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Abstrakt 

Hjärttransplantation är en behandlingsmetod som ställer existentiella frågor 
på sin spets, om gränsen mellan liv och död, kropp och själ, varför det är 
viktigt att se människan ur ett holistiskt perspektiv. Syftet med denna littera-
turstudie var att beskriva vuxna människors upplevelser av att leva med ett 
donerat hjärta, främst vad gäller tankar och känslor relaterade till det nya 
hjärtat. Studien baserades på 11 vetenskapliga artiklar som analyserats med 
kvalitativ innehållsanalys, och resulterade i två kategorier: Tacksamhet, 
skuld och rädsla; Påverkan från donatorn och det nya hjärtat. Kategorierna 
presenterades med subkategorier för att tydliggöra innehållet. Vår slutsats är 
att hjärttransplanterade har många tankar och upplevelser som behöver be-
arbetas. De är i behov av stöd, hjälp och information och att omvårdnaden 
planeras så att de kan utnyttja sina copingstrategier på bästa sätt. 
 
Nyckelord: hjärttransplanterade, upplevelser, tankar, känslor, donerat hjärta, 
kvalitativ, innehållsanalys, litteraturstudie.  
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Hjärttransplantation är idag en etablerad behandlingsmetod för patienter med uttalad el-

ler terminal hjärtsvikt, där inga andra behandlingsalternativ finns. Ur samhällsekono-

misk synpunkt är hjärttransplantation en god investering eftersom dessa patienter i stor 

utsträckning återgår till ett produktivt samhällsliv. Överlevnaden efter hjärttransplanta-

tion har kontinuerligt förbättrats sedan 1970-talet och idag ligger ettårsöverlevnaden på 

strax över 80% (Bergh, Berglin & Harjula, 1994). Transplantationskirurgins möjlighe-

ter att hjälpa svårt hjärtsjuka människor begränsas dock av bristen på organ (Gäbel & 

Ahonen, 1994). År 2002 startade landstingsförbundet, i samarbete med bland annat So-

cialstyrelsen och Apoteket, ett projekt vid namn livsviktigt, med mål att informera all-

mänheten i Sverige om det stora behovet av organdonation (livsviktigt a), samt förmå 

människor att göra sin vilja i donationsfrågan känd och därigenom bidra till att öka an-

talet transplantationer med organ och vävnader från avlidna donatorer (livsviktigt b). 

Det kan dock vara ett svårt beslut att bestämma sig för om man vill ge bort sina organ 

efter döden. Transplantationsverksamheten ställer existentiella frågor på sin spets, om 

till exempel gränsen mellan liv och död, kroppen, själen och dödens betydelse, vad 

mänsklig identitet innebär och så vidare (Sanner, 2001b). För att kunna ta ställning till 

donation och transplantation är det därför viktigt med information och kunskap ur olika 

synvinklar. En studie av Gross, Martinoli, Spagnoli, Badia och Malacrida (2001) visar 

att 80 % av allmänheten tycker att de fått för lite information om organdonation och att 

de som kände sig tillräckligt informerade hade en mer positiv inställning till organdona-

tion. 

 

Transplantation innebär att organ eller vävnad förs över från en människa till en annan 

i syfte att behandla sjukdom eller för att ersätta ett skadat eller sjukt organ eller vävnad. 

Organ som används för transplantation är hjärta, lungor, lever, njure, bukspottkörtel 

och tunntarm (Socialstyrelsen, 2000-08). Den första hjärttransplantationen på en män-

niska genomfördes i Kapstaden 1967 (Bergh et al., 1994). I Sverige påbörjades trans-

plantationsverksamheten 1984 med organ från andra länder (Berglin & Groth, 2004). 

Först år 1988, när Sverige ändrade på dödskriterierna från hjärtdöd till hjärndöd, kunde 

transplantationsverksamheten utvidgas till att även omfatta organ som är känsliga för 

syrebrist, som till exempel hjärtat. En människa dödförklaras enligt lag när hjärnans 

samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort, men enligt ”lagen om män-

niskans död”, är det tillåtet att fortsätta respiratorbehandling tills att organen opererats 

ut (Lag 1987:269 med ändring 1995:833). Förutsättningen är enligt transplantationsla-
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gen 1995:831, från första januari 1996, att den avlidna inte varit negativ till att donera 

organ eller att den avlidnes önskan är okänd och att de närstående inte säger nej till det-

ta (Socialstyrelsen, 2000-08). Fram till december 2004 hade det gjorts cirka 500 hjärt-

transplantationer i Sverige (Berglin & Groth, 2004). 

 

Funnen forskning har till största del handlat om det kirurgiska ingreppet och postopera-

tiv problematik som immunosuppression, rejektion, infektionsrisk och fysisk rehabili-

tering efter transplantation. Rejektion innebär avstötning. Den process genom vilken 

kroppen gör sig av med transplanterad vävnad som inte är genetiskt identisk med mot-

tagarens vävnad (Nationalencyklopedin). En transplantation verkar i huvudsak ses som 

ett kirurgiskt ingrepp där man koncentrerar sig på att rädda liv eller förbättra livskvali-

tet. Det kan därför antas att det kan vara lätt att glömma bort att se hela människan i en 

operation som har så stora postoperativa risker. För människan innebär dock en trans-

plantation stora förändringar såväl fysiskt som psykiskt. Enligt Nyberg (2002) har 

många mottagare av transplanterade organ en grundsjukdom som under många år före 

transplantationen medfört tilltagande fysisk svaghet och andra besvär. En ofta lång och 

osäker väntan på transplantation, kan innebära en ökad psykisk press. Sociala bekym-

mer i relation till arbete, ekonomi och anhöriga kan ha tillkommit. Även ett helt okom-

plicerat transplantationsförlopp kan då innebära omvälvande förändringar som tar tid 

att bearbeta (Nyberg, 2002, s. 358).  

 

En transplantation är ett omtumlande, motsägelsefullt och svårbegripligt företag. Att 

det går att överföra ett organ från en död människa till en levande, kan uppfattas som 

ett kirurgiskt, tekniskt och fysiologiskt mirakel (Sanner, 2002, s. 375). Det kan vara 

svårt att acceptera att man mist sitt eget hjärta. Även i vår högteknologiska värld kan vi 

inte komma ifrån att hjärtat upplevs som mer än ett organ. I förhållande till andra organ 

som kan transplanteras, kan man när som helst känna sitt hjärta genom att lägga handen 

på bröstet eller känna på pulsen. Man kan även lyssna på hjärtat genom att lägga huvu-

det mot bröstet på någon man tycker om. Hjärtat är, sedan Aristoles tid, känt för att 

förknippas med att vara ett centrum för känslor, personlighet, andlighet och så vidare, 

och vi använder många uttryck så som att ha ”ett gott hjärta”, ett ”krossat hjärta” eller 

”ett hjärta av sten”. Dessutom har det egna hjärtat ersatts av en okänd människas hjärta, 

som förlorat livet genom sjukdom, olycka eller kanske till och med självmord (Rauch 

& Kneen, 1989). I en studie av Sanner (2001b) framkom allmänhetens tankar om hjärt-
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transplantation och att de ansåg att bokstavligen inkorporera en del av en annan männi-

ska, kan utmana identiteten och ge upphov till funderingar om påverkan från donatorn 

(Sanner, 2001b).  

 

För en hjärttransplanterad människa är det viktigt att vårdpersonal och anhöriga har 

kunskap och förståelse för vad transplantationen innebär, sett ur alla aspekter. Därför 

krävs det att intresset för människans upplevelser, tankar och känslor relaterade till det 

nya hjärtat ökas. Hjärttransplanterade människor är i behov av information och utbild-

ning, vilket är sjuksköterskans ansvar att tillgodose. För att öka människans trygghet, 

bör den startas så tidigt som möjligt, gärna så fort patienten är accepterad på väntelistan 

(Wright, Pennington, Abbey, Young, Haines & Ross, 2001). Första tiden efter en hjärt-

transplantation kan det förväntas att hjärttransplanterade människor upplever episoder 

av oro, ängslan och förvirring, efter att under en längre tid vårdats på intensivvårdsav-

delning, och därmed utsatts för överstimulering eller dålig sömn (Wade, Reith, Sikora 

& Augustine, 2004). 

 

Som tidigare nämnts handlar forskning inom ämnet transplantation till största delen om 

det medicinska förfarandet. Det finns även en del kvantitativa studier om livskvalitet 

efter hjärttransplantation. Gällande hjärttransplanterade människors tankar och känslor 

relaterade till det nya hjärtat finns ett fåtal studier, de flesta från slutet av 1980 till bör-

jan på 90-talet. 1996 trädde den nya transplantationslagen i kraft, vilket motiverar be-

hovet av ny forskning. Enligt Sanner (2001a) har tidigare studier visat att transplantera-

de människor upplevt förändringar i personlighet, beteende, attityder och kroppsupp-

fattning, fastän man hittills inte funnit någon vetenskaplig förklaring för dessa feno-

men.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna hjärttransplanterade männi-

skors upplevelser av att leva med ett donerat hjärta, främst vad gäller tankar och käns-

lor relaterade till det nya hjärtat.  
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Metod 
I denna litteraturstudie användes en kvalitativ metod eftersom vårt syfte var att beskriva 

människors upplevelser. Kvalitativ metod används vid forskning som utgår från ett ho-

listiskt perspektiv och vill undersöka människans livsvärld (Downe-Wamboldt, 1992). 

 

Litteratursökning 

De artiklar som ingått i litteraturstudien söktes med hjälp av Goodmans tillvägagångs-

sätt, de första tre stegen. Frågeställningen formulerades enligt Flemmings tabell (Will-

man & Stoltz, 2002, s. 49-77). Inklusionskriterierna för de vetenskapliga artiklar ingå-

ende i studien var vuxna hjärttransplanterade män och kvinnor. Vi valde att inte ta med 

några exklusionskriterier.  

 

Sökning av artiklar gjordes i följande databaser: Medline/Pubmed, Psychinfo, Cinahl 

och Academic Search och SweMed+. Sökord som användes för att söka artiklar till re-

sultatet var transplantation och heart transplantation kombinerat med donation, new 

heart, experience, quality of life, psychosocial aspects och feelings. Vid sökning av ar-

tiklar till introduktion och diskussion, användes även transplantation och heart trans-

plantation i kombination med nursing och intervention. Sökresultat redovisas i tabell, se 

bilaga 1. Vi valde att bara redovisa de träffar där vi hittade artiklar som svarade mot 

syfte och frågeställning. I vissa fall fanns samma artiklar på flera databaser och under 

olika sökord. Dessa sökningar redovisades inte, varför det kan se ut som olika sökord 

använts på olika databaser. Genom manuell sökning i referenslistor från vetenskapliga 

artiklar och rapporter, fanns artiklar som användes i introduktion och diskussion och 

dessa redovisas inte i tabellen. Sökningen av artiklar begränsades mellan 1990 och 

2005, med undantag för en artikel, eftersom transplantationsverksamheten etablerats 

under denna tid. 

 

Urvalet av artiklar gjordes genom att först läsa rubriken. Om den kändes relevant för 

uppgiften lästes abstraktet, som gav en sammanfattning av artikelns innehåll. Därmed 

kunde vi avgöra om artikeln var relevant utifrån frågeställningen. Cirka 25 artiklar 

skrevs ut eller beställdes. För att öka litteraturstudiens trovärdighet granskades artiklar-

nas kvalitet med hjälp av de frågeställningar som finns att läsa i Willman och Stoltz 

(2002, s. 89, 122-123) och endast de artiklar som ansågs ha hög och medel kvalitet val-
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des ut. För att en artikel skulle bedömas ha hög kvalitet skulle minst sju av de åtta föl-

jande kriterierna uppfyllas: Väldefinierad frågeställning, etiskt resonemang, relevant 

och tydligt beskrivet urval, tydligt beskriven datainsamling och analysmetod, logiskt 

och begripligt resultat, god kommunicerbarhet och replikerbarhet. Artiklar som hade en 

vagt definierad frågeställning, otydligt beskrivet urval, otillräckligt beskriven datain-

samling och analysmetod, vagt beskrivet resultat och oklar kommunicerbarhet och re-

plikerbarhet, bedömdes ha låg kvalitet. Artiklar som befann sig där i mellan bedömdes 

som medel. Av de artiklar som granskades, motsvarade 11 kvalitativa artiklar syftet. 

Dessa valdes ut för att ingå i resultatet i vår litteraturstudie. 

 

Analys 

Analysförfarandet genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med mani-

fest ansats inspirerad av Burnard (1991). Denna analysmetod hade fördelar för ändamå-

let genom att den ger forskaren en ökad förståelse för människans livsvärld och att den 

därför är speciellt lämpad vid omvårdnadsforskning eftersom den har en holistisk syn 

(Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalysen genomfördes i flera steg. I det första ste-

get lästes texterna igenom ett flertal gånger för att få en god helhetsbild och därefter 

markerades de textenheter som stämde överens med frågeställningen. Detta gjordes av 

författarna var för sig och därefter kontrollerads att vi tagit ut samma textenheter. Vi 

valde att ta ut ganska stora stycken, eftersom det annars enligt Burnard (1991) kan för-

lora sin innebörd och misstolkas. I steg två skrevs textenheterna ner på dator och märk-

tes med artikel och sidnummer enligt Holloway och Wheeler (1996, s. 104). Dessa för-

des in i en tabell och kondenserades och översattes till svenska. Kondensering innebär 

att man tar bort onödiga ord men bevarar kärnan i texten (Holloway & Wheeler 1996, s. 

104-105). Därefter kategoriserades textenheterna i sex steg, till dess att kategorierna 

inte längre gick att sammanföra och var varandra uteslutande. Hela tiden återgick vi, 

enligt Burnard (1991), till originaltexten för att kontrollera att inte innebörden i texten 

förändrats. I slutfasen granskades materialet kritiskt för att försäkra att inget förbisetts.  
 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11). 
Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Bunzel, B., 
Schmidl-Mohl, 
B., Grundböck, 
A. & Wollenek 
G. (1992). 

Kvalitativ 47 Semistrukturerad 
intervju 
 

Studien om transplanterades 
upplevelse om personlighets-
förändring resulterade i en 
grupp som påstod sig inte fått 
förändrad personlighet. En an-

Hög 
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Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

 nan grupp påstod sig ha blivit 
förändrade men inte pga det 
donerade organet utan pga den 
livshotande händelsen. En tred-
je grupp rapporterade en di-
stinkt förändring av personlig-
het på grund av deras nya hjär-
tan. 
 

Bunzel,  B., 
Wollenek, G. & 
Grundbock, A. 
(1992). 
 

Kvalitativ 
 

44 Semistrukturerad 
intervju 
 

I studien skildras mottagarens 
känslor och attityder gentemot 
donatorn. En grupp av delta-
garna nekade till att de tänkte 
på donatorn. Andra var med-
vetna om att de undvek att tän-
ka på donatorn eller rapporte-
rade att de hade mer eller 
mindre förbindelse med dona-
torn. Det fanns även de som 
omedelbart accepterade sina 
hjärtan som deras egna och inte 
tänkte så mycket på donatorn. 
 

Medel 
 

Evangelista, L. 
S., Doering, L. & 
Dracup, K. 
(2003). 
 

Kvalitativ 
/kvantitativ 

33 Semistrukturerad 
intervju / fråge-
formulär 
 

Hjärttransplanterade upplevde 
att deras transplantat inverkade 
på deras liv. Studiens resultat 
visar att deltagarna kände räds-
la och brist på kontroll. Även 
känslor av optimism och upp-
levelser av en förändrad syn på 
livet. 
 

Hög 

Jeng, C.,  Chu F-
L. & Tsao,  L-I. 
(2002). 
 

Kvalitativ 
 

 

8 Djupintervju 
 
Grounded theory 

Hjärttransplanterades träning 
av det nya hjärtat. Hur hjärt-
transplanterade vidtog försik-
tighetsåtgärder för att inte få en 
infektion, hur de under vårdti-
den blir väl omhändertagen.  
 

Hög 
 

Kaba, E. (2001). Kvalitativ  
 

 

11 Ostrukturerade 
djupintervjuer 
 
Grounded theory 

Resultatet visar vikten av att 
kunna kontakta den donerades 
familj, hur detta kan ge mening 
i deras liv och att kunna få 
chansen att tacka de anhöriga. 
Studien tar även upp finansiella 
aspekter efter hjärttransplanta-
tionen. 
 

Medel 

Kaba, E, 
Thompson, D. R. 
& Burnard, P. 
(2000). 
 

Kvalitativ 
 

 

42 Ostrukturerade 
djupintervjuer 
 
Grounded theory 
 

Studien avslöjar vilken typ av 
coping strategier människor 
använder vid hjärttransplanta-
tion. Det framkommer även 
grubbel om hur någon annans 
hjärta kan påverka mottagarens 
egen personlighet, känslor av 
skuld för donatorns död och 
känslor av tacksamhet mot do-
natorns familj. 

Hög 
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Författare 
År 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Kaba, E., 
Thompson, D. R, 
Burnard, P., Ed-
wards, D. & 
Theodosopoulou, 
E. (2005). 
 

Kvalitativ 
 

 

42 Ostrukturerade 
djupintervjuer 
 
Grounded theory 
 

Resultatet i studien visar att 
mottagare känner oro för hur 
donatorns hjärta kan påverka 
deras personlighet Skuldkäns-
lor för donatorns död, tacksam-
het mot donatorns familj och 
oro över sitt gamla hjärta redo-
visas. 
 

Medel 
 

Mai, F.M. 
(1986). 

Kvalitativ 22 Ostrukturerade in-
tervjuer 
 

Resultatet visar att hjärttrans-
planterade människor ofta för-
nekar transplantatet och dona-
torn. De redovisar även känslor 
av eufori, tacksamhet, nyfiken-
het, skuld och oro och en käns-
la av förändrad kroppsbild. 
 

Medel 

Pearsall, P., 
Schwartz, G., & 
Russek, L. 
(2000). 
 

Kvalitativ 10 Öppna intervjuer Resultatet i studien visar på pa-
ralleller mellan hjärttransplan-
terades förändringar och dona-
torns bakgrund. Mottagarna re-
dovisar förändringar när det 
gäller mat, musik, konst, sexua-
litet, och karriärreferenser, lik-
som specifika instanser av för-
nimmelser av namn och upple-
velser relaterade till donatorn. 
 

Medel 

Sanner, M. A. 
(2003). 
 

Kvalitativ 35 Öppna djupinter-
vjuer 

Denna studie visar att trans-
planterade människor känner 
glädje och sorg, tacksamhet 
och skuld, identifikation och 
påverkan av donatorn. Studien 
visar att det även kan kännas 
helt naturligt att få ett nytt or-
gan. 
 

Hög 

Sanner, M. A. 
(2005). 

Kvalitativ 
 

39 Intervjuer 
 
 

Resultatet beskriver varierande 
tankar om att få ett donerat or-
gan, från ett magiskt tänkande 
till att ha tankar om kroppen 
som ett objekt i behov av repa-
ration. Organmottagarna be-
skriver tankar om påverkan 
från donatorn beträffande per-
sonallitet och beteende, identi-
fikation med donatorn och för-
ändring av kroppsbilden. 
 

Medel 

 
 
 
Resultat 
Resultatet av litteraturstudien, visade att upplevelsen av att leva med ett donerat hjärta, 

vad gäller vuxna människors tankar och känslor relaterade till det donerade hjärtat, var 
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väldigt individuella. Vissa känslor och upplevelser var dock vanligt förekommande hos 

hjärttransplanterade människor. Analysen resulterade i två slut kategorier med tillhö-

rande subkategorier (tabell 2). De formulerade kategorierna utgör vårt resultat. Dessa 

redovisas nedan och illustreras med citat från använda artiklar.  
 

Tabell 2. Översikt över kategorier (n=2) 

Kategorier Subkategorier 

Att vara lycklig och tacksam för det nya hjärtat 
Att känna skuld och sorg för donatorns död och sörja 
sitt gamla hjärta 

Tacksamhet, skuld och rädsla 

Att vara rädd att förlora det nya hjärtat 
 
Att ha förändrat sin syn på livet 
Att inte komma överens med tanken av att ha mottagit 
ett nytt hjärta 
Påverkan från donatorn och det nya hjärtat 

Påverkan från donatorn och det nya hjärtat 

Att hjärtat känns som en del av kroppen 
 

 

Tacksamhet, skuld och rädsla 

Hjärttransplanterade människor upplevde många förvirrande och motsägelsefulla käns-

lor (Sanner, 2005). Denna kategori beskriver upplevelser av lycka och tacksamhet för 

det nya hjärtat, samtidigt som många kände skuld och sorg för donatorns död, samt 

rädsla för att förlora det nya hjärtat. Vi vill beskriva dessa upplevelser med hjälp av föl-

jande subkategorier. Den första subkategorin beskriver att det var vanligt att hjärttrans-

planterade människor kände lycka och tacksamhet för det nya hjärtat och hade behov 

av att tacka, samtidigt som många hade skuldkänslor och sörjde för donatorns död, vil-

ket beskrivs i den andra subkategorin (Bunzel, Wollenek & Grundböck, 1992b; Evan-

gelista, Doering & Dracup, 2003; Kaba, 2001; Kaba, Thompson & Burnard 2000; 

Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & Theodosopoulou, 2005; Pearsall, Schwartz & 

Russek, 2000; Sanner, 2003; Sanner, 2005;). Den sista subkategorin i denna kategori 

beskriver hjärttransplanterade människors rädsla för att förlora det nya hjärtat (Sanner, 

2003; Sanner 2005) och betydelsen av att vara optimistisk (Evangelista et al. 2003).  

 

Att vara lycklig och tacksam för det nya hjärtat 

Hjärttransplanterade människor hade innan transplantationen haft tankar om att det 

skulle vara motbjudande att få ett organ från en avliden människa, men efter transplan-

tationen fanns bara en välsignelse över det nya fungerande hjärtat (Sanner, 2005). De 
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hade omedelbart efter operationen en känsla av upprymdhet och en lättnad över att den 

överhängande döden försvunnit (Sanner, 2003). Hjärttransplanterade förknippade ofta 

det nya hjärtat med ömhet och beundran och det kallades för en räddare eller en livräd-

dande vän (Sanner, 2003; Sanner, 2005). De gav uttryck åt känslor av lycka över att 

vara vid liv och att livet låg framför dem (Bunzel et al., 1992b; Evangelista et al., 

2003). ”I´m just happy to be alive” (Evangelista et al., 2003, s. 255). De kände lycka 

över att operationen hade gått bra (Kaba et al., 2000). Hjärttransplanterade som motta-

git ett hjärta från en ung donator, kände sig även lyckliga över det unga hjärtat (Kaba, 

2001; Kaba et al., 2005).  

 

Hjärttransplanterade människor kände tacksamhet över att mottagit det nya hjärtat 

(Bunzel et al., 1992b). De uttryckte tacksamhet för den underbara gåvan som gett dem 

livet tillbaka igen (Evangelista et al., 2003) och tacksamheten vändes naturligt mot do-

natorn (Sanner, 2003). De betonade också uppskattning och tacksamhet till donatorns 

familj för deras beslut att donera hjärtat (Kaba et al., 2005). De tyckte att det var mo-

digt, generöst och att det var en underbar sak människor gör när de donerar deras äls-

kades organ (Kaba, 2001). Det fanns även hjärttransplanterade människor som bara ut-

tryckte tacksamhet mot den medicinska personalen (Bunzel et al., 1992b; Sanner, 

2003).  

 

I felt like I was at peace with the world…I was given the chance to live 
again and for that I was thankful (Evangelista et al., 2003, s. 254). 

 

För hjärttransplanterade människor som kände tacksamhet mot donatorn och donatorns 

familj var det viktigt att få möjligheten att tacka donatorns närstående (Kaba, 2001). De 

var lyckliga och ville tacka donatorns familj för att de hade mottagit ett nytt hjärta 

(Kaba et al., 2005; Kaba et al., 2000). De kände ett behov att tacka någon för gåvan av 

liv och de önskade att kontakten med donatorns anhöriga skulle hjälpa dem inse att de-

ras anhöriges död inte hade varit förgäves (Bunzel et al., 1992b; Kaba et al., 2005; 

Kaba, 2001). Att få möjlighet att tacka genom att skriva och ta emot brev anonymt, gav 

mening i deras liv (Kaba et al., 2005; Kaba, 2001). Att inte få möjlighet att kontakta 

donatorns anhöriga kändes svårt (Kaba et al., 2005).  

 

I felt that I would have loved to have been able to speak to the people whose 
relative had given me the heart, you know, I felt a need to be able to thank 
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somebody for the gift of life. And that was a barrier, that I couldn´t talk to 
these people (Kaba et al., 2005, s. 618).  

 

Hjärttransplanterade människor uttryckte även sin tacksamhet genom att symboliskt 

tända ett ljus vid vissa tillfällen för att hedra minnet av den avlidna (Sanner, 2003). 

Andra läste böner eller kände att de skulle vilja besöka donatorns grav (Bunzel et al., 

1992b). Vissa hade en stark längtan över att få vara stark för andra. De ville få möjlig-

het att ge någonting tillbaka och fokusera på hur man skulle kunna vara till hjälp för 

andra. De önskade att de på ett enkelt sätt skulle kunna återgälda en del av det de fick 

när de fick sitt hjärta (Evangelista et al., 2003). 

 

Hjärttransplanterade människor som blivit informerade om donatorns kön och ålder och 

hade någon kontakt med donatorns familj, erkände att denna information varit till hjälp 

för dem (Kaba, 2001). De tänkte ofta på donatorn (Bunzel et al., 1992b) och visade ett 

intresse och en nyfikenhet för donatorn (Mai, 1986). De som kände tacksamhet över det 

nya hjärtat önskade att veta mer om donatorn (Sanner, 2003).  

 

Att känna skuld och sorg för donatorns död och sörja sitt gamla hjärta 

Hjärttransplanterade människor talade ofta om skuldkänslor gällande donatorns död, 

liksom bedrövelsen över den förmodade sorgen hos donatorns familj (Sanner, 2005). 

Det upplevdes svårt att önska ett organ och samtidigt låta bli att önska att någon skulle 

dö (Sanner, 2005). När det inträffade, var det svårt att inte tro att det var de som orsakat 

donatorns död, ett slags magiskt tänkande som resulterade i skuldkänslor. De hade 

konstlade känslor av glädje över att ha återvunnit hälsa genom en hjärttransplantation 

och de sammankopplade den avlidne donatorn med delade känslor (Sanner, 2003). De 

hade även tankar om att ha rånat donatorn på en vital del, tankar som kunde leda till re-

gression, primitiv skuld eller farhågor om bestraffning och hämnd (Kaba et al., 2005). 

Hjärttransplanterade människor kunde känna att donatorn hade offrat sitt liv för deras 

skull (Sanner, 2003). Det fanns även de som mottagit ett hjärta som upplevde att de del-

tagit i att lemlästa en död kropp (Sanner, 2003). Människor som levde med ett donerat 

hjärta fruktade att de inte skulle vara den typ av person som donatorn skulle ha valt och 

att de inte skulle vara bra nog för att få en sådan gåva. De fruktade att bli anklagad av 

donatorns familj för att ha överlevt på donatorns bekostnad (Sanner, 2003).  
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I´ll be indebted all my life to the chap that gave it to me (Kaba et al., 2005, s. 618). 

 

Andra hjärttransplanterade människor kände sig även ledsna över att en person var 

tvungen att dö för att de skulle kunna få ett hjärta. De erkände att de fortfarande kände 

sig sorgsen och att de tänkte mycket på den personen (Kaba et al., 2005). De kände sig 

ledsen för deras skull (Pearsall et al., 2000), men det var någonting de aldrig pratade 

om (Kaba et al., 2000). 

 

I´m real sad and all for the guy who died and gave me this heart (Pearsall et 
al., 2000, s. 68). 

 

En del hjärttransplanterade människor kände oro över vad som hänt med deras gamla 

hjärta. Vissa utvecklade sorgereaktioner som svar på förlusten. De kände sig nedstämd 

och sörjde över det gamla hjärtat som hade varit viktigt för dem under många år och nu 

var borta. (Kaba et al., 2005).  

 

I started to grieve for my own heart (Kaba et al., 2005, s. 619). 
 

I´m going to get buried with somebody else´s heart and somebody got bur-
ied without a heart, and I couldn´t bear the thought of somebody taking my 
heart and slinging it in to the fire (Kaba et al., 2005, s. 619). 
 

 

Att vara rädd för att förlora det nya hjärtat 

Hjärttransplanterade människor upplevde oro för rejektion (Sanner, 2003; Sanner, 

2005). De fruktade att deras hälsa skulle bli sämre och att de skulle förlora det nya hjär-

tat (Evangelista et al., 2003; Jeng, Chu & Tsao, 2002). De som levde med ett donerat 

hjärta kände oro inför att träna eftersom de var rädd för att inte hjärtat skulle klara dessa 

påfrestningar (Jeng et al., 2002). Hjärttransplanterade människor upplevde rädsla för att 

utsätta sig för ökad press eftersom att detta då skulle kunna leda till rejektion (Bunzel et 

al., 1992b). Vissa avvisade information om donatorn eftersom de ansåg att detta skulle 

öka påfrestningen på dem (Bunzel et al., 1992b). De ville inte veta vem donatorn var 

(Kaba et al., 2005). De trodde att det var bäst att inte veta för mycket, annars skulle de 

börja grubbla och detta grubblande kunde leda till rejektion av det nya hjärtat (Sanner, 

2003). De undvek även att vara ute i influensaperioder på grund av rädsla över att mista 

hjärtat (Jeng et al., 2002). 
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Whenever there are contagious diseases, such as the flu, prevailing out 
there, I would not go out anywhere (Jeng et al., 2002, s. 564).  
 

Hos vissa hjärttransplanterade människor fanns också en oro för att förlora hjärtat om 

man var för olika donatorn och därför ville mottagarna identifiera sig med eller efter-

likna donatorns förmodade sätt att leva för att underlätta för det nya hjärtat (Sanner, 

2003; Sanner, 2005).  

 

Hjärttransplanterade människor upplevde att mycket mental energi gick åt till att obser-

vera sin kropp eftersom de fått instruktioner om att ta väl hand om sin gåva. De kände 

sig kluvna inför detta (Sanner, 2003). Några beskrev sig vara optimistiska under de svå-

ra perioderna av sin sjukdom och att detta hjälpte dem att behålla hoppet. Det som spe-

lade roll var att ta sig igenom, att aldrig ge upp chansen att åter leva sitt liv (Evangelista 

et al., 2003). Hjärttransplanterade människor ansåg att de inte borde tänka på vad som 

hade varit, utan att de hade morgondagen framför sig (Kaba et al., 2000). 

 

You´ve got to belive and hope that everything works out and everything 
worked OK for me (Kaba et al., 2000, s. 932). 
 

Påverkan från donatorn och det nya hjärtat 

Hjärttransplanterade människor hade många tankar och känslor om hur det nya hjärtat 

förändrat deras liv. För att detta ska tydliggöras har vi valt att dela in denna kategori i 

subkategorier. Den första subkategorin beskriver att hjärttransplanterade upplevde att 

de efter transplantationen förändrat sin syn på livet (Bunzel, Schmidl-Mohl, Grundböck 

& Wollenek, 1992a). Subkategori två beskriver att vissa hjärttransplanterade människor 

hade svårt att komma överens med tanken av att ha mottagit ett nytt hjärta (Kaba et al., 

2005). Den tredje subkategorin beskriver hjärttransplanterade människors tankar och 

upplevelser om påverkan från donatorn och det nya hjärtat (Bunzel et al., 1992a; San-

ner, 2003; Sanner, 2005). Den sista subkategorin beskriver känslan av att hjärtat blivit 

en del av kroppen (Bunzel et al., 1992b). 

 

Att ha förändrat sin syn på livet 

Att få ett nytt hjärta upplevdes som att födas på nytt och att känna sig som ny igen 

(Sanner, 2005). Energin från det nya hjärtat fick dem att känna sig yngre (Pearsall et 
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al., 2000). De upplevde sig mycket energiska och att de orkade mer (Jeng et al., 2002). 

Att veta att de fått ett hjärta från en ung donator, fick dem även att känna sig yngre 

(Kaba, 2001). En del hjärttransplanterade människor kunde på ett skämtsamt sätt utse 

speciella karaktärsdrag som de ville identifiera sig med, exempelvis vara busig om do-

natorn varit en ung människa. 

 

I just feel very energetic. Even after a long route I do not feel tired (Jeng et 
al., 2002, s. 563). 

 

Några hjärttransplanterade människor uppgav att deras personlighet hade förändrats, 

men inte alls på grund av det nya organet (Bunzel et al., 1992a). De upplevde att de ef-

ter transplantationen fått en ny syn på livet (Bunzel et al., 1992a) och att de prioriterade 

saker annorlunda till exempel att pengar inte längre var lika viktigt (Bunzel et 

al.,1992a; Kaba et al., 2000). Att bli sjuk och få ett hjärta hjälpte dem att inse att det 

fanns annat i livet än bara dem själv (Evangelista et al., 2003).  

 

The soul is still the same, but the outlook on life has changed (Bunzel et al, 
1992a, s. 253). 
 
I found I didn´t want to see anything hurtful. I couldn´t read the paper, you 
know, the Bosnia situation…I didn´t want to hear anything nasty that there 
were children being abducted, raped, and all these things. I didn´t want to 
know about it. It was almost as if I was an open wound and it would hurt 
too much…I always felt very tender…I couldn´t cope…I didn´t really want 
to know anything. It was enough just to be coping with my situation. (Kaba 
et al., 2000, s. 932). 

 

Att inte komma överens med tanken av att ha mottagit ett nytt hjärta  

Vissa hjärttransplanterade människor kunde inte komma överens med tanken av att ha 

mottagit någon annans hjärta (Kaba et al., 2005). De undvek ämnet och tyckte inte om 

att prata om eller tänka på sitt nya hjärta (Bunzel et al., 1992b; Kaba et al., 2005; Kaba, 

2000). Vissa försökte bara glömma det nya hjärtat (Mai, 1986). De var osäkra på hur de 

skulle uttrycka sina känslor (Bunzel et al., 1992b). En beskrev: 

 

Sometimes it just happens that you think, oh dear, and so on...such a 
thought has come up a few times already...but when you are in company 
and always busy, then...I don´t want to say more about it (Bunzel et al., 
1992b, s. 1153). 
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Många hjärttransplanterade människor föredrog ett hjärta av deras eget kön. De tyckte 

det kändes mer naturligt trots att hjärtat inte är ett organ med sexuell funktion (Sanner, 

2005). Både män och kvinnor som levde med ett donerat hjärta trodde att mäns bättre 

muskelstyrka var lika med ett bättre fungerande organ, men en hjärttransplanterad 

kvinna beskrev att hon hoppades att donatorn var en kvinna eftersom hon trodde det 

skulle bli svårt att leva upp till traditionella maskulina drag (Sanner, 2003). ”I´m not 

that logical and non emotional” (Sanner, 2003, s. 394). 

 

Vissa hjärttransplanterade människor upplevde det som ett problem om deras nya hjärta 

kom från en svart donator. Tanken av att det fanns ett svart hjärta i en vit kropp var en 

känsla som var svår att beskriva. De menade att det var inget man pratade med grab-

barna om, att de mottagit ett svart hjärta (Pearsall et al., 2000). 

 

I really have trouble with the fact that he was black. I´m not a racist, mind 
you, not at all. Most of my friends at the plant are black guys. But the idea 
that there is a black heart in a white body seems really…well I don´t know 
(Persall et al., 2000, s. 68). 

 

Påverkan från donatorn och det nya hjärtat 

Hjärttransplanterade människor hade ofta fantasier om hur hjärtat kunde påverka dem 

(Kaba et al.,2005; Sanner, 2003; Sanner, 2005). De tog sällan upp funderingar angåen-

de förändringar som handlade om beteende och personlighet trots att det var vanligt 

med funderingar kring detta (Sanner, 2003; Sanner, 2005).  

 

I wondered if I`ve change. You know everybody talks about your heart, 
heart broken, and I woundered how much of you was within your heart, 
how much of your feelings. I wondered if I´ll be a different person alto-
gether becouse I´ve got somebody else´s heart. You put so much feeling to-
wards the heart…(Kaba et al. 2005, s. 619). 

 

Hjärttransplanterade män fruktade att bli omanliga om de mottog ett kvinnligt organ 

(Pearsall et al., 2000; Sanner, 2003). De ville diskutera problemet men var på samma 

gång rädd för att prata om det och denna obeslutsamhet kunde mynna ut i skämt om 

ämnet (Bunzel et al., 1992a).  

 

Vissa hjärttransplanterade människor avvärjde påverkan från donatorn genom att inte 

tänka på det nya hjärtat som en mänsklig kroppsdel, utan i stället opersonifiera det ge-
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nom en reservdelsmetafor, vilket hjälpte dem att försvara sig mot orosframkallande 

tankar (Sanner, 2005). De såg hjärtat som en pump som pumpar runt blodet och sy-

resätter kroppen (Kaba et al., 2005). 

 

I knew it´s not like getting a brain, the main part of the body. I just thought, 
has this changed me in any way? But then I thought that it´s not going to 
change me becouse it´s like a water pump in a car; if your car breaks down 
and the water pump or fuel pump breaks down you must replace it and 
that´s basically what your heart is doing. So it´s pumping the blood and 
oxygen round your system, so, i thought, well, it doesn´t change your car so 
it´s not going to change me (Kaba et al., 2005, s. 621). 

 

En del hjärttransplanterade människor upplevde perioder då de var övertygade om att 

de blev påverkade av donatorn, eftersom de fann sitt beteende så främmande (Sanner, 

2003; Sanner, 2005). De kände sig förändrade på grund av det nya hjärtat (Bunzel et 

al., 1992a). En man talade om att han innan transplantationen hatade de klassisk musik, 

och att han efter transplantationen älskade den musiken och att det lugnade ner hjärtat. 

De fanns även hjärttransplanterade människor som upplevde förändringar i sin sexuali-

tet (Pearsall et al., 2000). 

 
I think I have changed, I love to put earphones and play loud musik, some-
thing I never did before. A different car, a good stereo, those are my dreams 
now. I have thougts now that I never had before (Bunzel et al., 1992a, s. 
254). 

 

Det fanns hjärttransplanterade människor som talade om en mer eller mindre nära för-

bindelse med den okända donatorn. En kvinna som hade tagit kontakt med donatorns 

familj sa, att när de spelade upp musik som donatorn skrivit, kunde hon avsluta fraserna 

i sångerna utan att tidigare hört dem (Pearsall et al., 2000). Några hjärttransplanterade 

hade även drömmar, som av författarna till den analyserade studien, kopplades samman 

med olyckan som donatorn omkommit i (Pearsall et al. 2000). Vissa hjärttransplantera-

de uppförde sig som om donatorn fortfarande levde inuti dem. De uttryckte att det på 

något sätt inte alls kändes som donatorn var död (Bunzel et al., 1992b). En kvinna som 

fått ett nytt hjärta lade handen på bröstet och sa att hon kände en förbindelse med dona-

torn och uttryckte: ”I carry my angel with me everywhere” (Pearsall et al., 2000, s. 70). 

Att donatorn i fantasin blev äldre med honom, en känsla av att leva två liv (Bunzel et 

al., 1992a).  
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Hjärttransplanterade människor nämnde olika typer av möjliga förklaringar till hur de 

skulle kunna vara möjligt att bli påverkad av donatorn. En förklaring innefattade ma-

giskt tänkande. Med magiskt menat att ett objekt eller individ kan vara påverkad av 

övernaturlig styrka, inte bara av naturlagar (Sanner, 2005). De hade en teori om att ge-

ner kunde smita över från det nya hjärtat och påverka dem. De ansåg att det var givet, 

att om ett viktigt organ sattes in i en kropp, så påverkade det den nya sammansättningen 

i både ens kropp och tanke (Sanner, 2003). Några trodde att man vid en transplantation 

kom i kontakt med en speciell essens från donatorn via transplantatet, och på så vis bli-

vit påverkad som mottagare av ett nytt hjärta (Sanner, 2005). 
 
Att hjärtat känns som en del av kroppen 

Det fanns även hjärttransplanterade människor som inte hade några speciella tankar el-

ler problem beträffande donatorn. De tänkte aldrig eller kände ingen förbindelse alls 

med donatorn (Bunzel et al., 1992b). De hade inte något intresse av att veta någonting 

om donatorn (Kaba, 2001). Några hjärttransplanterade ansåg även att de inte hade någ-

ra speciella känslor för det nya hjärtat (Mai, 1986). De kände sig inte skyldiga till do-

natorns död och det var ingen som kunde beskylla dem för det (Bunzel et al., 1992b).    

 

Att leva med ett donerat hjärta och veta att man har något främmande i sig, beskrevs 

som overkligt eftersom det kändes så normalt (Sanner, 2003). Hjärttransplanterade 

människor kunde inte ge uttryck åt om något hade ändrats inuti deras kropp (Sanner, 

2005) och de kände sig inte förändrade på något sätt (Bunzel et al., 1992a). Införlivan-

det av det nya organet var odramatiskt och en del hade förväntat sig något mer drama-

tiskt (Sanner, 2005). De accepterade det nya hjärtat som en del av kroppen. Hjärtat 

kändes från första början som en del av dem, precis som det gamla hjärtat, fast nu 

friskare (Bunzel et al., 1992b).  

 

That is the strange thing about it, it feels as if it were mine, as if nothing or-
ganic had happened (Bunzel et al. 1992b, s. 1153). 
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Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva människors upplevelse av att leva med ett donerat 

hjärta, främst när det gällde tankar och känslor relaterade till det nya hjärtat. Ana-

lysen resulterade i två slutkategorier: Tacksamhet, skuld och rädsla; Påverkan 

från donatorn och det nya hjärtat. Dessa kategorier indelades i subkategorier för 

att resultatet skulle framträda tydligare och göra rättvisa åt texten.  

 

Av kategorin, tacksamhet, skuld och rädsla, framgick det att hjärttransplanterade män-

niskor kände en tacksamhet som var svår att återgälda, speciellt eftersom personen de 

fått gåvan av, var död. Denna tacksamhet blandades ofta med skuldkänslor för dona-

torns död. För att människan bättre ska kunna hantera dessa känslor, är det bra om 

sjukvårdspersonalen informerar och ger kunskap om dessa vanliga känslor och tankar, 

redan då människan står på väntelistan inför transplantation. Då är den hjärttransplante-

rade förberedd och kan därmed lättare hantera sina känslor. Enligt Antonovsky (1991) 

kan man genom att öka människans begriplighet genom bland annat information, så att 

människan upplever sin situation strukturerad och sammanhängande, öka människans 

förutsättningar att uppleva framtiden förutsägbar (Antonovsky, 1991, s. 39). Detta ökar 

människans känsla av sammanhang (KASAM), som enligt Antonovsky, har betydelse 

för hälsan. Han anser att en människa med starkt KASAM har bättre förutsättningar att 

ta sig igenom svåra livskriser (Antonovsky, 1991, s. 186-187). Genom att en hjärt-

transplanterad människa känner sig förberedd ökas deras trygghet i tillvaron. 

 

Människans livssituation före och efter en hjärttransplantation kan betraktas som en ex-

istentiell kris. Cullberg (2003, s. 117) diskuterar krisen som en existentiell utmaning 

och menar att det under krisens reaktionsfas är det vanligt att den drabbade människan 

söker förklaringar till vad som hänt och har tankar om livets orättvisor. I vissa fall kän-

ner den drabbade orealistiska skuldkänslor (Cullberg, 2003, s. 117, 147). Ur vårt resul-

tat framkom att hjärttransplanterade människor ofta hade tankar om att någon var 

tvungen att dö för att de skulle kunna leva vidare och att detta resulterade i känslor av 

skuld och sorg för donatorns död och att de även sörjde förlusten av det egna hjärtat.  

 

Sorgen över att ha förlorat sitt gamla hjärta framkom endast ur studien med Kaba med 

flera (2005) och representerade bara en liten del av resultatet. Trots detta, har vi valt att 
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diskutera denna upplevelse i diskussionen eftersom det är en stark upplevelse som har 

stor betydelse för hur hjärttransplanterade människor går vidare i livet. Att denna upp-

levelse endast framkommit i studien från 2005, kan bero på att tidigare forskning inte 

fokuserat på det gamla hjärtat. Upplevelsen motiverar till vidare forskning. Cullberg 

(2003) skriver att förlusten av ett organ i samband med operation ofta ger starka psyko-

logiska följder. Hur starka de psykologiska följderna blir beror på hur viktigt organet 

varit (Cullberg, 2003, s. 123). Enligt Cullberg (2003) är bearbetning av sorg viktigt för 

att kunna gå vidare ur en kris (Cullberg, 2003, s. 169-170). Att förlora sitt gamla hjärta 

är som att förlora en kroppsdel och en vital del av självet (Rauch & Kneen, 1989). Ett 

hjärta ses som ett av kroppens viktigaste organ. Utan ett fungerande hjärta är det omöj-

ligt att leva. Därför anser vi att det i vissa fall kanske behövs professionell psykologisk 

hjälp för att bearbeta dessa känslor. Det är viktigt att förstå betydelsen av att sörja. En-

ligt Brown, Launius, Mancini & Crush, (2004) kan sörjandet av det gamla hjärtat göra 

det lättare att acceptera det nya. 

 

Litteraturstudien visar att hjärttransplanterade människor kände en rädsla för att förlora 

det nya hjärtat och mycket energi användes på att ta hand om sin hälsa. De får resten av 

livet leva i ovisshet med rädslan att förlora det nya hjärtat genom rejektion och stå ut 

med biverkningar av medicinering. Detta kan upplevas väldigt påfrestande eftersom de 

före transplantationen hade en förhoppning om att allt skulle bli bra, bara de fick ett 

nytt hjärta. När de nu upptäcker att döden fortfarande nafsar i hälarna, är det lätt att 

tappa hoppet och sjunka ner i depressionstillstånd (Bohachick, Taylor, Sereika, Reeder 

& Anton, 2002). Brown et al. (2004) hävdar att depression och oro är ett vanligt post-

operativt problem efter hjärttransplantation som leder till minskad livskvalitet hos mot-

tagarna. Över 17 % av transplanterade människor sjunker ner i en djupare depression, 

och nedstämdhet är mycket vanligt. Pre- och postoperativ information till både den 

som ska genomgå transplantationen och dess anhöriga, kan förebygga dessa falska för-

hoppningar (Brown et al., 2004). Att informera anhöriga medför att de får större förstå-

else för vad den hjärttransplanterade genomgår, och de kan därmed på ett effektivare 

sätt hjälpa till och stötta den hjärttransplanterade. Bohachick med flera (2002) har i en 

studie visat att socialt stöd minskar risken för depressiva tillstånd efter transplantation. 

Speciellt hjälpsamhet, att finnas till hands och förståelse, hade samband med hjärt-

transplanterade människors mentala status och känslan av att vara tillfreds med livet. 

Att mottagaren har kunskap om sin situation leder till att framtiden känns mer förut-
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sägbar och därigenom ökas mottagarens känsla av kontroll för sin egen situation, vilket 

är en viktig faktor för att kunna ta sig igenom svåra situationer. Att ha känsla av kon-

troll har även samband med psykologisk stress, som oro och depression, och således 

även den generella livskvaliteten och den känslomässiga statusen (Bohachick et al., 

2002).  

 

Om hjärttransplanterade upplever sig ha socialt stöd och känsla av kontroll, ökar käns-

lan av optimism inför framtiden. Optimism och att ha tro och hopp, är den mest fram-

gångsrika copingstrategin (Lindqvist, Carlsson & Sjödén, 2004). Benzein, Norberg och 

Saveman (1998) och Benzein, Saveman och Norberg (2000) menar att hoppet är nöd-

vändigt för att överleva. Att ha en optimistisk inställning genererar till ett positivt resul-

tat och hjälper människan att ta sig igenom allvarliga sjukdomstillstånd. För hjärttrans-

planterade människor har familj och personal en viktig roll i att de ska kunna återvända 

till ett så normalt liv som möjligt. Genom att hjärttransplanterade får stöd att återuppta 

kontakt med vänner efter transplantationen, får de hjälp att öka sitt sociala nätverk. Det 

är för den hjärttransplanterade betydelsefullt att sjukvårdspersonalen ansvarar för att in-

formera om tillgängliga stödgrupper och betona fördelarna med dessa, och vara öppen 

och visa att det är fritt fram för dem att uttrycka känslor, funderingar och problem (Bo-

hachick et al., 2002).  

 

En studie av Wright med flera (2001), visar att upprättandet av ett mentorprogram för 

hjärttransplanterade, haft stor betydelse för mottagarens väg till ett normalt liv. Det 

finns även en ganska nyligt publicerad studie av Dew med flera (2004), som utvärderat 

ett Internetbaserat interventionsprogram för hjärttransplanterade. Resultatet av detta är 

mycket positivt, speciellt för mottagare som har lång resväg till transplantationsklini-

ken och därmed har svårigheter att vara med i stödgrupper. Psykologiska symtom som 

oro och depression minskade och känslan av livskvalitet och social funktion ökade vid 

användandet av det internetbaserade interventionsprogrammet. Man fann även att de 

som använde programmet hade mer energi och möjlighet att följa sjukvårdens råd om 

medicinering, diet och kontroller. Hemsidan var utformad med olika ”rum”, bland an-

nat med workshops, diskussionsforum, möjligheter att fråga experter och så vidare. 

Detta skulle kunna vara användbart i Sverige, där det många gånger är stora avstånd 

mellan vårdtagare och vårdgivare. Vi får dock inte glömmas bort, att den mänskliga 

kontakten är den viktigaste och inte förutsätta att alla har tillgång till datorer med inter-
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netuppkoppling. Möjligheten bör finnas för de mottagare som anser det vara ett 

passande alternativ. 

 

I kategorin, påverkan från donatorn och det nya hjärtat, framkom det att vissa hjärt-

transplanterade hade svårt att komma överens med tanken av att ha någon annans hjär-

ta. En anledning till att hjärttransplanterade inte kom överens med det nya hjärtat kunde 

vara att de inte kom överens med transplantatets ursprung. I Sverige får den hjärttrans-

planterade, på förfrågan, veta donatorns kön, ålder och eventuellt nationalitet (Sanner, 

2002, s. 375). Vi anser att denna information kan diskuteras utifrån ovannämnda pro-

blem, och tror att om mottagaren inte får veta någonting om sitt nya hjärta finns det 

heller inget att invända emot, samtidigt som att inte få veta någonting om donatorn fö-

der mystik och lämnar dörren öppen för vidare spekulationer. Enligt de studier som 

analyserats i resultatet, framhöll hjärttransplanterade människor att de lättare kunde ac-

ceptera sitt nya hjärta om de fick veta vem donatorn var. I vissa fall där mottagaren 

fastnat i fantasier om vems hjärta de hade och de ägnat mycket tid åt funderingar kring 

detta, kunde det vara nödvändigt att avslöja information om donatorn (inte avslöja 

identitet) för att de skulle kunna gå vidare. Vi anser att sjukvårdspersonalen bör visa 

hänsyn till den hjärttransplanterade människan och tillgodose dennes behov, samtidigt 

som hänsyn och respekt måste visas mot den döda donatorn och dennes anhöriga. Detta 

ställer krav på det etiska förhållningssättet och sjukvårdspersonalen kan enligt Forsman 

(1997, s. 43) ta hjälp av fyra kända etiska principer: autonomi eller självbestämmande-, 

göra gott-, icke skada- och rättviseprincipen, för att resonera sig fram till en bra lös-

ning.  

 

Att inte vilja prata om eller tänka på det nya hjärtat får oss att tro att vissa hjärttrans-

planterade förnekade sitt nya hjärta. Förnekandet hör till en av människans naturliga 

försvarsmekanismer och copingstrategier och kännetecknar krisens reaktionsfas (Cull-

berg, 2003, s. 146-147). Förnekande kan ha en skyddande roll i svåra situationer, men 

om man fastnar i denna fas hämmar det chansen att gå vidare och möjligheten att ac-

ceptera transplantatet minskar (Cullberg, 2003, s.148-149). Den transplanterade männi-

skan måste bli bemött med förståelse angående hur de känner och vad de gått igenom, 

för att vi ska kunna hjälpa dem att hitta effektiva copingstrategier som passar just dem. 

Hjärttransplanterade människor bör förberedas på eventuella reaktioner, så har de stör-

re chans att snabbt komma över hindren på vägen.  
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Det framkom även att många hjärttransplanterade människor hade tankar om donatorn 

och hur det nya hjärtat skulle förändra deras liv. De hade funderingar på om donatorn 

hade kraft att påverka deras personlighet. Detta är funderingar som inte bör bagatellise-

ras av vårdpersonal. Vi har lärt oss vikten av att ha en holistisk människosyn under vår 

utbildning. En holistisk vård innefattar både kropp, själ och ande. Det hjälper patienten 

att komma i balans om sjuksköterskan ser människan ur ett helhetsperspektiv (Benzein 

et al., 1998). Det är viktigt att patienten känner att de kan ställa vilka frågor som helst, 

hur dumma de än kan låta (Sanner, 2001b). Att människor har den här typen av tankar, 

kan bottna i dagens högteknologiska värld och medicinvetenskapens underverk. Det är 

ju faktiskt ganska otroligt, det faktum att det går att genomföra en hjärttransplantation. 

Även författare till noveller och filmer spinner vidare på dessa mystiska fenomen (San-

ner, 2001a). 

 

Vissa hjärttransplanterade människor i de analyserade studierna, var övertygade om att 

de hade blivit förändrade på grund av donatorn på olika sätt. I vissa av dessa fall kan 

det finnas naturliga förklaringar till dessa fenomen, som att de genomgått en livskris, 

att de fått en förbättrad hälsa och ökad energi efter transplantationen, eller att de påver-

kats av den tunga medicineringen. Vi får dock en känsla av att dessa förklaringar inte 

är tillräckliga i samtliga fall. Det finns forskare som utvecklat en teori om att dynamis-

ka system i vår kropp lagrar information och energi i varierande grad och att alla le-

vande celler på så sätt kan lagra information. Detta ”cellulärminne” skulle innebära att 

hjärtat har förmågan att minnas vissa saker (Schwartz & Russek, 1998). Artikels kvali-

tet kan eventuellt diskuteras, men visar dock att det finns teorier inom ämnet. Hjärt-

transplanterade människor som berättar om denna typ av upplevelse, oavsett om de an-

ser det vara ett problem eller inte, måste tas på allvar och de ska känna att de blir trodd 

på. Det får inte medföra att hjärttransplanterade människor får känslan av att inte bli 

tagna på allvar om sjukvårdspersonalen har en annan tro eller förklaring till dessa upp-

levelser. Vi kan dock föra ett resonemang om möjliga förklaringar till upplevelsen. För 

att kunna föra ett resonemang om möjliga förklaringar till upplevelsen bör vi ha kun-

skap om att detta är vanliga upplevelser och tankar. Enligt Willman och Stoltz (2002, s. 

26) förväntas sjuksköterskan grunda sina interventioner på vetenskap och beprövad er-

farenhet, vilket leder till en tro om att det ska finnas en naturlig förklaring på till synes 
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magiska fenomen. Samtidigt ställer vi frågan hur mycket utrymme vår andliga värld 

ska få i omvårdnaden.  

 

Vi valde att göra vår litteraturstudie genom att använda en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats inspirerad av Burnard (1991). Denna typ av analys hade fördelar 

och passade utifrån syftet, eftersom den beskriver människors upplevelser och utgår 

från ett holistiskt perspektiv (Downe-Wamboldt, 1992). Innehållsanalysen har fungerat 

bra och resultatet beskriver människors upplevelser av att leva med ett nytt hjärta på ett 

bra sätt. Det är dock inte helt lätt att få översikt över alla textenheter när större material 

analyseras. Efter hand och efter att ha gått igenom analysen ett flertal gånger, har text-

enheterna fallit på rätt plats. För att göra rättvisa åt texten skapades subkategorier. Det 

har dock krävts att vi vid ett par tillfällen fått återgå till artikeln för att se textenheter i 

sitt totala sammanhang. En nackdel med denna typ av analys är att det är svårt att få ar-

betet överskådligt och att det kan vara lätt att tappa bort textenheter på vägen. Därför 

krävs att materialet granskas mycket noggrant vid varje steg i kategoriseringen.  

 

Vi anser att vår analys har en god trovärdighet eftersom att den granskats av handledare 

och kurskamrater under ett flertal tillfällen. Litteraturstudien begränsas dock av att det 

finns lite forskning inom området och att en del av de analyserade artiklarna är gamla, 

vilket innebär att artiklarna inte håller samma höga kvalitet som dagens forskning. Ar-

tiklarna från slutet av 1980- och början på 1990-talet, har en sämre beskriven analys, 

vilket gör att det är svårt att bedöma artikels kvalitet. Vi har dock klassat dessa artiklar 

som medelgoda eftersom kunskapen om forskningsteori och metod inte var fullt ut-

vecklad då studierna genomfördes. Dessutom kan författarnas förståelse och ringa erfa-

renhet av analysarbete och kvalitetsgranskning ha betydelse för resultatets trovärdighet. 

 

Slutsats 

Vår slutsats är att denna litteraturstudie visar att hjärttransplanterade människor har 

många tankar och upplevelser som de behöver bearbeta och att de därför är i behov av 

stöd, hjälp och information. Hook, Heyse, Dawlah och Steckelberg (1990) menar att 

hjärttransplanterade är beroende av att sjuksköterskan kan ingripa inom det psykosocia-

la området och lära dem att bemästra de oberäkneliga upplevelserna. Dessa människors 

känslomässiga status kan variera och snabbt förändras, och sjuksköterskan måste vara 

beredd på att bekräfta dessa känslor och tolka dess betydelse (Hook et al., 1990). Hook 
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(1990) har en teori om hur sjuksköterskan kan gå tillväga för att fastställa psykosociala 

problem hos den enskilda människan. Teorin baseras på att människan är ett resultat av 

dennes behov. Sjuksköterskan hjälper människan genom att iaktta dessa beteenden och 

förstå att det finns ett behov bakom, och utifrån detta tillgodose dessa behov. Att lyssna 

är ett värdefullt verktyg som hjälper sjuksköterskan att öka förståelsen för människans 

behov (Hook et al., 1990). Vi anser att det för hjärttransplanterade människor, är viktigt 

att vårdpersonal får kunskap om hur de ska kunna hjälpa dessa människor att utnyttja 

sina copingstrategier på bästa sätt, eftersom detta är avgörande för hur omvårdnaden 

planeras. Efter att ha sökt information om hjärttransplanterade människors copingstate-

gier, anser vi att det finns bristande forskning inom området. Därför föreslår vi att det 

behövs fler undersökningar. 
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Översikt av litteratursökning                                                                                Bilaga 1 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda Utvalda till re-
sultat 

Academich search 
 

Heart transplantation 
and new heart 
 

19 1 0 

Academich search 
 

Heart transplantation 
and quality of life 
 

13 2 0 

Academich search 
 

Heart transplantation 
and nursing 
 

57 3 0 

Academich search 
 

Donation and nurs-
ing 
 

188 1 0 

Cinahl (anywhere) 
 

Transplantation and 
new heart 
 

21 1 1 

Cinahl (in title) 
 

Heart transplantation 174 1 1 

Psychinfo 
 

Heart transplantation 102 1 0 

Pubmed 
 

Heart transplantation 
and new heart 
 

44 4 1 

Pubmed 
 

Heart transplantation 
and feelings 
 

85 5 5 

Pubmed 
 

Heart transplantation 
and donation 
 

144 1 1 

Pubmed 
 

Related article till 
den ovan utvalda. 
 

915 2 2 

Pubmed 
 

Heart transplantation 
and nursing 
 

326 1 0 

Pubmed 
 

Heart transplantation 
and intervention 
 

279 
 

1 0 

SveMed + Hjärt transplantation 
 

100 3 0 
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