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               Abstrakt  

Hjärttransplantation är en behandlingsform som blir allt vanligare vid 
allvarlig hjärtsjukdom. Syftet med studien var att beskriva upplevelser, 
coping strategier och behov av vårdpersonals stöd hos personer som 
väntar på en hjärttransplantation. Studien var en systematisk 
litteraturöversikt som baserades på 13 vetenskapliga studier. Utifrån 3 
frågeställningar presenterades resultatet i nio huvudfynd. Personer som 
väntade på en hjärttransplantation upplevde stress och försämrad 
livskvalitet, använde sig mest av positiva copingstrategier som optimism 
samt behövde stöd av vårdpersonal i form av uppmuntran till positiva 
copingstrategier och riktade omvårdnadsinterventioner. Det framkom 
även att socialt stöd var viktigt i coping processen. Slutsatser som drogs 
var att sjuksköterskor bör uppmärksamma dessa personer, dokumentera 
omvårdnaden på ett korrekt sätt samt ge individuell information för att 
kunna hjälpa personer till en positiv coping strategi.  

 
               Nyckelord: Hjärttransplantations personer, upplevelser, coping      

                    strategier, socialt stöd, sjuksköterskor,   
                    omvårdnadsinterventioner. 
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Den första hjärttransplantationen på en människa utfördes 1967 i Sydafrika av Christiaan 

Barnard, vilket resulterade i ett medicinskt genombrott. Överlevnadssiffrorna efter de första 

hjärttransplantationerna var inte höga då det endast handlade om dagar till veckor som 

patienter överlevde. Denna korta överlevnad berodde på allvarliga infektioner och 

bortstötning av det nya hjärtat (Brink & Cooper, 2005). Hjärttransplantation är en 

behandlingsform som kan bli aktuell när ingen annan behandling finns. Vid allvarlig 

hjärtsvikt som innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod, kan transplantation 

till slut vara den enda behandlingsformen (Tammy & Tokarczyk, 2003). Enligt White-

Williams (2005) är överlevnaden 86 % ett år efter operationen, 73 % efter 5år och 57% efter 

10 år.  

Enligt Tammy och Tokarczyk (2003) är det långt ifrån alla som är i behov av ett nytt hjärta 

som får ett eller blir placerade på en väntelista. På grund av organbristen måste ett 

transplantations team utreda patienter noggrant och utgå från vissa kriterier för att besluta om 

patienterna är aktuella för en organtransplantation. En rad olika faktorer beaktas vid 

utredningen av patienterna. Ett kriterium för att hamna på väntelistan för organdonation kan 

vara att bedömas ha mindre än 24 månaders överlevnad. Vissa faktorer som tas hänsyn till är 

patienters sociala förhållanden och hälsohistorik. Patienterna kanske har en historia av att inte 

inta mediciner enligt ordination eller har kanske misskött sig radikalt när det gäller läkares råd 

och ordinationer. Viktigt att tillägga är att alla patientfall sköts individuellt och ingen absolut 

kriterielista finns som ska uppfyllas.  

När människor utsätts för oväntade och hotande situationer är en vanlig reaktion att mer eller 

mindre uppleva stress. Denna upplevelse av stress är högst individuell från person till person. 

Om en människa upplever att en situation är ett problem eller ett hot gentemot dennes 

grundläggande behov och välmående uppstår ofta olika stressreaktioner. Orsaker till dessa 

stressorer kan vara stora förändringar, katastrofsituationer, närståendes död och allvarliga 

sjukdomar. Upplevelsen av stress påverkas av känslan av att förlora kontrollen. 

Människor upplever och reagerar olika på stress, utifrån olika erfarenheter och deras egen 

förmåga att hantera stress. Denna förmåga grundar sig i människors ansträngningar för att 

klara av både yttre och inre krav och konflikter. När en människa försöker avlägsna, 

övervinna, reducera eller tolerera dessa krav talar man om coping. Coping härstammar från 

Engelskans cope som betyder klara av. Coping kan beskrivas som beteenden och psykiska 

processer som löser problem och därmed även reducerar stress. Coping är en ständigt 
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pågående process som syftar till att klara av en stressfylld situation. Förmågan till coping ses 

som en livsprocess som handlar om en människas förmåga att lära, bearbeta erfarenheter och 

utvecklas som människa. Vidare kan coping beskrivas som en kontinuerlig bedömning av 

relationen mellan en person och dess omgivning och vad som kan göras för att förbättra en 

problemfylld situation. För att förstå och utvärdera vad coping innebär måste man även förstå 

vad det är personen behöver klara av (Lazarus & Folkman, 1984, s. 12-19, 118, 134, 141-

143). 

 

De två huvudtyperna av coping-strategier är problemfokuserad coping och emotionellt 

fokuserad coping. Problemfokuserad coping grundar sig i ett tankesätt som innebär att lösa 

eller hantera olika stressutlösande händelser samt att öka en persons handlingsmöjligheter. 

Dessa coping-strategier ses som positiva och kan innebära handlingar som att analysera och 

definiera problemet, söka information, kunskap, vägledning och stöd, försöka förändra 

situationen och bearbeta situationen känslomässigt. Emotionellt fokuserad coping syftar till att 

reducera obehagliga känslor vid stressutlösande händelser och kan handla om att använda 

humor, ironi och att bagatellisera allvaret. Ett undvikande beteende och användning av 

försvarsmekanismer som förnekande, projektion, intellektualisering och regression är 

exempel på emotionell coping som även ses som negativ coping (Lazarus & Folkman, 1984, 

s.150-153) 

 

Att vänta på ett besked kan vara en svår upplevelse som kan vara tyngd av oroskänslor. 

Emotionellt och socialt stöd kan lindra dessa känslor. Kvinnor som väntade på besked efter 

mammografiundersökningar upplevde sig mer nöjda med vården och kände sig mindre 

oroliga inför svaret, när de hade ett gott socialt stöd. Även att kunna prata om sina känslor 

med närstående och vårdpersonal underlättade denna väntan (Pineault, 2007). 

 

White-Williams (2005) menar att i dag fokuseras en lyckad hjärttransplantation inte bara på 

att patienter ska bli fysiskt friska, utan att fokus även ligger på att patienter ska få en bättre 

livskvalitet med allt vad det innebär. Därför har man i dag en heltäckande vård och inriktat 

fokus på patienters tillfrisknande. För att patienter skall återhämta sig så bra som möjligt 

krävs att fysiska, psykiska och sociala förhållanden är så goda som möjligt (White-Williams, 

2005). Livskvalitet är en subjektiv upplevelse som handlar om psykiskt välmående och om 

hur en person upplever och utvärderar sitt liv. Om en person överlag är positivt inställd till sitt 

liv upplevs livskvalitet. Livskvalitet kan vara upplevelsen av att ha det gott, att vara glad, 
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känna engagemang och känna kärlek. Livskvalitet baseras vidare på om en person upplever 

självrespekt, en meningsfull tillvaro och tillfredsställelse i livet. Upplevelser av nedstämdhet, 

ångest, ensamhet och missnöje med livet bidrar till en försämrad livskvalitet (Naess, 

Mastekassa, Moum & Sorensen, 2001, s. 9-10, 147). Mactavish, Mackay, Iwasaki och 

Betteridge (2007) har kommit fram till flera gemensamma nämnare och har utifrån detta gjort 

en sammanställning om vad livskvalitet innebär. Det centrala i att ha en god livskvalitet är att 

ha en god hälsa, vara lycklig och ha kontakter som är berikande. Vidare beskrivs att en god 

relation till vänner och familj är bidragande faktorer till livskvalitet. Även upplevelsen av 

frihet, oberoende samt möjligheten att kontrollera sitt liv anses som bidragande faktorer till en 

god livskvalitet. Enligt Rodrigue, Baz, Widows och Ehlers (2005) leder väntan på en 

organtransplantation till en försämrad livskvalitet. 

 

Antalet hjärttransplantations kandidater ökar varje år och hjärttransplantation blir en allt 

vanligare behandlingsform hos svårt hjärtsjuka. Samtidigt är det hård konkurrens om de få 

hjärtan som blir tillgängliga för donation. I väntan på dessa operationer krävs det att 

sjuksköterskor är kunniga och kompetenta för att kunna bemöta, stödja och ge en god 

omvårdnad till personer. Om vårdpersonal får en större insikt i hur personer som väntar på en 

hjärttransplantation upplever och handskas med situationen, kan en bättre och mer inriktad 

omvårdnad ges. Med denna studie förväntar vi oss att få en tydligare bild och större förståelse 

för dessa personers livssituation och hur vi ska kunna stödja dem på bästa möjliga sätt utifrån 

den enskilda individens behov. Detta för att vi i större mån kan verka för att dessa personer 

ska få en så god livskvalitet som möjligt. Syftet med litteraturgranskningen var beskriva 

upplevelser, coping strategier samt behov av stöd hos personer som väntar på en 

hjärttransplantation.  

 

Frågeställningar: 

• Hur upplever personer väntan på en hjärttransplantation? 

• Vilka copingstrategier använder sig personer av i väntan på en hjärttransplantation?                             

• Vilket behov av stöd från har personer i väntan på en hjärttransplantation? 

 

Metod 
Målet med en systematisk litteraturöversikt är att få ta del av redan tillgängliga studier inom 

ett specifikt forskningsområde och därmed kunna få en större insikt i det aktuella som ska 
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granskas. En systematisk litteraturöversikt kan utföras för att få en större kunskap inom det 

aktuella området, men även inför kommande forskning (Friberg, 2006, s.15). Efter att ha 

utformat ett motiv till att studien behöver göras, formuleras tydliga frågeställningar. Kriterier, 

sökord och strategier bestäms sedan för att forskningsprocessen ska kunna fortlöpa (Bhandari, 

Deveraux, Montori, Cinà, Tandan & Guyatt, 2004).  

 

Studien är uppbyggd och granskad utifrån Goodmans sju steg (Willman & Stoltz, 2002, s. 

51). Inklusionskriterier och exklusionskriterier utformades för att kunna finna relevanta 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska för den aktuella studien. 

Inklusionskriterier: vuxna personer som väntar på en hjärttransplantation. Exklusionskriterier: 

studier som var mer än 15 år gamla. Vidare formulerades en litteratursökningsplan, där 

tillgängliga resurser beaktades (Willman & Stoltz, 2002, s. 51). De databaser som användes 

för studien var: Academic search, CINAHL, PsycINFO och PubMed. Sökorden som användes 

i olika kombinationer var: heart transplantation, transplantation, experience, candidates, 

coping, hope, stressors, distress och psychosocial (tabell 1).  

 

På de olika databaserna fick vi cirka 30000 träffar på sökorden i olika kombinationer (tabell 

1). Urvalet av studier gjordes genom att läsa rubriken och abstrakt. Svarade titel och abstrakt 

mot syftet granskades artiklarna djupare och bedömdes om de var aktuella för 

frågeställningarna som var formulerade. 17 studier blev funna och granskade, varav 4 föll bort 

på grund av: ej vetenskaplig, bristande kvalitet, finsk text och en som ej var tillgänglig att 

beställa inom rimliga kostnader.  

 

Analys 
Studierna lästes igenom noggrant flera gånger och kvalitetsbedömdes enligt 

bedömningsformulären för kvalitativa och kvantitativa studier i Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s. 92-94, 154-157) (Bilaga 1, tabell 3). De studier som var relevanta 

granskades igen och textstycken valdes ut som svarade på frågeställningarna. Textstyckena 

översattes och en sammanställning av de olika textstyckena gjordes, varvid de sorterades in 

under rätt frågeställning. Utifrån detta gjordes huvudfynds kategorier som svarade på de olika 

frågeställningarna (Friberg, 2006, s. 121-122). 
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Tabell 1 – Översikt över systematisk litteratursökning 
Söknr                             (*)                               Söktermer                                          Träffar 
 
Academic search 0709 
1                                      FT                               Heart transplantation                          898 
2                                      FT                               Heart transplantation and coping        6 
3                                      FT                               Heart transplantation and stressors     3    -  Jalowiec et al. (1996) 
4                                      FT                               Heart transplantation and                   
                                                                            experience                                          32 
 
CINAHL 0709 
1                                      FT                               Heart transplantation                           1162 
2                                      FT                               Heart transplantation and  
                                                                            experience                                           73 -  Grady et al. (1992) 
3                                      FT                               Heart transplantation and  
                                                                            candidates                                           62 -  Jalowiec et al. (2007) 
4                                      FT                               Heart transplantations and  
                                                                            candidates and coping                         10 -  Cupples et al. (1998) 
                                                                                                                                             -   Hirth & Stewart 
                                                                                                                                                 (1994) 
 
PsycINFO 0709   
1                                      FT                               Heart transplantation                            470 
2                                      FT                               Heart transplantation and coping         202 - Burker et al. (2005)  
3                                      FT                               Coping and heart transplantation 
                                                                            and hope                                               29  - Wang et al. (2006) 
4                                      FT                               Heart transplantation and distress        190 
 
PubMed1 0709 
1                                      FT                               Heart transplantation                             25481 
2                                      FT                               Heart transplantation and distress         93  -  Muirhead et al.         
                                                                                                                                                   (1992 
                                                                                                                                                -  Triffaux et al. (2001)    
                                                                                                                        -  Zipfel et al. (1998)                                
3                                      FT                               Heart transplantation and coping         182 -  Porter et al. (1994) 
4                                      FT                               Heart transplantation and  
                                                                            psychosocial                                         143 -  Bunzel et al. (1992)  
5                                      FT                               Heart transplantation and coping          7  
                                                                            and hope        
                    
                 071010 
6                                      FT                               Coping and transplantation                   905 -  Haugh & Salyer   
                                                                                                                                                    (2007)                                        
FT = Fritext sökning. 
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Resultat 
Analys av de artiklar som ingick i studien resulterade i nio huvudfynd: (tabell 2)  

Tabell 2- Resultatsammanställning 

Specifika frågeställningar                                               Huvudfynd 

Hur upplever personer väntan på en                                  Försämrad livskvalitet och osäkerhet inför framtiden 
hjärttransplantation?                                                  
                                                                 Att ha en allvarlig sjukdom var den  
                                                                                           svåraste stressorn 
                                                                  
                                                                Missnöje med vårdpersonals bemötande och                        
                                                                                           information 
 
Vilka coping strategier använder sig personer                  Att tänka positivt var de mest effektiva 
av i väntan på en hjärttransplantation?                              
                                                                                           Negativa strategier var mindre effektiva 
                                                                                                                    
                                                                                           Stöd från närstående och vårdpersonal  
                                                                                                                                                                                    
Vilket behov av stöd har personer i väntan på                 Att uppmärksammas och uppmuntras  
en hjärttransplantation?                                                                    
                                                                                          Riktade omvårdnadsinterventioner   
 

 

Hur upplever personer väntan på en hjärttransplantation? 

 

Försämrad livskvalitet och osäkerhet inför framtiden 

Väntan på ett nytt hjärta var väldigt påfrestande för personerna både vad gällde det fysiska 

och det psykiska välmåendet (Bunzel, Wollennek & Grundböck, 1992). Personerna upplevde 

att deras nuvarande hälsa var så dålig att det påverkade deras dagliga liv (Muirhead et al., 

1992). Personerna upplevde fysisk ohälsa i samband med slutfasen på en hjärtsjukdom. De 

vanligaste fysiska symtomen var av hjärtkaraktär som trötthet och andfåddhet. De upplevde 

även psykologiska besvär som oro, irritation och nervositet. De fyra vanligaste symtomen var 

också de som personerna oroade sig mest över. Dessa var trötthet, svårt att andas vid aktivitet, 

svårt att sova och fysisk svaghet (Grady, Jalowiec, Grusk, White-Williams & Robinson, 

1992). Muirhead et al. (1992) beskriver att utmattning, fysisk svaghet och andfåddhet var de 

vanligaste fysiska symtomen hos de hjärtsjuka personerna. Enligt Zipfel et al. (1998) kunde 

den psykologiska stressen som upplevdes under väntan på en hjärttransplantation leda till 

depression hos personerna. Nivån av depression påverkades även av den somatiska statusen 

som innebar subjektiva hjärtsymptom, utmattning och generell smärta.   
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Svårigheter med det sexuella samlivet orsakade mycket bekymmer hos personerna. De flesta 

personerna var inte alls nöjda med det sexuella samlivet vilket orsakade oro och missnöje 

(Grady et al., 1992; Muirhead et al., 1992). Grady et al. (1992) menar att de personer som 

oroade sig mest för sina fysiska symtom och dysfunktioner hade en lägre livskvalitet och var 

mindre nöjda med sina liv. I Muirhead et al. (1992) studie framkom det att de flesta 

personerna var missnöjda med sin livskvalitet. De var även missnöjda med att de inte kunde 

fungera som vanligt i det vardagliga livet. Liknande resultat kom även Zipfel et al. (1998) 

fram till då personerna upplevde begränsningar i det sociala och dagliga livet. Detta på grund 

av immobiliseringen och det socialt återhållna livet som sjukdomen medförde. 

  

Att vänta på ett nytt hjärta innebar en längtan efter detta för att undvika en för tidig död enligt 

Bunzel et al. (1992). En person beskrev längtan efter det nya hjärtat som kantat av 

skuldkänslor, eftersom personen önskade att en donator skulle bli tillgänglig. En annan person 

beskrev att väntan på ett nytt hjärta var som att se sanden i timglaset rinna. Om inte ett hjärta 

hittades innan sanden runnit ut skulle denne dö. När hjärtsjukdomarna hos personerna 

förvärrades och personerna försämrades blev längtan efter det nya hjärtat större (Bunzel et al., 

1992). Osäkerheten var en av de dominerande upplevelserna i väntan på det nya hjärtat. 

Frågorna som de flesta av personer som väntade på en hjärttransplantation ställde sig var när 

det nya hjärtat kommer att bli tillgängligt och om de hinner få det i tid. De upplevde detta som 

en känsla av att leva på dödens gräns (Haugh & Salyer, 2007).  

 

Att ha en allvarlig sjukdom var den svåraste stressorn 

De tre mest stressande faktorerna som personerna upplevde var att ställas inför det faktum att 

de behövde genomgå en hjärttransplantation, att ha en allvarlig sjukdom och att 

familjemedlemmarna var oroliga (Cupples, Nolan, Augustine & Kynoch, 1998; Porter, et al., 

1994; Jalowiec, Grady & White- Williams, 1996). Cupples et al. (1998) beskrev att en ökad 

stressnivå fanns gentemot familjen vilket handlade om oro, överbeskyddande av 

familjemedlemmar och känslan av att behöva vara beroende av andra. Enligt Muirhead et al. 

(1992) var oron för framtiden det som utlöste störst stress hos personerna. Det framkom även 

att andra orsaker till stress var relaterat till den egna hälsan och familjen. Även den 

medicinska proceduren kunde medföra stresskänslor hos personerna.  

Enligt Bunzel et al. (1992) upplevdes stresskänslor av att ständigt behöva vara tillgänglig om 

telefonen eller personsökaren ringde. Personerna var ofta på helspänn och om telefonen 

ringde upplevde de telefonterror, men samtidigt fanns förväntningarna om att det kanske var 
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just det samtalet som skulle berätta om en transplantation. Detta resulterade i att personerna 

förlorade kontakten med sina vänner, eftersom vännerna aldrig vågade ringa och inge 

personerna dessa förväntningar.  

 

Stressorerna förändrades under tiden innan en hjärttransplantation. Vissa av personerna 

upplevde en minskad stress ju längre tiden gick, eftersom de fick tid på sig för accepterande 

av sjukdomstillståndet (Jalowiec, Grady & White-Williams, 2007). Personerna i Cupples et al. 

(1998) upplevde minskad stress angående egenvården allt eftersom tiden gick. Detta berodde 

på att personerna var hospitaliserade i mindre utsträckning senare under väntetiden och 

stressorer som gällde kost, vikt och vätskeintag var mindre påtagliga.    

 

Missnöje med vårdpersonals bemötande och information 

Några av personerna beskrev missnöje med vårdpersonalens insatser då de ansåg att 

vårdpersonalen inte gav dem tillräckligt med information och inte var ärliga och uppriktiga 

mot dem. Vissa av personerna tyckte det var väldigt jobbigt med skiftbytena av 

vårdpersonalen och de önskade en mer personlig kontakt med läkaren som skulle utföra 

transplantationen (Porter et al., 1994). Det fanns personer som blivit illa bemötta av sina 

läkare i samband med beskedet om transplantation. Personerna hade som hastigast fått 

information om att de behövde ett nytt hjärta för att överleva, för att sedan lämnas utan 

uppföljande samtal eller ytterligare information om vad som väntade dem (Bunzel et al., 

1992).  

 

Vissa personer önskade svar på frågor som var omöjliga för läkare och annan vårdpersonal att 

svara på, till exempel vilket datum transplantationen skulle ske och hur deras kötid var på 

transplantationslistan (Porter et al., 1994; Haugh & Salyer, 2007). Det fanns frågor som läkare 

kunde svara på som personerna undrade över, men som de inte vågade ta upp med sina läkare 

även om de gärna ville det. En sådan fråga var vad som händer när det gamla hjärtat tas ut och 

innan det nya sätts in. Personerna upplevde detta moment som känslan av att vara en zombie 

och många var väldigt rädda för just detta tillstånd (Bunzel et al., 1992).  

 

Vissa personer upplevde att informationen som de fick av personalen var för krånglig och 

invecklad och inte alls på en individuell nivå enligt Haugh och Salyer (2007). Personerna 

önskade att personalen skulle ta sig tid och utforma informationen efter personernas behov 

och förmåga att ta till sig informationen. En del av personerna i denna studie beskrev 
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missnöje med bemötandet de fick av sjuksköterskorna. Personerna önskade att 

sjuksköterskorna skulle vara mer flexibla i deras sätt att arbeta och ta mer hänsyn till 

personernas subjektiva behov. En person beskrev att han mådde mycket bättre när han hade 

tillgång till syrgas. Sjuksköterskorna lyssnade inte på mannens invändan utan utgick endast 

ifrån vad mannens saturationsvärden visade och valde att ta bort syrgasen (Haugh & Salyer, 

2007). 

 

Många av personerna bodde långa perioder på sjukhus i väntan på det nya hjärtat enligt 

Haugh och Salyer (2007). Personerna beskrev hur sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

bemötte dem med värme och respekt. De upplevde att de fick en fin omvårdnad som var 

baserad på och utgick utifrån personens bästa och dennes egen vilja. Vidare upplevde 

personerna att de var respekterade och fick vara delaktiga i beslut angående deras vård. Allt 

detta ledde till att de åtgärder som var mindre behagliga för personerna inte upplevdes lika 

jobbiga och var lättare att tolerera. Personerna upplevde sig ”normala” eftersom 

vårdpersonalen tog sig tid till att föröka ordna små vardagliga saker till personerna. En person 

berättade att vårdpersonalen ordnade så att han fick träffa sina hundar. En annan person fick 

hjälpa till att laga frukost vilket upplevdes väldigt positivt. Personen berättade att han 

upplevde att vårdpersonalen var väldigt familjär, liksom bröder och systrar (Haugh & Salyer, 

2007). 

 

Vilka coping strategier använder sig personer av i väntan på en hjärttransplantation?  

 

Att tänka positivt var de mest effektiva 

Den vanligaste och mest effektiva coping strategin tiden innan en hjärttransplantation var att 

upprätthålla en positiv attityd. Ett positivt tankesätt och förväntningar om goda resultat 

präglade personernas tankar, då de ansåg att detta gav dem bättre coping effekt. Detta ledde 

till en mer positiv framtidstro, trots oron inför framtiden (Hirth & Stewart, 1994; Jalowiec et 

al., 2007; Muirhead et al., 1992; Porter et al., 1994). Vidare gav användandet av positiva 

coping-strategier personerna en känsla av hopp och kunde även spela roll vid val av kriterier 

för att få genomgå en hjärttransplantation (Porter et al., 1994).   

 

De tre mest använda coping strategierna av positiv karaktär vilket innebar att tänka positivt, 

att ha humor och att försöka ha ett så normalt liv som möjligt (Cupples et al., 1998; Porter et 

al., 1994). Genom att hålla humöret uppe, ha sin humor kvar och kunna skämta kände 
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personerna att dagen blev mer uthärdlig (Haugh & Salyer, 2007). En av de effektivaste coping 

strategierna var att tro på gud, vilket även medförde ökat inför framtiden (Cupples et al., 

1998; Wang, Chang, Shih, Sun och Jeng, 2006; Haugh & Salyer, 2007). Detta även i likhet 

med Burker, Evon, Losielle, Finkel och Mill (2004) där de fem vanligaste strategierna var 

religion, positiv tolkning, accepterande, planerande och socialt stöd. Muirhead et al. (2002) 

visade att sökande av socialt stöd var en effektiv och positiv coping strategi.  

 

Personer som väntat en längre tid på en hjärttransplantation utvecklade bättre coping 

strategier, eftersom de hade hunnit vänja sig vid tanken på att behöva ett nytt hjärta och 

därmed hann förbereda sig bättre inför operationen. Kontinuerlig information om tillståndet 

från vårdpersonalen bidrog också till en bättre coping (Jalowiec et al., 2007). Vidare kunde 

större allmän stress resultera i mer användning av konfronterande coping strategier, där 

personerna mötte problemen och gjorde upp en plan för att handskas med situationen (Porter 

et al., 1994).  

 

Negativa strategier var mindre effektiva  

Coping strategierna kunde förändras under tiden som personerna väntade på 

hjärttransplantationen. Det innebar att positiva strategier som att ha ett positivt tankesätt 

kunde utvecklas till negativa strategier (Cupples et al., 1998). Enligt Jalowiec et al. (2007) 

gav användandet av negativa coping strategier en mindre effektiv coping process. Personer 

som använde sig av till exempel emotionell coping uttryckte känslor som ilska, som de även 

kunde låta gå ut över andra. De som använde sig av undvikande coping önskade att 

problemen skulle försvinna och de som använde lindrande coping försökte reducera känslorna 

och ångesten genom olika handlingar, till exempel missbruk av alkohol och droger. Burker et 

al. (2005) kom fram till liknande resultat som visade att passiva känslofokuserade coping 

strategier var de minst effektiva. Dessa undvikande strategier kunde innebära att personerna 

använde alkohol och droger, förnekade problemen och var allmänt oengagerade. Porter et al. 

(1994) påvisade att användandet av lindrande coping strategier som stor alkoholkonsumtion 

kunde ha en negativ inverkan vid val av hjärttransplantations kandidater. Personer som 

missbrukade alkohol togs inte hänsyn till vid urval av hjärttransplantations kandidater, utan de 

exkluderades på grund av den coping strategi som de använde.  

 

De mest ovanliga och minst effektiva coping strategierna förknippades med emotionell 

coping, där lindrande ansågs som den sämsta coping strategin (Burker et al., 2005; Porter et 
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al., 1994). Att konfronteras med accepterande och verklighetsflykt var mindre vanliga 

strategier hos personerna och ansågs som negativ coping (Jalowiec et al., 2007; Muirhead et 

al., 1992). Undvikande coping och coping där personen endast litade till sig själv och ville 

lösa allt själv var strategier som kunde utlösas av stress (Porter et al., 1994).  

 

Negativa coping strategier som förnekelse, uppgivenhet och känslomässigt oengagemang var 

predisponerade för depression. Även känslor av oduglighet var relaterade till strategier som 

uppgivelse och utlopp för känslor (Burker et al., 2005). Förnekelse hade en beskyddande 

funktion för hjärttransplantations personerna så länge som hotet mot personen var så stort att 

ingen annan coping strategi var effektivare. Förnekelse kunde även vara en farlig coping 

strategi eftersom en hjärttransplantation kräver ett stort samarbete och ansvar gällande 

medicinintag och självvård. Förnekelse kunde förhindra personen från att inse detta ansvar 

(Bunzel et al., 1992).  

 

Stöd från närstående och vårdpersonal 

Den vanligaste och mest hjälpande coping strategin för att upprätthålla fysisk hälsa var att ha 

ett socialt stöd enligt personerna (Muirhead et al., 1992). Personerna upplevde bättre coping 

effekt när större tillfredsställelse med det sociala stödet och resurser fanns (Jalowiec et al., 

2007). Socialt stöd innebar stöd från makar, sambor, andra familjemedlemmar, släktingar, 

vänner, andra patienter och deras familjer, kollegor, andliga rådgivare och vårdpersonal (Hirth 

& Stewart, 1994; Jalowiec et al., 2007). Enligt Hirth och Stewart (1994) upplevde personerna 

att det största och mest effektiva stödet kom från familj och vänner och detta ansågs som 

väldigt viktigt under väntetiden. Jalowiec et al. (2007) beskriver att socialt stöd tiden innan en 

hjärttransplantation möjliggjorde och förbättrade coping processen avsevärt.  

 

En del personer upplevde att de var speciellt nöjda med stödet från sjuksköterskor och läkare 

vilket även ansågs vara det största stödet (Muirhead et al., 1992). Socialt stöd ansågs vara den 

bästa strategin för självvård och hopp, eftersom dessa ansågs relatera till varandra enligt 

Wang et al., (2006). Maka och sambo utgjorde det huvudsakliga stödet för personerna varav 

känslomässigt stöd främst var det som uppskattades komma ifrån dem. Vidare kom studien 

fram till att gifta personer hade utöver ett högre känslomässigt stöd samt ett bättre medicin 

intag än de som var ensamstående. Stöd från vårdpersonal kom främst i form av information.    

De personer som hade ett arbete hade en större känsla av hopp eftersom de fick socialt stöd 

från sina medarbetare Wang et al. (2006).  
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Att ha stöd av andra personer i samma situation var en av de viktigaste coping strategierna 

hos personerna, vilket speciellt upplevdes om de var inlagda samtidigt på sjukhuset. 

Personerna berättade att de respekterade, stöttade och såg efter varandra vid motgångar. En 

person berättade att de delade glädjen över att den andre blivit tilldelad ett hjärta, även fast 

han själv upplevde ledsamhet över att inte ha fått något hjärta (Haugh & Salyer, 2007).  

 

Vilket behov av stöd har personer i väntan på en hjärttransplantation? 

 

Att uppmärksammas och uppmuntras  

En viktig del i arbetet med personer som väntar på en hjärttransplantation är att uppmuntra till 

positiva copingstrategier som att tänka positivt, hoppas på det bästa och att söka socialt stöd 

(Jalowiec et al., 2007; Cupples et al., 1998). För att hjälpa dessa personer att tillämpa en bättre 

och mer effektiv copingstrategi kan vårdpersonalen ge en detaljrik information om tiden 

innan, under och efter transplantationen. Vårdpersonalen kan även ordna stödjande samtal 

med personen och dennes anhöriga och uppmuntra till att upprätthålla ett socialt nätverk. Allt 

detta påverkar personen till positiva copingstrategier (Jalowiec et al., 2007). Vårdpersonal bör 

uppmärksamma personer som lever i förnekelse och hjälpa dem till en mer effektiv coping 

strategi för att undvika noncompliance (att personer inte följer läkares ordinationer och råd) 

(Bunzel et al., 1992).  

  

Riktade omvårdnadsinterventioner 

Genom psykologisk hjälp kunde personerna förbättra sin mentala och somatiska hälsa både 

före och efter transplantationen (Triffaux et al., 2001). Det är viktigt att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal dokumenterar personers oro och somatiska bekymmer så att 

vårdpersonalen kan ge psykosocialt stöd utifrån personens behov enligt Grady et al. (1992). 

Sjuksköterskor kan även utifrån dokumentationen planera omvårdnaden så att den är 

individuellt anpassad. Utifrån identifikation och dokumentation kan sjuksköterskor remittera 

personer vidare vid behov. De personer som väntar hemma på det nya organet remitteras till 

distriktssjuksköterskor som kan göra hembesök. Distriktssjuksköterskorna kan hjälpa 

personerna och deras familj med att hantera vardagliga problem och att göra vardagen så 

normal som det bara går i väntan på det nya hjärtat (Grady et al., 1992). Vårdpersonalen bör 

utvärdera personernas coping strategier kontinuerligt för att kunna avgöra vilka som är i 

behov av stressreducerade tekniker som gruppterapi, avslappningsövningar, psykoterapi och 

kognitiv beteendeterapi (Cupples et al., 1998; Burker et al., 2005). 
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Vårdpersonalen bör ta sig tid att ge både muntlig och skriftlig information till 

hjärttransplantations personer. När vårdpersonalen skall informera om transplantationen bör 

informationen vara riktig och sanningsenlig, samtidigt som den bör ges på ett sätt som 

bibehåller hoppet hos personerna (Porter et al., 1994). Haugh och Salyer (2007) anser att 

sjuksköterskor kan utveckla sina metoder i hur de ger information. Med hjälp av datorn kan 

sjuksköterskorna exempelvis utveckla program för inlärning. De menar vidare att 

informationen bör vara riktad och planerad efter personliga behov.  

 

I sjukhusmiljö kan sjuksköterskor utföra interventioner som kan hjälpa personer med att klara 

av den egenvård som en hjärttransplantation kräver enligt Haugh och Salyer (2007). Detta bör 

ske efter en noga utförd inlärning och övervakning så att personerna känner sig trygga och 

inte utelämnade med att klara av uppgifterna. Dessa handlingar kan innebära att personerna 

tar sina mediciner själv och övervakar exempelvis puls och blodtryck på egen hand. 

Sjuksköterskorna bör även uppmuntra familjen att ta del av inlärningen och träningen. Denna 

träning kan hjälpa personerna och deras familjer att klara av det ökade ansvaret med självvård 

som en transplantation kräver, så som medicinering och övervakning av kroppen (Haugh & 

Salyer, 2007). 

 

På sjukhusenheter där hjärttransplantations personer tillbringar mycket tid i väntan på det nya 

organet kan sjuksköterskor arbeta för att försöka utforma en miljö som liknar en hemmiljö. 

Detta kan ske med exempelvis husdjurs terapi, tillgång till utomhusvistelse, allrum med olika 

spel, pingisbord, tillgång till musik och dylikt. Att dessa personer får laga mat tillsammans 

med personalen ökar också känslan av att känna sig normal och hemmastadd (Haugh & 

Salyer, 2007). 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att ta reda på olika upplevelser och coping strategier hos personer 

som väntar på en hjärttransplantation. Vi ville även få större kunskap om vilket behov av stöd 

från vårdpersonal som dessa patienter hade. Vår litteraturstudie kom fram till att personer 

upplevde försämrad livskvalitet och osäkerhet inför framtiden, att den svåraste stressorn var 

att ha en allvarlig sjukdom. Personerna upplevde vidare missnöje med vårdpersonalens 

bemötande och information men även ett varmt och respektfullt bemötande. Personerna i vår 

litteraturstudie använde sig mest av copingstrategin att tänka positivt, de negativa strategierna 
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var mindre effektiva och användes inte lika mycket. Det visade sig att stöd från vårdpersonal 

och närstående påverkade personerna att välja mer effektiva copngstrategier. Personerna i 

litteraturstudien var i behov av att bli uppmärksammade och uppmuntrade av vårdpersonalen, 

de var även i behov av riktade omvårdnadsinterventioner  

 

Vår litteraturstudie visade att personer som väntar på en hjärttransplantation ofta upplever 

svårigheter och begränsningar med att fungera i det dagliga livet och att detta leder till en 

sämre livskvalitet. Känslor av fysisk och psykisk ohälsa samt psykologisk stress upplevs, 

vilket kan leda till oro och även depression. Brown, Sorrell, McClaren och Creswell (2006) 

visade att personer som väntar på en levertransplantation också upplevde en sämre livskvalitet 

då de inte kunde leva ett normalt liv som de gjorde förut. Personer kände sig handikappade 

och upplevde känslor av förlust och bristande kontroll över sina liv. Bristen på 

känslokontrollen upplevdes som att leva i en berg-och-dalbana. Det visade sig att flera 

personer också drabbades av depression till följd av den nya livssituationen, vilket även 

personer som väntade på en lungtransplantation gjorde (Vermeulen, Bosma, Van der Bij, 

Koeter & TenVergert, 2005).  

 

Att uppleva oro och att leva i ovisshet kan försämra livskvalitén. Bidragande faktorer till att 

uppleva livskvalitet är att uppleva att man är fri, oberoende och kan kontrollera sitt liv. Lever 

man i ovisshet och oro är det svårt att uppnå dessa känslor (Mactavish et al., 2007). I likhet 

med personer i vår litteraturstudie upplevde även personer i väntan på en levertransplantation 

(Brown et al., 2006) och personer i väntan på en lungtransplantation (Macdonald, 2006) att 

tiden i väntan på transplantationen var nära förknippad med döden och rädslan över att ett 

organ inte skulle komma i tid. Personer i vår litteraturstudie upplevde rädsla inför den 

kommande transplantationen och även känslor av att känna sig om en zombie under 

operationen. Brown, et al. (2006) fann också att personer i väntan på en levertransplantation 

upplevde rädsla för den kommande transplantationen. Dessa personer upplevde samtidigt 

lättnad och tacksamhet över att vara uppsatta på en väntelista. De kände sig välsignade över 

att något äntligen skulle komma att hända samt att de upplevde att de fick en andra chans.  

 

I vår litteraturstudie framkom det att den största anledningen till att personer upplevde oro och 

stress var vetskapen om att vara så allvarligt sjuka att de behövde genomgå en 

hjärttransplantation. Personer som skulle genomgå en levertransplantation upplevde också att 

det var den mest stressande faktorn (Brown et al., 2006). Några av stressorerna i vår studie 
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inkluderade att personer ständigt behövde bära med sig en personsökare och att de ständigt 

var beredd på ”det samtalet” vilket även överensstämde med resultatet hos personer som 

väntade på en lever transplantation (Brown et al., 2006) och personer som väntar på en 

lungtransplantation (Vermeulen et al., 2005).   

 

Ett resultat från vår litteraturstudie var att vissa personer upplevde ett dåligt och inskränkt 

bemötande av vårdpersonal. Liknande resultat framkom i Brown et al. (2006) där personer 

som väntade på en lever transplantation hade dålig erfarenhet av vårdpersonals bemötande, 

vilket resulterade i att de lättare hamnade i depressioner och uppgivelsekänslor. Att känna 

tillit till vårdpersonal var väldigt viktigt för personer och de menade att detta var ett av sätten 

för att överleva perioden av väntan. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska hälso- 

och sjukvården bedrivas så att den uppfyller en god vård, vilket bland annat innefattar att 

främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Det framkom även i vår litteraturstudie att personer upplevde sig nöjda med sjuksköterskors 

bemötande och vårdinsatser. Detta påverkade personers välmående och ledde till ökad 

trygghet och tillit. Andra personer hade liknande upplevelser (Del Barrio et al., 2003) och 

upplevde vidare att sjuksköterskor var vänliga, känsliga och omtänksamma. Dessa personer 

upplevde att de hela tiden fick en god omvårdnad genom olika interventioner som syftade till 

att lindra obehag. Sjuksköterskor var uppmärksamma och fanns alltid till hands. Vårdpersonal 

ska kunna bemöta patienter utifrån ett empatiskt sätt som uppmuntrar personer till delaktighet 

i omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2005). I resultatet i vår litteraturstudie framkommer det att 

vissa personer önskar bli mer hänsynsfullt bemötta och en önskan om att de får vara mer 

delaktig i olika beslut gällande omvårdnaden. Vikten av denna delaktighet visades även i vårt 

resultat då personer upplevde tillfredsställelse med olika riktade interventioner från 

vårdpersonal genom att de fick vara med och tycka till om sin omvårdnad, vilket ledde till att 

personer kände sig mer bekräftade och respekterade   

 

I vår litteraturstudie framkom det att användandet av positiva coping strategier är vanligast 

och de som ger störst positiv effekt. Att ha ett positivt tankesätt innebar enligt vår studie att 

personer upplevde en större framtidstro och ett ökat hopp. Det framkom även att hos personer 

med leversjukdom (Brown et al., 2006) och personer med njursjukdom (Lindqvist, Carlsson 

& Sjödén, 2004) var positiva coping strategier de mest använda och effektiva. Optimism och 
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att försöka bibehålla ett positivt synsätt visade sig vara till stor hjälp för dem inför 

operationen. 

 

Negativa coping strategier som exempelvis lindrande var ingen bra förutsättning för att få 

genomgå en hjärttransplantation. Om personer valde att hantera problemen med att reducera 

ångesten med droger eller alkohol, kunde det innebära att de uteslöts från väntelistan för att få 

genomgå en hjärttransplantation. Detta innebär förödande konsekvenser, vilket gör det ännu 

viktigare att personer upprätthåller positiva strategier, så som att tänka positivt, ha humor, 

försöka ha ett så vanligt liv som möjligt, religionstro och socialt stöd. Uppmuntran till 

positiva coping strategier kan ses som att personer får hjälp med att överleva. I vår 

litteraturstudie visade det sig att vid längre tids väntan på en hjärttransplantation utvecklade 

personer mer positiva coping strategier. Dessa personer hann anpassa sig och vänja sig vid 

den nya situationen och på så vis blev de även mer positiva inför framtiden. Brown et al. 

(2006); Vermeulen et al. (2005) fann motsägande resultat där personer som väntade på en 

levertransplantation och personer som väntade på en lungtransplantation upplevde sig 

nedstämda, frustrerade och hade brist på motivation vid längre väntetid. (Brown et al. 2006); 

(Vermeulen et al. 2005) En tänkbar orsak till de olika reaktionerna kan vara de olika formerna 

av organsvikt och symptombilden i samband med detta.  

 

Personer som väntar på en hjärttransplantation är i ett stort behov av socialt stöd vilket har en 

viktig funktion för personers välmående. Socialt stöd både från närstående och vårdpersonal 

var positivt i flera bemärkelser. Tillgången till socialt stöd minskade många negativa 

stresskänslor och verkade lindrande för oro och depression. Även personer med Parkinsons 

sjukdom (Simpson, Haines, Lekwuwa, Wardle & Crawford, 2006) påvisade vikten av att 

kommunikationen fungerade mellan dem, vårdpersonal och närstående. Paralleller kunde dras 

mellan att vara tillfredsställd med det sociala stödet och avsaknad av negativa känslor och 

tillstånd, så som stress oro och depression. Makabe och Nomisu (2006) fann att personer med 

bröstcancer upplevde socialt stöd som en väldigt viktig faktor för att kunna anpassa sig till 

sjukdomen och operationen. I likhet med vår litteraturstudie upplevde personer som väntade 

på en lever transplantation i Del Barrio, Lacunza, Armendariz, Margall och Asiain (2003) att 

det mest primära sociala stödet kom från närstående. Detta kunde leda till att personer väljer 

mer positiva och effektiva coping strategier.   
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Under kategorin riktade omvårdnadsintervenioner framkom vikten av korrekt utförd 

dokumentation, det är viktigt att sjuksköterskor dokumenterar personers sinnestämning, som 

till exempel oro och nedstämdhet. Detta för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal skall 

kunna ge personer som väntar på en hjärttransplantations en individuell och behovsanpassad 

vård. Friberg, Bergh och Lepp (2006) betonar vikten av en korrekt utförd dokumentation för 

att uppmärksamma personers behov av information. I arbetet med personer som väntar på en 

hjärttransplantations bör sjuksköterskor noggrant och strategiskt dokumentera och utvärdera 

personers coping strategier. Eftersom coping strategier kan förändras under vårdtiden från till 

exempel positiva strategier till negativa strategier är det av stor vikt att detta dokumenteras 

och uppmärksammas. Därav kan dokumentation göra det lättare att hjälpa och stödja personer 

till en positiv coping strategi. I Patientjournallagen (1993:20) står det att det är en 

sjuksköterskas uppgift att dokumentera omvårdnaden av en patient. Denna dokumentation 

skall vara tydlig, trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering. 

All dokumentation av en patient har en rättslig betydelse, då den skrivna dokumentationen är 

ett bevis på vilka åtgärder som utförts på en patient. 

 

Personer i vår litteraturstudie upplevde bristande information och hade ett behov av mer 

anpassad information. Även personer som väntade på en lever transplantation Jonsén, Athlin 

och Suhr, (2000) upplevde bristande information och uppföljning från vårdpersonal, vilket 

resulterade i väldig osäkerhet och rädsla. Bristande information gjorde att personer var rädda 

för att bli bortglömda som transplantationskandidater. Personer önskade även bättre 

information om vad som skulle hända med dem efter operationen (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska patienter ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om olika undersökningar, vård och aktuella 

behandlingar. En sjuksköterska bör ta reda på patienters kapacitet till att kunna ta in den 

information som ges. Detta styrks även av Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) som även beskriver vikten av individuellt anpassad 

information.   

 

Vår litteraturstudie påvisar att en sjuksköterska bör lära sig nya sätt att delge information till 

personer. Det betonas att datorn kan vara ett väldigt bra hjälpmedel för detta ändamål. 

Personer med sjukdomen Diabetes höll ett jämnare värde av medelblodglukos halten (HbA1c) 

när de fick föra dagbok på Internet om kostintag, glukosvärden och träning. Sjuksköterskor 

kunde utifrån denna dagliga övervakning skicka rekommendationer om medicin, kost och 
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träning via SMS till patienter (Kim, 2007). Att som sjuksköterska söka nya vägar för att 

hjälpa och informera personer tror vi är viktigt. Eventuellt kan personer som väntar på en 

hjärttransplantation känna sig mer sedda och bättre övervakade med hjälp av korta SMS, 

vilket även kanske kan leda till större trygghet. Stressorer angående självvård som vätskeintag 

och kost kan eventuellt reduceras om personer har tillgång till en Internet sida med 

uppdateringar angående kost, vätskeintag och träning från sjuksköterska och läkare. Detta 

skulle kunna vara ett bra komplement till den muntliga information som personer får. 

 

Vårdmiljön beskrevs vara viktig för personer som tillbringade mycket tid på sjukhuset. 

Resultatet visade att ett allrum som stimulerade till aktiviteter och samvaro kunde öka 

patienters trevnad och välmående under sjukhusvistelsen. Detta beskrivs även i studien av 

Leven och Jonsson (2002) där äldre människor upplevde gemenskap och samvaro 

tillsammans med andra boende på ett sjukhem. De äldre hade tillgång till allrum och utförde 

olika aktiviteter på dagarna, vilket kändes viktigt och uppskattades mycket (Leven & Jonsson, 

2002). Många av personerna som väntade på en hjärttransplantations i vår litteraturstudie 

tillbringade långa perioder på sjukhus. Att få tillgång till ett allrum som stimulerar till social 

samvaro kan kanske bidra till ett ökat välbefinnande för personer under sjukhusvistelser. 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 1995) ska 

sjuksköterskor vara medvetna om vårdmiljöns betydelse för patienters hälsa och 

välbefinnande. De ska vidare kunna granska vårdmiljön kritiskt och arbeta för att en god och 

estetisk vårdmiljö upprätthålls. 

 

Metoddiskussion  

Vi har valt att göra en systematisk litteraturöversikt som innebär att både kvantitativa och 

kvalitativa studier granskas (Friberg, 2006, s. 115-116). Vi har haft svårigheter med att finna 

kvalitativa studier inom det aktuella ämnet. Flertalet av studierna är kvantitativa och kommer 

delvis från medicinska tidskrifter. Detta kan ha gett en skev bild av omvårdnadens roll i 

arbetet med hjärttransplantations patienter. De få kvalitativa studier som använts undersöker 

utifrån ett inifrånperspektiv om upplevelserna av att vänta på ett nytt hjärta, vilket har bidragit 

till att fördjupa förståelsen för dessa patienter. Vi vill dock säga att fynden i de kvalitativa och 

kvantitativa studierna har varit relativt lika varandra. Dessa har gått att jämföra och har lett till 

samma resultat, men från olika perspektiv. Vi anser att vårt val att utföra en systematisk 

litteraturöversikt passade vårt syfte bäst. Genom att läsa både kvantitativa och kvalitativa 
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studier har vi lyckats fånga båda sidornas olika perspektiv på hjärttransplantations patienters 

upplevelser, copingstrategier och behov av stöd från vårdpersonal. 

 

De kvantitativa studierna innehåller många och ibland svårlästa tabeller och diagram som vi 

kan ha misstolkat. Resultaten i de kvalitativa studierna har dock bekräftat resultaten från de 

kvantitativa studierna. När vi analyserade resultatet och fann huvudfynden så har vi varit 

textnära för att undvika att göra egna tolkningar. Polit och Beck (2004, s. 435) menar att för 

att en studie skall vara trovärdig krävs det att forskarna är neutrala och objektiva inför 

datamaterialet. Utifrån detta anser vi att vi fått ett trovärdigt resultat.  

 

Vi har kvalitetsgranskat och bedömt studierna utifrån bedömningsprotokollen för kvalitativa 

och kvantitativa studier (Willman et al., 2006, s. 92-94,154-157). Vi har då utgått utifrån de 

olika kriterierna för vad som kännetecknar hög, medel och låg kvalitet på en studie. Våra 

studier bedömdes att antingen vara av medel eller hög kvalitet. Vi anser dock att det ibland 

har varit svårt att ge rätt bedömning om studien ifråga har varit av medel eller låg kvalitet. 

Eftersom vi varit två har vi kunnat stötta varandra i detta arbete. Vi reserverar oss för 

felöversättningar eftersom alla studier vi granskat varit engelska. Vi har använt oss av ett 

svenskt-engelskt lexikon och placerat ord som vi haft problem med att översätta direkt till 

meningens helhet. 

 

Slutsatser 
Hjärttransplantationer blir en allt vanligare behandlingsform vid allvarliga hjärtsjukdomar. 

Resultatet i denna litteraturstudie har bidragit till en ökad förståelse för hur personer som 

väntar på en hjärttransplantation upplever och hanterar sin situation. Resultaten är grundat i 

syftet som var att beskriva upplevelser, coping strategier samt behov av stöd hos personer som 

väntar på en hjärttransplantation. Det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om dessa 

personers olika stressorer för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa patienter att reducera 

stressen i form av olika positiva coping strategier. Vikten av att identifiera olika typer av 

coping strategier har stor betydelse när sjuksköterskor dokumenterar sina 

omvårdnadsinterventioner med patienter. Det bör strävas efter att dokumentera patienters 

olika sinnesstämningar för att tidigare kunna uppmärksamma olika coping strategier och där 

av kunna hjälpa patienter till positiv coping. Information från vårdpersonal bör ges på ett sätt 

som tar hänsyn till patienters individuella behov. I litteraturstudiens resultat framkom det att 
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sjuksköterskor bör vara nytänkande samt utveckla sätten att delge information på. I vår 

litteraturstudie framkom olika omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskor kan tänka på i 

arbetet med personer som väntar på en hjärttransplantation, dessa är att dokumentera 

personers sinnestämning och copingstrategier, stödja personer att upprätthålla sociala 

kontakter och positiva copingstrategier, delge information på ett personidentifierat och 

nytänkande sätt. Arbeta för att bygga upp en hemtrevlig och estetiskt vårdmiljö som 

stimulerar personers välmående under sjukhusvistelsen. När sjuksköterskor bemöter patienter 

genom att lyssna, visa respekt och finnas till hands upplever patienter större trygghet och 

tillfredsställelse med omvårdnaden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

Referenser 

Artiklar markerade med en (*) ingår i analysen. 

 

Bhandari, M., Deveraux, P.J., Montori, V., Cinà, C., Tandan, V., & Guyatt, G.H. (2004). 

Users’ guide to the surgical literature: how to use a systematic literature review and meta-

analysis. Canadian Journal of Surgery, 47, (1), 60-67. 

 

Brink, J.G., & Cooper, D.K.C. (2005) Heart transplantation: the contributions of Christiaan 

Barnard and the university of Cape town/Groote schuur Hospital. World Journal of Surgery, 

29, 953-961.  

 

Brown, J., Sorrell, J.H., McClaren, J., & Creswell, J.W. (2006). Waiting for a liver transplant. 

Qualitative Health Research, 16, (1), 119-136.   

 

* Bunzel, B., Wollenek, G., & Grundböck, A. (1992). Psychosocial problems of donor heart 

recipients adversely affecting quality of life. Quality of Life Research, 1, 307-313. 

 

* Burker, E.J., Evon, D.M., Losielle, M.M., Finkel, J.B., & Mill, M.R. (2005). Coping 

predicts depression and disability in heart transplant candidates. Journal of Psychosomatic 

Research, 59, 215-222. 

 

* Cupples, S.A., Nolan, M.T., Augustine, S.M., & Kynoch, D. (1998). Perceived stressors and 

coping strategies among heart transplant candidates. Journal of Transplant Coordination, 8, 

(3), 179-187. 

 

Del Barrio, M., Lacunza, M.M., Armendariz, A.C., Margall, M.A., & Asiain, M.C. (2003). 

Liver transplant patients: their experience in the intensive care unit. A phenomenological 

study. Journal of Clinical Nursing, 13, 967-976.    

 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur.  

 

 



 24

Friberg, F., Bergh, A-L., & Lepp, M. (2006). In search of details of patient teaching in nursing 

documentation - an analysis of patient records in a medical ward in Sweden. Journal of 

Clinical Nursing, 15, 1550-1558. 

 

* Grady, K.L., Jalowiec, A., Grusk, B.B., White-Williams, C., & Robinson, J.A. (1992). 

Symptom distress in cardiac transplant candidates. Heart & Lung, 21, (5), 434-439.   
 

* Haugh, K.H., & Salyer, J. (2007). Needs of patients and families during the wait for a donor 

heart. Heart & Lung, 36, (5), 319-329. 

 

* Hirth, A.M., & Stewart, M.J. (1994). Hope and social support as coping resources for adults 

waiting for cardiac transplantation. Canadian Journal of Nursing Research, 26, (3), 31-48. 

 

Hälso och sjukvårdslagen (1982:763). I K. Willow (Red.), Författningshandboken, (2005, 

s.121-126). Stockholm: Liber AB.   

 

* Jalowiec, A., Grady, K.L., & White-Williams, C. (1996). Stressors in patients awaiting a 

heart transplant. Hospital Topics, 74, (4), 30-39.  

 

* Jalowiec, A., Grady, K.L., & White-Williams, C. (2007). Predictors of perceived coping 

effectiveness in patients awaiting a heart transplant. Nursing Research, 56, (4), 260-268. 
 

Jonsén, E., Athlin, E., & Suhr, O.B. (2000). Waiting for a liver transplant: the experience of 

patients with familial amyloidotic polyneurophaty. Journal of Clinical Nursing, 9, 63-70.  

 

Kim, H-S. (2007). Impact of webased nursés education on glycosylated haemoglobin in type 

2 diabetic patients. Journal of Clinical Nursing, 16, 1361-1366 

 

Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer, cop.  

 

Leven, N.V., & Jonsson, H. (2002). Doing and being in the atmosphere of the doing: 

environmental influences on occupational performance in a nursing home. Scandinavian 

Journal of Occupational Therapy, 9, 148-155. 

 

 



 25

Lindqvist, R., Carlsson, M., & Sjödén, P-O. (2004). Coping strategies of people with kidney 

transplants. Journal of Advanced Nursing, 45, (1), 47-52.   

 

Macdonald, K. (2006). Living in limbo – patients with cystic fibrosis waiting for transplant. 

British Journal of Nursing, 15, (10), 566-572.  

 

Mactavish, J.B., MacKay, K.J., Iwasaki, Y., & Betteridge, D. (2007). Family caregivers of 

individuals with intellectual disabillity: Perspectives on life quality and the role of vacations. 

Journal of Leisure Research, 39, (1), 127-155. 

 

Makabe R., & Nomisu, T. (2006). Social support and psychological and physical states 

among Japanese patients with breast cancer and their spouses prior to surgery. Oncology 

Nursing Forum, 33, (3), 651-655.  

 

* Muirhead, J., Meyerowitz, B.E., Leedham, B., Eastburn, T.E., Merrill, W.H., & Frist, W.H. 

(1992). Quality of life and coping in patients awaiting heart transplantation. The Journal of 

Heart and Lung Transplantation, 11, 265-272. 

 

Naess, S., Mastekassa, A., Moum, T., & Sorensen, T. (2001). Livskvalitet som psykisk 

vaelvare. [Elektronisk].  (NOVA Rapport 3/01). Oslo: Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring. Tillgänglig: http://www.nova.no/asset/2749/1/2749_1.pdf [ 

2007-10-17] 

 

Patientjournallagen (1993:20). I K Willow (red.). Författningshandboken. (2005, s. 189-197). 

Stockholm: Liber AB.  

 

Pineault, P. (2007). Breast cancer screening: Women’s experience of waiting for further 

testing. Oncology Nursing Forum, 34, (4), 847-853. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2004). Nursing research: Principles and methods (7:e uppl.). 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Porter, R.R., Krout, L., Parks, V., Gibbs, S., Luers, E.S., Nolan, M.T., Cupples, S.A., Lepley, 

D., Givan, D.A., Ohler, L., & Nunes, N. (1994). Perceived stress and coping strategies among 

 

http://www.nova.no/asset/2749/1/2749_1.pdf


 26

candidates for heart transplantation during the organ waiting period. The Journal of Heart and 

Lung Transplantation, 13, (1), 102-107.      

 
Rodrigue, J.R., Baz, M.A., Widows, M.R., Ehlers, S.L. (2005). A randomized evaluation of 

quality-of-life therapy with patients awaiting lung transplantation. American Journal of 

Transplantation, 5. 2425-2432. 

 

Simpson, J., Haines, K., Lekwuwa, G., Wardle, J., & Crawford, T. (2006). Social support and 

psychological outcome in people with Parkinson’s disease: Evidence for a specific pattern of 

associations. British Journal of Clinical Psychology, 45, (4), 585-590.   
 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. [Elektronisk]. 

Stockholm: Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-

420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf. [2007-10-23] 

 

Tammy, R., & Tokarczyk, R.N. (2003). Cardiac transplantation as a treatment option for the 

heart failure patient. Critical Care Nursing, 26, (1), 61-68. 

 

* Triffaux, J.M., Wauthy, J., Bertrand, J., Limet, R., Albert, A., & Ansseau, M. (2001). 

Psychological evolution and assessment in patients undergoing orthotopic heart 

transplantation. European Psychiatry, 16, (3), 180-185. 

 

Vermeulen, K.M., Bosam, O.H., Van der Bij, W., Koeter, G.H., & TenVergert, E.M. (2005). 

Stress, psychological distress and coping in patients on the waiting list for ling 

transplantation: an exploratory study. Transplant International, 18, 954-959.   

 

* Wang, L-Y., Chang, P-C., Shih, F-J., Sun, C-C., & Jeng, C. (2006). Self-care behavior, 

hope and social support in Taiwanese patients awaiting heart transplantation. Journal of 

Psychosomatic Research, 61, 485-491.   

 

White-Williams, C. (2005). Heart transplantation over the life span. Journal of 

Cardiovascular Nursing, 20, (55), S1-S3. 

Willman, A., & Stoltz, P. (2002). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/33C8D178-0CDC-420A-B8B4-2AAF01FCDFD9/3113/20051052.pdf


 27

 

Willman, A., Stoltz. P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.    

 

* Zipfel, S., Löwe, B., Paschke, T., Immel, B., Lange, R., Zimmermann, R., Herzog, W., & 

Bergmann, G. (1998). Psychological distress in patients awaiting heart transplantation. 

Journal of Psychosomatic Research, 45, (5), 465-470.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

Bilaga 1. Tabell 3- Översikt över artiklar som ingår i analysen 

Tabell 3- Översikt över artiklar som ingår i analysen n=13 
 
Författare/         Typ av studie    Deltagare        Datainsamling/        Huvudfynd                       Kvalitet 
År                                                                           Analysmetod              
Bunzel,                 Kvalitativ    47 personer       Intervjuer                 Deltagarna upplevde         Medel 
Wollenek &              missnöje med vård- 
Grundböck                                                                          personalens information 
(1992)            om transplantationen. 
                                                                                               De upplevde vidare                                                                 
                                                                                                                   terror pga. person- 
              sökaren och rädsla 
              inför operationen.  
 
Burker,                 Kvantitativ    50 personer      Frågeformulär,          Deltagare som                   Medel  
Evon,                                                                       strukturerad              använde sig av  
Losielle,                                                                  intervju                     coping strategier som 
Finkel &                              Statistisk analys       förnekelse, missbruk   
Mill (2005)                                                                                               och gav utlopp för 
                                                                                                                  sina känslor löpte 
                                                                                                                  större risk att 
                                                                                                                  utveckla depression. 
 
Cupples,               Kvantitativ    94 personer      Frågeformulär.         Deltagarnas stressorer        Medel               
Nolan,                                                                     Statistisk analys.       förändrades under 
Augustine,                                                                                                väntetiden. Coping 
& Kynoch                                                                                        strategier som att vara  
(1998)             positiv, ha humor och 
                                                                                                                  att försöka bibehålla  
                                                                                                                  ett så vanligt liv som  
                                                                                                                 möjligt användes mest  
                                                                                                                 och var även mest  
                                                                                                                 effektiva. 
 
Grady,                  Kvantitativ        175 personer    Multicenter.              De vanligaste kropps-        Hög                 
Jalowiec,                                                                 Frågeformulär.          symtomen var också 
Grusk,                                                                     Statistisk analys.       de mest oroande och 
White-                                                                                                       sänkte livskvalitén   
Williams                                                                                                    hos deltagarna.   
& Robinson 
(1992) 
 
Haugh &             Kvalitativ           11 personer  Gruppintervju           Patienter upplevde              Hög 
Salyer                                                                     öppna intervju           osäkerhet i väntan på 
(2007)                                                                     Frågor,                      hjärttransplantationen. 
                                                                               Videobandad            De upplevde även en 
                                                                               Kontent analys          familjär miljö under 
                                                                                                                 sjukhusvistelsen. 
                                                                                                                 Hur sjuksköterskor 
                                      bör arbeta med dessa 
             patienter. 
 
Hirth &                Kvalitativ           31 personer      Intervju,                   Hopp påverkade                  Medel  
Stewart                                                                    frågeformulär.          deltagarnas coping-  
(1994)                                                       Manifest                   strategier positivt. 
                                                                                innehållsanalys, 
                                              statistisk analys. 
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Tabell 3- Översikt över artiklar som ingår i analysen n=13 (Fortsättning) 
 
Författare/         Typ av studie    Deltagare        Datainsamling/        Huvudfynd                       Kvalitet 
År                                                                           Analysmetod              
Jalowiec,              Kvantitativ        535 personer    Frågeformulär.         Coping strategier som         Medel      
Grady &                                                                  Statistisk analys.      handlade om att tänka 
White-                                                                                                      positivt var mer  
Williams                                                                                                  effektiva än känslo-   
(2007)                                                                                                      mässiga och undvik- 
                                                                                                                 ande copingstrategier 
                                                                                                                 Vårdpersonal bör med  
                                                                                                                 vetskap om detta     
                                                                                                                 kunna uppmuntra till  
                                                                                                                 positivt inriktad   
 
Jalowiec,              Kvantitativ        131 personer    Frågeformulär.         De stressorer som             Medel           
Grady &                                                                  Statistisk analys.      deltagarna upplevde  
White-                                                                                                      påtagligast var:   
Williams                                                                                                   vetskapen om att  
(1996)                                                                                                       behöva genomgå en                                                                
                                                                                                                  transplantation, att ha   
                                                                                                                  en allvarlig sjukdom 
                                                                                                                  oroliga familje- 
                                                                                                                  medlemmar.  
                                                                                                               
Muirhead,            Kvantitativ         41 personer     Frågeformulär.          Deltagarna upplevde          Medel 
Meyerowitz,                                                           Statistisk analys.       fysiska och psykiska  
Leedham,                                                                                                  problem och var  
Eastburn,                                                                                                   missnöjda med 
Merrill &                                                                                                   livskvalitén. 
Frist (1992) 
 
Porter,                  Kvantitativ         39 personer     Frågeformulär,          Medel stress nivån             Medel             
Krout, Parks,                                                        intervju.                    var lägre än förväntat 
Gibbs, Luers,                                                          Statistisk analys        hos deltagarna.  
Nolan,                                                                                                       Coping strategier som   
Cupples,                                                                                                    att vara positiv, ha  
Lepley,                                                                                                      humor och att försöka  
Givan, Ohler,                                                                                            bibehålla ett så vanligt  
& Nunes                                                                                                    liv som möjligt 
(1994)                                                                                                       användes mest, vilket  
                                                                                                                  medförde ökat         
                                                                                                                  hopp inför framtiden 
 
Triffaux,               Kvantitativ        22 personer      Intervju,                   Psykologisk bedömning     Medel                    
Wauthy,                                                                  frågeformulär.          och ev. vidare  
Bertrand,                                                                 Statistisk analys.      psykologiskt stöd                      
Limet,                                                                                                       hade en viktig funktion    
Albert &                                                                                                   för deltagarna. 
Ansseau 
(2001) 
 
Wang,                  Kvantitativ         45 personer     Frågeformulär.          Socialt stöd var viktigt       Medel          
Chang, Shih,                                                           Statistisk analys.       för självvård och hopp   
Sun & Jeng                                                                                               hos deltagarna.  
(2006) 
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Tabell 3- Översikt över artiklar som ingår i analysen n=13 (Fortsättning) 
 
Författare/         Typ av studie    Deltagare        Datainsamling/        Huvudfynd                       Kvalitet 
År                                                                           Analysmetod              
Zipfel,                   Kvantitativ        42 personer     Frågeformulär.          Psykologisk stress              Medel                           
Löwe,                                                                      Statistisk analys.       påverkade graden av 
Paschke,                                                                                                    depression hos  
Immel,                                      deltagarna. 
Lange, 
Zimmerman, 
Herzog & 
Bergmann  
(1998) 
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