utifrån ett 

opartiskt förhållningssätt (Shenton, 2004). Shenton beskriver att det kan vara svårt att se 

förbi sin egen förförståelse trots ett medvetet försök till opartiskhet, men att en studie inte 

kan vara fullständig fri från neutralitet. Författarna har under hela skrivprocessen försökt 

uppnå ett neutralt tänkande i förhållande till sin förförståelse, för att inte låta resultatet 

påverkas. Förförståelsen inom valt ämne som fanns sedan tidigare beskrivs noggrant, för 

att påvisa att författarna haft ett opartiskt tänkande genom hela skrivprocessen och försökt 

se bortom denne. Detta för att resultatet skulle påverkas i mindre utsträckning, vilket 

enligt Shenton kan stärka litteraturstudiens pålitlighet. Shenton beskriver att svårigheter 

gällande att säkerställa verklig neutralitet kan förekomma, vilket innebär att om 

exempelvis likheter mellan förförståelsen och resultatet påvisas kan en studies pålitlighet 

sänkas. Vidare beskriver Shenton att det beror på att forskarnas fördomar från sin 

förförståelse anses vara oundvikligt i relation till resultatet. På grund av att en stor andel 

likheter förekommer i resultatet i förhållande till författarnas förförståelse, så kan det 
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stärka misstankar om att författarnas fördomar förekommer i resultatet vilket därav kan 

sänka litteraturstudiens pålitlighet. Förutom likheterna fann författarna även ny kunskap 

om hjärttransplantation, i form av identitetsförändring och ekonomiska begränsningar 

som patienterna upplevde under väntan, vilket kan stärka litteraturstudiens pålitlighet och 

författarnas neutralitet i förhållande till förförståelsen. All insamlad data i form av 

empiriska studier analyserades först enskilt och sedan gemensamt samt med hjälp av 

samma analysmetod, vilket kan stärka litteraturstudiens pålitlighet. Enligt Shenton stärks 

en studies pålitlighet ifall mer än en person deltagit i analysprocessen.  

Överförbarhet (Transferability) handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan 

appliceras till ett liknande urval och sammanhang genom att jämföra likheter samt 

skillnader mellan olika kontexter (Shenton, 2004).  I litteraturstudien beskrivs ingen 

specifik kontext på grund av att väntan kan inträffa på flera olika platser, både inom och 

utanför sjukhusmiljön. Därav kunde inga likheter och skillnader gällande miljöer föras, 

vilket således kan sänka studiens överförbarhet. Däremot kan upplevelsen av valt 

fenomen, väntan, säkerligen överföras till ett liknande urval eftersom både inklusions- 

och exklusionskriterierna preciseras. Likaledes för att benämningarna på kategorierna 

och underkategorierna dels har formats för att kunna besvara litteraturstudiens syfte, men 

även för att ge en ökad generaliserbarhet till liknande patientgrupper där samma fenomen 

studeras. Enligt Shenton kan det ge en studie hög abstraktionsnivå. Shenton beskriver att 

en studie anses hålla hög abstraktionsnivå om kodningen skett på ett sätt som tolkats och 

abstraheras ned till en nivå som går att dela in i kategorier, varav kategorierna ska vara 

tydliga. Litteraturstudiens resultat har baserats på empiriska studier från Iran, Kanada, 

Polen, Spanien, Storbritannien och Sverige. Inkluderade empiriska studier är ifrån länder 

med överensstämmande eller liknande transplantationsprocesser. Utifrån författarnas 

förförståelse och utifrån vad de inkluderade empiriska studierna har beskrivit, så är 

transplantationsprocesserna samma eller liknande den svenska urvalsprocessen för att bli 

kandidat för transplantation och sättas upp på väntelistan, vilket kan stärka 

litteraturstudiens överförbarhet.  
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Sammanfattningsvis bestäms en studies trovärdighet utifrån läsaren och dennes 

subjektiva uppfattning kring ämnet. Det sker utifrån läsarens eget perspektiv, kunskaper 

och förhållningssätt (Shenton, 2014). 

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturstudie var syftet att beskriva patienters erfarenheter av att vänta 

på hjärttransplantation. Resultatet beskriver patienters erfarenheter utifrån olika 

påverkbara perspektiv som visade på tre centrala fynd. Fynden som resultatdiskussionen 

utgick från var rädsla för döden, upplevda fysiska begränsningar och förändring av 

identitet. Fynden kopplades till etik, samhällsrelevans och Orems (2001) teori om 

egenvårdsbalans innefattande tre beståndsdelar; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystemet.  

 

För patienter som väntar på en hjärttransplantation upplevs ovisshet och rädsla för det 

okända skrämmande. Resultatet i litteraturstudien visade att ovissheten orsakade en stark 

rädsla hos patienter i väntan på hjärttransplantation, där främsta rädslan var att dö innan 

ett hjärta blev tillgängligt (Cierpka et al., 2015; Standing et al., 2017). Rädslan för döden 

som uppkom hos patienter ligger till grund i att försämring kan uppkomma i väntan på 

ett nytt hjärta, vilket kan påverka deras möjlighet till en transplantation och medföra att 

eventuellt döden påträffas under väntan (Standing et al., 2017). Rädslan av att vänta på 

hjärttransplantation ledde till att olika tankar uppkom hos patienter, som i sin tur övergick 

i ett grubblande över sitt hälsotillstånd, främst det fysiska hälsotillståndet. Det 

framkallade oro och ångest hos patienter (Almgren et al., 2016).  I en studie av Sirri et al. 

(2020) beskrevs patienter (n=69) som väntar på en hjärttransplantation med långt 

framskriden hjärtsvikt som ångestladdade, oroade och hypokondriska över sitt 

hälsotillstånd. Det som Sirri et al. beskriver kan utifrån Standing et al. (2017) kopplas till 

oron över att nekas transplantation eller oron över att dö innan de fått en chans till 

operationen. Utifrån studien av Sirri et al. (2020) kan resultatets fynd av rädslan för döden 

stärkas, relaterat till upplevelsen av att oro att dö innan ett hjärta blir tillgängligt.  
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Rädslan för döden under den omfattande transplantationsprocessen och väntetiden den 

medför, framkallar ett behov av stöd och hjälp hos patienter i form av information och 

undervisning för att kunna tillämpa egenvård, där egenvårdsteorin SCDNT kan appliceras 

(Abotalebidariasari et al., 2017; Orem, 2001). Detta för att minimera onödiga 

sjukhusinläggningar och förbättra patientens kunskap till identifiering av försämring 

avseende patientens fysiska hälsotillstånd. Det skall även stärka patientens självständiga 

roll och delaktighet, för att kunna klara av väntetiden bättre (Orem, 2001). Genom att 

sjuksköterskan utför ett systematiskt omvårdnadsarbete som hjälper patienten att skapa 

en egenvårdsbalans som upptäckter symtom och försämring tidigt, med hjälp av att 

upprätta en omvårdnadsplan. Omvårdnadsplanen kan ge förutsättningar för patienten att 

må bättre under väntetiden genom att bevara och återställa fysisk, psykisk och social 

förmåga, men främst minska upplevelsen av fysiska begränsningar (Abotalebidariasari et 

al., 2017).  

Den fysiska begränsningen som väntan inför transplantation medförde, särskilt VAD var 

framförallt att vara beroende av elektricitet samt vid minsta ansträngning snabbt bli 

orkeslös, andfådd och trött. Den fysiska begränsningen ansågs även vara den 

bakomliggande orsaken till den sociala och ekonomiska begränsningen, på grund av 

nedsatt fysiskt hälsotillstånd försvårade det för patienter att vistas i sociala sammanhang, 

behålla ett arbete och en ekonomisk stabilitet. Patienter fick det svårare att kunna hålla 

sig aktiva och gick miste om de positiva effekterna som fysisk aktivitet kan framkalla, 

vilket kan ge en ökad känsla av ohälsa till deras befintliga hälsotillstånd (Standing et al, 

2017). Fler och fler personer i Sverige lär behöva information och instruktioner gällande 

fysisk aktivitet, eftersom främsta orsaken till en allvarlig hjärtsjukdom benämns vara 

hjärtsvikt. Hjärtsvikt är framförallt en livsstilsrelaterad sjukdom och går till viss del att 

förhindra genom fysisk aktivitet samt hälsosam livsstil. Årligen insjuknar en stor andel 

av Sveriges befolkning i hjärt- och kärlsjukdomar, vart majoriteten drabbas av hjärtsvikt 

(Folkhälsomyndigheten, 2020). Folkhälsomyndigheten beskriver att ökad fysisk aktivitet 

kan förhindra allvarliga sjukdomar likt hjärt- och kärlsjukdomar, vilket innebär en 

minskad kostnad för samhället. Enligt Folkhälsomyndigheten bör patienter med kroniska 

sjukdomstillstånd vara så aktiva som tillståndet tillåter ifall patienten inte kan uppfylla 
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World Health Organization [WHO] (2018) riktlinjer och rekommendation för fysisk 

aktivitet.  I Sveriges vårdprogram ingår främjandet av hälsa och förebyggandet av 

sjukdom, genom att sjukvårdspersonal likt sjuksköterskans profession skall erbjuda stöd 

och information för förändring av levnadsvanor till det bättre, där avseendet av 

otillräckligt fysisk aktivitet inkluderas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010a).  

Förutom upplevda fysiska begränsningar, så upplevde patienter att deras identitet 

förändrades i väntan på hjärttransplantation. Resultatet i litteraturstudien visade att 

identiteten förändras på grund av den drastiska omställningen som 

transplantationsprocessen medförde. Identiteten utgjordes av att vara frisk och kunna vara 

fysiskt aktiv, men att plötsligt insjukna i en allvarlig hjärtsjukdom och bli fysiskt inaktiv 

ledde till att patienter kände att allt blivit annorlunda och känslan av att inte känna igen 

sig själva uppkom vilket orsakade en identitetsförändring (Cierpka et al., 2015; Standing 

et al., 2017). Att identiteten förändras ledde till att personer skapade en ny identitet som 

sjuka och gjorde så att en saknad av sina gamla liv förekom (Monemian et al., 2016; Poole 

et al., 2016). Känslan av att behöva få någon annans hjärta i framtiden bekräftade 

identitetsförändringen och tog verkligheten ett steg närmare. Patienter insåg att det skulle 

bli omöjligt att någonsin få tillbaka sitt gamla liv, sitt gamla jag (Ivarsson et al., 2012).  

Svensk Sjuksköterskeförening (2010b) beskriver att etik utgör en av 

sjuksköterskeprofessionens fyra grundpelare, eftersom all omvårdnad har en etisk 

dimension. I det etiska rådet av Svensk Sjuksköterskeförening lyfts ställningen i frågan 

om organdonation. Svensk Sjuksköterskeförening uppmanar den svenska befolkningen 

till ställningstagandet av organdonation. Detta i mån om att flera skall göra sin vilja känd. 

Svensk Sjuksköterskeförening uttalar att det kan göra stor skillnad, rädda liv och göra 

livet bättre för någon annan men att vårdpersonal inte får tvinga människor till att donera 

sina organ. Värdegrunden för omvårdnad inom hälso- och sjukvården belyser vikten av 

människovärdesprincipen och människans värdighet samt rätt till självbestämmande. 

Litteraturstudiens främsta betydelse var att upplysa om hur patienter upplever väntan på 

ett nytt hjärta. Under väntan kan patienter försämras avsevärt, i allra värsta fall avlida. 

Genom att belysa erfarenheter om hur livet påverkas får vi reda på hur det var att vänta 

på en andra chans till livet. I väntan på ett livsavgörande organ som hjärtat, har patienter 
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olika förutsättningar och stödnätverk för att kunna hantera sin egenvård. I 

litteraturstudien lyfts därav vikten av att sjuksköterskan bör erhålla kunskap och 

kompetens för att kunna informera, stötta och förbereda patienten under väntan. I 

relation till valt ämne behövs fler studier om väntan på transplantation. Årligen 

arrangeras donationsveckan av Socialstyrelsen (2020a) som lyfter ämnet eftersom 

behovet av organ och vävnader är fortsatt stort. Syftet med donationsveckan är att få fler 

till att ta ställning till organ- och vävnadsdonation. I framtiden väntas likaledes 

‘anhörigvetot’ borttas från transplantationslagen enligt Regeringens förslag, vilket kan 

medföra en markant ökning av organdonation (Regeringen, 2020).  

Slutsats 

Att vänta på hjärttransplantation är en komplicerad process som är svår för utomstående 

att förstå. Patienter som genomgår en transplantationsprocess i väntan på ett 

livsavgörande organ, likt hjärtat, påverkas på flera plan utöver det fysiska, psykiska och 

det sociala. Detta eftersom väntan på ett nytt hjärta inte enbart innebär överlevnad, men 

också väntan på någon annans död. 
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Databas: Cinahl 
Datum: 2020-11-16 

 

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation   
 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

 
1. 
Hjärttransplantation  
 

Heart Transplantation [MH] OR Heart  [MH] OR 
heart  [fritext] OR ‘’Heart transplantation’’ 
[fritext] OR ‘’Cardiac transplantation’’ [fritext] 
 

293 172 
 

 

2. Patient 
 

Patient* [fritext] OR ‘’Transplant patient’’ [fritext] 
OR ‘’Patient experience’’ [fritext] OR ‘’Patient 
perspective’’ [fritext] OR Patients [MH] OR 
Transplant Recipients [MH] 
 

2 
117 139 
 

 

3. Erfarenhet/ 
Upplevelse 
 

Qualitative studies [MH] OR ‘’Qualitative 
research’’ [fritext] OR ‘’Qualitative stud*’’ [fritext] 
OR Experienc* [fritext] OR Interview* [fritext] OR 
Opinion* [fritext] OR Attitud* [fritext] 
 

950 615 
 

 

4. Väntan  
 

Waiting lists [MH] OR Pretransplantation period 
[MH] OR ‘’Waiting lists’’ [fritext] OR Time [fritext] 
OR Standby [fritext] 
 

786 021 
 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 4 333 
 

 

Begränsningar Sökning nr 5 + Fulltextformat, Peer-reviewed, 
Engelskspråkiga artiklar, Artiklar från 2012- 
framåt  
 

412 
 

6 
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Sökschema 

Databas: PubMed 
Datum: 2020-11-16 

 

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation   

 
 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. 
 Hjärttransplantation   

Heart Transplant [All fields] OR Cardiac [All fields] 
OR Heart transplantation [MeSH] OR Dysfunction, 
left ventricular [MeSH] 

856 089 
 

 

2. Patient 
 

Patient [All fields] OR Transplant patient [All 
fields] OR Patient perspective [All fields] OR 
Transplant recipients [All fields] 
 

2 863 76 
 

 

3. Väntan 
 

Waiting list [All fields] OR Waiting lists [MeSH] OR 
Time [All fields] OR Standby [All fields] OR 
Pretransplantation [All fields]  

4 169 165 
 

 

4. Erfarenhet/ 
Upplevelse 
 

Qualitative research [MeSH] OR Qualitative [All 
fields] OR Interview [All fields] OR Opinion [All 
fields] OR Attitude [All fields]  

737 700 
 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 939  

Begränsningar Sökning nr 5 + Peer reviewed, Engelskspråkiga 
artiklar, Artiklar publicerade 2012-framåt 

109 
 

2 
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Sökschema 

Databas: PsycINFO 
Datum: 2020-11-17 

 

 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att vänta på hjärttransplantation   
 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hjärttransplantation 
 

Organ transplantation [Thesaurus] OR Heart 
transplant [Abstract] OR Heart transplantation 
[Abstract] OR Heart [Abstract] OR Cardiac transplant 
[Abstract] 

56 072 
 

 

2. Patient  Patient [Abstract] OR Transplant patient [Abstract] 
OR Patient experience [Abstract] OR Patient 
perspective [Abstract] OR Transplant recipient 
[Abstract] 

681 550  
 

 

3. Väntan  
 

Time perception [Thesaurus] OR Wait [Abstract] OR  
Waiting lists [Abstract] OR Pretransplantation period 
[Abstract] OR Standby [Abstract] 

19 272  

4. Erfarenhet/ 
Upplevelse 

Qualitative methods [Thesaurus] OR Qualitative 
research [Abstract] OR Experience [Abstract] OR 
Interview [Abstract] OR Opinion [Abstract] OR 
Attitude [Abstract] 

928 622 
 

 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4  
 

64  

Begränsningar Sökning nr 5 + Peer-reviewed, engelskspråkiga, 2012 
– framåt  

30 2 
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Tabell: Sammanfattning av inkluderade kvalitetsgranskade studier (n=10) 
Författare 

Titel, Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Almgren, M., 
Lennerling, A., 

Lundmark, M. & 

Forsberg, A. 
 

Self-efficacy in the 

context of heart 

transplantation – a new 

perspective 
 

Sverige, 2016. 

Syftet var att 

beskriva 

själveffektivitet 

bland 

hjärttransplantat

mottagare med 

hjälp av 

Banduras 

socialinlärnings- 
teori. 

Strategiskt urval. 
Inklusionskriterier: 

Svensktalande, 12 månaders 

uppföljning efter 

hjärttransplantation och egen 

önskan om att delta i studien. 

Exklusionskriterie: Inga under 

18 år. 
Urvalet bestod av 14 

hjärttransplantat mottagare, fyra 

kvinnor och tio män, med en 

medelålder på 51 år (28–67 år).  
Datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer.  
Fenomenologisk ansats.  

Intervjuerna genomfördes på 

transplantationsverksamheten 

för hjärt- och 

lungtransplantation i Lund och 

Göteborg utav en av 

forskarna, som inte hade 

någon relation till deltagarna. 

Intervjuerna hade en 

medellängd på 76 minuter 

(40–107 minuter). 
Innehållsanalys baserad på 

Banduras 

socialinlärningsteori.  
Forskningsetiskt tillstånd 

fanns.   

Resultatet visade att 

informanterna upplevde en stark 

rädsla för döden under väntan 

inför transplantation. 

Informanterna beskrev att 

väntan upplevs som långfristig. 

Den upplevda väntan ledde till 

mental och psykisk påverkan i 

form av ångest, oro och 

depression.  
 

Tillförlitligheten stärks eftersom 

syftet besvaras, men sänks på grund 

av att inga pilotintervjuer 

genomfördes. 
Verifierbarheten stärks eftersom 

analysprocessen bedöms som väl 

beskriven.  

Pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse finns beskriven.  
Överförbarheten stärks på grund av 

att kontexten finns beskriven och 

eftersom abstraktionsnivån anses vara 

hög. 

Cierpka, A., Małek, K. 

& Horodeńska, M.  

What does it mean to 

live after heart 

transplantation? The 

lived experience of 

heart transplant 

recipients. A 

qualitative study  

Polen, 2015 

 

 

 

Syftet var att 

beskriva vuxna 

hjärt- 
transplanterade 

patienters 

upplevelser för 

att kunna förstå 

den inre orsaken 

till deras 

svårigheter.  

Bekvämlighetsurval.  
Inklusionskriterier: 

Informanterna hade genomgått 

en hjärttransplantation det 

senaste året och inte blivit 

behandlade för psykiska 

orsaker.  
Urvalet bestod av åtta stycken 

informanter, varav en kvinna 

och sju män. Medelåldern var 

56 år (50-60 år). 
Datainsamlingsmetoden var 

ostrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

intervjuerna genomfördes på 

Kardiologi Institutet i 

Warszawa med hjälp av 

berättande intervju tekniken 

av McAdams (1995). 

Intervjuerna tog cirka en 

timme att genomföra.  
Analysmetoden var gjord 

utefter en beskrivande metod.  
Forskningsetiskt tillstånd 

fanns.  

Resultatet visade att rädslan för 

att dö övergick till en 

förberedelse för att dö. 

Resultatet visade även att oro 

för att informanternas barn 

skulle ärva samma hjärtsjukdom 

förekom, speciellt hos 

informanterna.  
Fysisk aktivitet uteblev under 

väntan på hjärttransplantation, 

eftersom det blev omöjligt på 

grund av försämrat fysiskt 

hälsotillstånd.  
Detta ledde till stora 

förändringar hos informanterna 

med påverkan på deras 

identitet.  

Tillförlitligheten stärks eftersom 

studien svarar på sitt syfte. 
Verifierbarheten sänks eftersom 

analysen inte finns beskriven, vilket 

gör att analysen inte kan göras om av 

en annan forskare.  
Pålitligheten sänks eftersom 

förförståelsen inte finns redovisad.  
Överförbarheten sänks eftersom 

kontexten inte finns beskriven samt 

studiens resultat har en låg 

abstraktionsnivå.   
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Författare 

Titel, Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Ivarsson, B., Ekmehag, 

B. & Sjöberg, T.  
 

Heart or lung 

transplanted patients’ 

retrospective views on 

information and 

support while waiting 

for transplantation 
 

Sverige, 2012. 

Syftet var att 

retrospektivt 

beskriva 

patienternas 

upplevelse av 

information och 

stöd som de fick 

under tiden de 

stod på 

väntelistan för 

hjärt- och/eller 

lungtransplantat

ion.  
 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterie: Informanter i 

en ålder över 16 år som 

genomgått transplantation för 

sex månader sedan.  
Urvalet bestod av 16 

informanter varav nio kvinnor 

och sex män. Sju stycken av 

informanterna hade genomgått 

en hjärttransplantation och nio 

hade genomgått en 

lungtransplantation.  
Datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer 
Fenomenologisk ansats. 

 Informanterna kontaktades 

genom brev med studiens syfte 

samt information där även krav 

på skriftligt samtycke fanns, 

ifall önskan om att delta förelåg. 

Intervjuerna genomfördes 

antingen hemma hos 

informanterna, patienthotellet på 

sjukhuset eller forskarnas kontor 

utav två av forskarna. 

Intervjuernas längd varierade 

mellan 10-52 minuter.  
Analysmetoden var kvalitativ 

innehållsanalys.  
Forskningsetiskt tillstånd fanns.  

I resultatet redovisades olika former 

av begränsningar. En begränsning 

var avsaknad av sysselsättning och 

inkomst relaterat till försämrade 

hälsotillstånd.   
Utflykter och spontana aktiviteter 

eller lekstunder med barnen kunde 

heller inte genomföras av samma 

orsak, vilket i studien benämns som 

en annan begränsning. 

Informanterna  
distanserade från nära familj och 

vänner i perioder under väntan, 

vilket medförde 
drastiska förändringar i vardagen 

och ett behov av att plötsligt behöva 

hjälp från olika samhällsinsatser. 

Tillförlitligheten stärks 

eftersom studiens syfte 

besvaras. Tillförlitligheten 

stärks ytterligare då citat 

inkluderats i resultatet. 
Verifierbarheten stärks 

eftersom de inledande frågorna 

från intervjun beskrivs.  
Pålitligheten sänks eftersom 

ingen förförståelse finns 

redovisad, men stärks samtidigt 

då mer än en person deltagit i 

analysprocessen.  
Överförbarheten stärks på 

grund av att studiens kontext 

beskrivs och eftersom studien 

anses erhålla hög 

abstraktionsnivå.  

Ivarsson, B., Ekmehag, 

B. & Sjöberg, T.  

 

Waiting for a heart or 
lung transplant: 

Relatives’ experience 

of information and 

support 
 

Sverige, 2014.  
 

 

Syftet var att 

beskriva 

närståendes 

upplevelse av 
information och 

stöd medan 

hjärt- eller 

lungtransplantat

ionskandidater 

väntade på 

transplantation 
 

Bekvämlighetsurval. 
Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier redovisas.  
Urvalet bestod av 18 
informanter mellan åldern 28-73 

år. Varav 13 var kvinnor och 

fem var män. Informanternas 

relation till deras närstående 

kunde var hustru, make, dotter, 

son eller moder.  
Datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna genomfördes 

hemma hos informanterna eller 

över telefon på grund av långa 

reseavstånd. En av forskarna 
höll i alla intervjuerna. Längden 

på intervjuerna varierade mellan 

12-40 minuter.  
 

Analysmetoden var induktiv 

innehållsanalys.  
 

Forskningsetiskt tillstånd fanns. 

Resultatet visade att informanterna 

mottog dåligt med stöd från 

försäkringsbolag i relation till deras 

ekonomi, som medförde oro och 
ångest. Informanterna erbjöds 

därför stöd från kurator, som hjälpte 

till att överse ekonomin. 

Informanterna upplevde under 

väntan en känsla av hopplöshet 

eftersom hjärtsjukdomen orsakade 

en förändring i deras relation till 

deras partner, var av upplevelsen av 

förändrat identitet förekom hos 

informanterna. 

Tillförlitligheten stärks 

eftersom syftet besvaras och på 

grund av att pilotintervjuer 

utfördes. Verifierbarheten 

stärks på grund av att analysen 

beskrivs väl och intervjuguiden 

finns bifogad. Pålitligheten 

sänks eftersom ingen 

förförståelse finns redovisad.  
Överförbarheten stärks 

eftersom studien har tydligt 

beskriven kontext och 
abstraktionsnivån anses vara 

hög.  
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Författare 

Titel, Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Mauthner, O., De Luca, 

E., Poole, J., Gewarges, 

M., Abbey, S. E., 

Shildrick, M. & Ross, 

H.  

Preparation and 

Support of Patients 

through the Transplant 

Process: Understanding 

the Recipients’ 

Perspectives 

 

Kanada, 2012.  

Syftet var att 

utforska 

hjärttransplanter

ade patienters 

tankar om 

förberedelser 

och stöd under 

transplantations-

processen. 
 

Konsekutivt urval.  
Inklusionskriterie: 

Engelsktalande, genomgått en 

hjärttransplantation inom ett 

till tio år samt medicinskt 

stabil och välmående. 
Exklusionskriterie: Inga under 

18 år.  Urvalet bestod av 25 

informanter med en 

medelålder på 53 år (18-72 

år). Datainsamlingsmetoden 

var semistrukturerade 

intervjuer.  
Fenomenologisk ansats.  

Intervjuerna genomfördes hemma 

hos informanterna eller på 

sjukhuset av en sjuksköterska. 

Längden på intervjuerna varierade 

mellan 30-90 minuter. Innan 

intervjuerna fick informanterna 

möjlighet till att ställa frågor 

relaterat till studien för att skapa 

trygghet och tillit till 

intervjuaren. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av en 

visuell metodologi inspirerad av 

Pink och Heath. Forskningsetiskt 

tillstånd fanns.  

Resultatet visade att informanterna 

upplevde transplantations-

processen som psykiskt och fysiskt 

och krävande. Informanterna 

uttryckte att enbart personer som 

befinner eller hade befunnit sig i 

samma situation, kunde förstå vad 

informanterna genomgick. 

Informanterna fann under väntan 

stöd hos tidigare hjärt-

transplanterade patienter, men även 

stöd från sjukvårdspersonal och 

närstående hade en stor betydelse.  

Tillförlitligheten stärks 

eftersom syftet besvaras och för 

att pilotintervjuer genomfördes.  
Verifierbarheten stärks 

eftersom analysprocessen 

beskrivs väl. Pålitligheten 

sänks eftersom ingen 

förförståelse finns beskriven, 

men stärks också efter mer än 

en person deltagit i 

analysprocessen.  
Överförbarheten sänks 

eftersom kontexten inte beskrivs 

samt eftersom studien erhåller 

låg abstraktionsnivå. 

Monemian, S., Abedi, 

H. & Naji, S.A. 
 

Life experiences in 

heart transplant 

recipients 
 

Iran, 2016.  
 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelsen hos 

mottagare av 

hjärttransplantat

ion. 
 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterie: 

Informanterna skall ha 

erfarenheter till vald fenomen 

som studeras.  

Urvalet utgjordes av fyra män 

och fem kvinnor. Därefter 
ansåg forskarna att 

information nådde 

mättnadspunkten.  
 

Datainsamlingsmetoden var 

ostrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk ansats 

Intervjuerna genomfördes hemma 

hos informanterna av forskarna. 

Längden på intervjuerna varierade 

mellan 60-90 minuter.  
 

Uppgifterna analyserades genom 

sju-stegs Colaizzi-metoden. Varje 

steg presenteras och finns 

beskriven i studien.  
 

Inget forskningsetiskt tillstånd 

presenteras, men etiska 

resonemang förekommer.  

Resultatet visade att väntan var en 

stor mental och psykisk påfrestning 

som ledde till oro, ångest och 

depression samt gav patienterna 

stora svårigheter att tala om denna 

tid i efterhand.  
Informanterna som innan 
sjukdomen arbetat och varit 

periodvis arbetslösa fick stora 

svårigheter med ekonomin på grund 

av de fysiska begränsningarna. 

Informanterna uppgav att en ökad 

känsla av sjukdom uppkom på 

grund av svårigheter att hjälpa till 

hemma och kände sig som en börda 

för familj. 

Tillförlitligheten stärks 

eftersom informanterna 

tillfrågades ifall resultatet 

speglade deras erfarenhet eller 

inte. Tillförlitligheten stärks 

ytterligare eftersom studiens 

syfte besvaras. 
Verifierbarheten stärks 

eftersom analysmetoden 

beskrivs väl.  Pålitligheten 

sänks eftersom ingen 

förförståelse finns beskriven.  
Överförbarheten stärks 

eftersom kontexten finns väl 

beskrivet och abstraktionsnivån 

anses vara hög.  
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Författare 

Titel, Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Palmar-Santos, A-M., 

Pedraz-Marcos, A., 

Zarco-Colón, 

J.,  Ramasco-Gutiérrez, 

M., García-Perea, E. & 

Pulido-Fuentes, M.  
 

The life and death 

construct in heart 

transplant patients 
 

Spanien, 2019. 

Syftet var att 

utforska 

patienters 

upplevelser 

efter att ha fått 

ett nytt hjärta 

från en 

donator  
 

Ändamålsenligt urval. 
Inklusionskriterier: 

Informanterna ska vara vuxna 

(över 18 år) och ska blivit 

transplanterade inom 15 dagar 

till två år.  
Urvalet bestod av 22 

informanter varav tolv patienter 

och tio anhöriga.  
Av informanter var 14 stycken 

kvinnor och 8 män.  
 

Datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk ansats. 

 Intervjuerna genomfördes 

hemma hos informanterna av två 

sjuksköterskor som arbetar med 

transplantation, där längden på 

intervjuerna varierade mellan 60-

90 minuter. 
Insamlad information från 

intervjuerna lästes igenom flera 

gånger där sedan teman och 

subteman identifierades. Alla 

forskare deltog i analysen.  
 

Forskningsetiskt tillstånd fanns.  

Resultatet visade att informanterna 

upplevde ångest där tankarna 

fokuserade kring deras 

sjukdomstillstånd och om döden. 

Informanterna uppgav också att 

tankar uppkom kring deras 

placering på väntelistan och hopp 

om att samtalet gällande att det 

fanns ett hjärta tillgängligt skulle 

komma inom en snar framtid.  
 

 

Tillförlitligheten stärks då 

studiens resultat svarar på 

syftet. Verifierbarheten stärks 

eftersom intervjuguiden fanns 

presenterad samt 

intervjufrågorna finns 

bifogad. Pålitligheten stärks 

eftersom flera forskare deltagit 

i analysen. Studiens pålitlighet 

sänks eftersom ingen 

förförståelse redovisas. 
Överförbarheten stärks 

eftersom kontexten finns 

beskriven och studien anses ha 

en hög abstraktionsnivå.  

Poole, J., Ward, J., 

DeLuca, E., Shildrick, 

M., Abbey, S., 

Mauthner, O. & Ross, 

H.  

 
Grief and loss for 

patients before and 

after heart transplant 
 

Kanada, 2016. 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelserna 

av sorg och 

förlust hos 

patienter som 

väntar på 

hjärt-

transplantation 

samt blivit 

transplanterad

e 
 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterier:  
Engelsktalande och ingen 

kognitiv svikt.  
Urvalet bestod av 50 

informanter, varav 23 stod på 

väntelistan och 27 som blivit 

transplanterade.  
 

Datainsamlingsmetoden var 

ostrukturerade intervjuer. 
 

Fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna genomfördes utanför 

sjukhusmiljön. Intervjulängd eller 

plats för intervjuerna finns inte 

beskrivet.  
 

Innehållsanalys som bygger på 

Merleau-Pontys visuella 

metodologi.  
 

Forskningsetiskt tillstånd fanns.  

Resultatet visade att väntan gjorde 

att många tankar och funderingar 

uppkom kring vem den eventuella 

donatorn skulle bli och varför dem 

dog. Väntan väckte svåra tankar, 

vilket ledde till att informanterna 

genomgick en djup psykisk börda. 

Det var även svårt för 

informanterna att inte känna stor 

förlust över sitt gamla liv och sitt 

gamla jag 
 

Tillförlitligheten sänks då 

intervjuerna var 

ostrukturerade, men stärks 

eftersom studiens syfte 

besvaras. Verifierbarheten 

sänks eftersom inga 

intervjufrågor finns beskrivna, 

men stärks eftersom 

analysmetoden beskrivs väl. 
Pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse finns redovisad.  
Överförbarheten stärks då 

dess kontext finns väl 

beskrivet. Abstraktionsnivån 

anses också vara hög vilket 

stärker överförbarheten 

ytterligare.  
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Författare 

Titel, Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Sheikhalipour, Z., 

Zamanzadeh, V., 

Borimnejad, L., 

Valizadeh, L., Newton, 

S., Shahbazi, M., 

Zomorrodi, A. & 

Nazari, M.  

The Effects of 

Religious and Cultural 

Beliefs on Muslim 

Transplant Candidates 

During the 

Pretransplant Waiting 

Period.  

Iran, 2018. 

Syftet var att 

beskriva den 

levda 

upplevelsen av 

att vänta på 

transplantation 

som shia 

muslim och 

hur deras 

religiösa och 

kulturella 

levnadssätt 

påverkar deras 

vänteperiod  
 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterier: Vara vuxen 

(över 18 år), stå på Irans 

väntelista för transplantation 

och kunna berätta detaljerat om 

sin upplevelse.  
Urvalet var elva deltagare, varav 

fem män och sex kvinnor, 

mellan åldern 34-63 år gammal. 
Datainsamlingsmetoden var 

ostrukturerade intervjuer. 
Fenomenologisk ansats.  

 Intervjuerna genomfördes 

hemma hos deltagarna, en av 

forskarna höll i alla intervjuerna. 

Längden på intervjuerna varierade 

mellan 15-120 minuter.  
 

Diekelmanns sju-stegs 

analysmetod användes för att 

analysera och bearbeta 

intervjuerna. Varje sju steg av 

analysmetoden finns beskriven. 
 

Forskningsetiskt tillstånd fanns.  

Resultatet visade att patienterna 

upplevde oro över hur framtiden 

skulle bli och var även osäkra på 

om en transplantation skulle bli av 

eller om informanterna skulle dö 

under väntan. Ett flertal informanter 

upplevde vid varje 

sjukhusinläggning att det var sista 

gången de träffar sin familj och 

nära. Informanterna berättar att det 

kändes som att förlora en del av sig 

själv i vetskapen av att de får någon 

annan persons hjärta.  

Tillförlitligheten stärks 

eftersom resultatet besvarar 

studiens syfte. Stärks 

ytterligare eftersom citat från 

deltagarna finns inkluderad i 

resultatet. Verifierbarheten 

stärks eftersom metoden och 

analysprocessen beskrivs väl.  
Pålitligheten sänks på grund 

av avsaknad av förförståelse.  
Överförbarheten stärks 

eftersom kontexten beskrivs 

och urvalet framkommer som 

representativt. Stärks 

ytterligare på grund av hög 

abstraktionsnivå. 

Standing, H.C., Rapley, 

T., MacGowan, G.A. & 

Exley, C.  

‘Being’ a ventricular 

assist device recipient: 

A liminal existence 

Storbritannien, 2017.  
 

 

 

 

 

Syftet med 

studien var att 

beskriva 

patienters 

erfarenheter 

av att vara en 
Ventrical 

Assist Device 

(VAD) 

mottagare.  
 

Ändamålsenligt urval.  
Inklusionskriterier för 

patienterna: Inneha eller haft en 

VAD, haft ett ‘typiskt’ 

vårdförlopp med implantatet 

samt stå på väntelistan för 
hjärttransplantation 

Inklusionskriterier för partner; 

Lever eller levt tillsammans 

med en VAD patient.  
Urvalet var 20 patienter med 

VAD och elva partners.  
Datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer  
Fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna genomfördes på en 

plats där informanterna själva 

önskade att genomföra intervjun. 

Informanterna intervjuades av 

forskarna. Intervjuerna varade 

mellan 39-105 minuter  
 

Van Manen och Lavertys 

analysmodeller användes. 
 

Forskningsetiskt tillstånd fanns.   

Resultatet visade att VAD gav 

tankar om döden då det var ett 

tidsbegränsat objekt.  
VAD utgjorde en känsla av att sitta 

fast och vara beroende av 

elektricitet, vilket medförde en 
stark begränsning. Även vardagliga 

aktiviteter togs för givet enligt 

informanterna. Informanterna 

upplevde att deras identitet 

förändrades, att en hjärtpump höll 

en vid liv, livet upplevdes plötsligt 

som väldigt annorlunda. 

Tillförlitligheten stärks 

eftersom studien svarar på 

dess syfte.  
Verifierbarheten stärks 

eftersom analysen beskrivs 

väl.  
Pålitligheten stärks eftersom 

forskarnas förförståelse finns 

beskriven.  
Överförbarheten sänks då 

kontexten inte är specificerad i 

studien. Abstraktionsnivån 

anses också vara låg därav 

sänks överförbarheten.  
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