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Sammanfattning 
Bakgrund: Levertransplantation är den enda livräddande åtgärden för personer med terminal 
leversjukdom. Levertransplantation medför stora risker under och efter operationen. Hälften 
av patienterna som levertransplanteras får en eller flera komplikationer i efterförloppet. 
Tidigare forskning har visat att patienter som levertransplanterats har en förekomst av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) och skattar sin Quality of life (QOL) lägre än den 
övriga populationen. Att studera patienternas upplevelser av deras levertransplantation kan 
öka förståelsen för patientgruppen och förbättra anestesisjuksköterskans bemötande och öka 
personcentreringen i omvårdanden av patienter som genomgår levertransplantation.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att levertransplanteras.  
 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design där systematisk sökning gjordes i fem 
databaser. Data analyserades och en induktiv ansats användes vid textanalysen.  
 
Resultat: Resultatet består av ett övergripande tema, upplevelser av belastningar och 
lättnader i en livsavgörande situation, och fyra kategorier (1) Psykiska utmaningar, (2) 
Fysiska utmaningar, (3) Glädje och (4) Att finna stöd. Resultatet visar på utmaningar 
patienterna ställs inför. Utmaningarna handlar om liv och död, oro och ångest och social 
isolering, smärta, trötthet och klåda. Patienter beskriver glädjen att få en ny lever och 
tryggheten från vårdpersonalen. Det största stödet upplever patienterna att de får från sin 
familj.  
 
Slutsats: Patienter som blir aktuella för levertransplantation är en liten men svårt drabbad 
patientgrupp. Väntan på en levertransplantation innefattar fysiska och psykiska besvär. Att gå 
igenom en levertransplantation är för många patienter ett stort trauma. Samtidigt är hoppet 
och glädjen över en ny lever enorm och det finns en stor tacksamhet till donatorn. Familjen 
och sjuksköterskan har en viktig roll i att ge stöd och trygghet. Med en personcenterad vård 
kan anestesisjuksköterskan förbättra den anestesiologiska omvårdanden och öka tryggheten 
för den enskilde patienten. 
 
Nyckelord: Levertransplantation, patientens upplevelse, Quality of Life, recipient. 
Personcentrerad vård 
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Summary 
Background: A liver transplant is the only life-saving treatment for people with end-stage 
liver disease. A liver transplant involves high risk surgery and half of the patients transplanted 
suffer from one or more complications post operatively. Earlier research has shown that liver 
transplant patients suffer from post-traumatic stress syndrome and experience their quality of 
life lower than other populations. To study the patients’ experiences of their liver transplant 
can increase the understanding for the patient group and improve the nurse anesthetist’s 
reception and increase the person centered care of patients undergoing liver transplant. 
 
Aim: The aim was to describe patients experiences of undergo a liver transplant.  
 
Method: A literature study with descriptive design where systematic research was performed 
in five data bases. Data was analyzed, and an inductive approach was used for analyzing the 
text.  
 
Result: The results consists of one overall theme, The experieces of afflictions and reliefs in a 
life changing situation, and four categories (1) Mental challenges, (2) Physical challenge, (3) 
Joy (4) Finding support. The results show the challenges that the patients undergo. The 
challenges involves life or death, worry and anxiety, social isolation, pain, fatigue and itching. 
Patients describe joy upon receiving a new liver and a secure feeling from the medical 
profession. The main support that the patients experience is from their family.  
 
Conclusion: Patients in need of liver transplant is a small but severely afflicted group of 
patients. Waiting for a liver transplant includes physical and mental struggles. Undergoing a 
liver transplant is for many patients perceived as a big trauma. At the same time the hope and 
joy of a new liver is huge and there is a great gratitude to the donor. The family and the nurse 
have an important role in giving support and safety. The nurse anesthetist can improve the 
anesthetic nursing care and increase security for the individual patient with person centered 
care. 
 
Keywords: Liver transplant, patients’ experiences, quality of life, recipient. 
Person centered care 
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1. Introduktion 
Levertransplantation är en etablerad och fullt möjlig operation som förlänger livet för 
patienter med kronisk end-stage leversjukdom (Dudley, Chaplin, Clifford & Mutimer, 2007). 
I Sverige levertransplanteras ca 160 personer varje år. Levertransplantation är rikssjukvård 
och levertransplantationer utförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge och 
Sahlgrenska Sjukhuset/Östra sjukhuset i Göteborg (Socialstyrelsen 2015). Patienter som 
levertransplanteras på grund av kroniska leversjukdomar har en 1 årsöverlevnad på 91% och 
en 5 årsöverlevnad på 80% (Fosbyl et al., 2015). 
 
Förförståelsen om patienter som levertransplanteras är att de ofta är motiverade och glada för 
att få en ny lever men att vissa samtidigt verkar rädda och spända inför operationen. Miljön på 
operationssalen kan upplevas teknisk och skrämmande (Lindwall & von Post, 2000).  
Intresset för att genomföra studien kommer från att i arbetet som anestesisjuksköterska möta 
patienter som genomgår stor bukkirurgi däribland patienter som levertransplanteras. Enligt 
socialstyrelsen SOSFS 2005:12 God vård (2009), ska all hälso- och sjukvård vara 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och utföras 
inom rimlig tid. Resultatet av en studie om patienters upplevelse av att levertransplanteras kan 
öka kunskapen och förbättra förutsättningarna för anestesisjuksköterskan att ge den enskilde 
patienten en bättre personcentrerad vård utifrån dennes behov.  
 
2. Bakgrund 
2.1 Indikationer till levertransplantation 
Indikationen till levertransplantation är akut leversvikt eller kronisk leversvikt. 
Transplantation blir aktuell när den medicinska behandlingen inte längre räcker till och när 
patienten inte kan överleva utan en ny lever. Av de vuxna patienter som idag är aktuella för 
levertransplantation är den vanligaste orsaken kronisk leversvikt orsakad av Primär 
skleroserande kolangit (PSC), alkoholorsakad cirros och Hepatit C. Andra indikationer för 
levertransplantation är primär levercancer - hepatocellulär cancer (HCC), akut leversvikt till 
exempel orsakad av förgiftning eller läkemedelsutlöst samt vid vissa metabola sjukdomar 
med eller utan leversjukdom. Den vanligaste orsaken som leder till att barn 
levertransplanteras är biliär atresi, en medfödd missbildning av gallgångarna (Gjertsen et al., 
2012; Fosbyl et al., 2015).  
 
2.2 Perioperativa risker och Postoperativa komplikationer vid levertransplantation 
Perioperativt, under operationen, är det viktigt att hålla patienten hemodynamiskt stabil och 
samtidigt undvika lungödem och hypotension orsakat av vasodilation eller blödning (Bates & 
Martin, 2017). Blödning kan uppstå under och efter operation, från kärlanastomoser, råytor på 
splitt-lever där man delat donators levern samt blödning från vävnad på grund av koagulopati 
hos patienten (Coscia, Saxton & Dickinson, 2016). Leversjuka patienter har ofta en onormal 
koagulationsbild med låga trombocyter och brist på koagulationsfaktorer då den sjuka levern 
inte längre kan syntetisera proteiner och bilda koagulationsfaktorer (Bates & Martin, 2017). 
Lika viktigt som det är att hålla patienten hemodynamiskt stabil lika viktigt är att undvika 
tromboser i de nya anastomoserna. En trombos i arteria hepatica är en allvarlig komplikation 
då den nya levern inte kan överleva utan syrerikt blod. Vid blödning och trombos tas 
patienten in på operation för att opereras igen (Coscia et al., 2016).  
 
Mer än hälften av levertransplanterade patienter utvecklar minst en komplikation i det 
postoperativa förloppet. Patienter med komplikationer har längre vårdtid på 
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intensivvårdsavdelningen och en högre 90-dagarsmortalitet än patienter utan komplikationer 
(Bates & Martin, 2017).  
 
Akut njursvikt i den perioperativa fasen i samband med levertransplantation leder till kronisk 
njursvikt hos 10% av patienterna. Under levertransplantation kan hypovolemi och 
hemodynamisk instabilitet förekomma, båda tillstånden kan orsaka akut njursvikt. I gruppen 
patienter som genomgått levertransplantation finns akut njursvikt beskrivet hos 9–78% 
(Razonable et al., 2011).  
 
Icke-tekniska komplikationer som förekommer är primary non function (PNF), en primärt 
icke fungerande ny lever, en ovanlig men allvarlig komplikation som kräver en 
retransplantation med en ny lever omgående. Akut avstötning uppstår vanligast mellan 7–14 
dagar efter operationen och behandlas vanligtvis med steroider (Coscia et al., 2016).  
 
2.3 Livskvalitet efter levertransplantation 
Organdonation är många gånger livräddande för patienten. Det innebär avancerad kirurgi och 
ibland lång eftervård. Vårdtiden på intensivvårdsavdelningen, antal medicinska 
komplikationer och akut avstötning är identifierade som riskfaktorer som kan vara en 
triggande faktor som leder till posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) (Rothenhäusler, 
Ehrentraut & Kapfhammer, 2002). Levertransplanterade patienter har en högre grad av PTSS 
efter operation jämfört med patienter som transplanterats med andra organ som hjärta och 
lungor (Baranyi, Krauseneck & Rothenhäusler, 2013).  
 
PTSS är även beskrivet som posttraumatisk stress disorder (PTSD). I en studie med 103 
patienter som levertransplanterats beskrevs PTSD hos 5 av patienterna och 14 av patienterna 
hade delvis symtom av PTSD. Det som patienterna i studien beskrev som mest traumatisk 
med att leva med en kronisk leversjukdom samt att levertransplanteras var diagnosbeskedet 
från läkaren (n=29), vårdtiden på intensivvårdsavdelningen (n=12) och transplantationen själv 
(n=10). Endast 5 av 103 patienter som tillfrågades beskrev att de inte hade några traumatiska 
upplevelser av sjukdomstiden och eller levertransplantationen (Paslakis et al., 2017).  
 
Levertransplanterade patienter som har PTSD eller delvis har PTSD skattar sin quality of life 
(QOL) lägre än levertransplanterade patienter som inte har PTSD. Kvinnor som 
levertransplanterats skattar sin psykiska hälsa lägre än män som levertransplanterats. Med 
stigande ålder ses att QOL hos levertransplanterade patienter sjunker (Paslakis et al., 2017). 
Studier med syfte att undersöka levertransplanterade patienters QOL efter operationen har 
visat att det finns en signifikant korrelation mellan upplevd QOL och fysisk aktivitet, smärta 
och andra symtom som att hålla normalvikt efter operation (Dabrowska-Bender, Michalowicz 
& Paczek, 2016). Masala et al. (2012) jämförde QOL hos levertransplanterade patienter med 
QOL hos den övriga populationen. Studien visade att levertransplanterade skattade sin 
livskvalitet lägre än kontrollgruppen. Studien av Masala et al. (2012) visade att även om 
levertransplanterade återhämtar sig väl, gällande hälsostatus och leverfunktion, så finns det 
fysiska och psykiska problem som kvarstår hos vissa patienter där rehabiliteringsprogram, 
regelbundet psykosocialt stöd och uppföljning i alla faser av behandlingen kan ge 
levertransplanterade en mer tillfredsställande livsstil efter transplantation.  
 
2.4 Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård strävar efter att synliggöra hela personen där det är lika viktigt att 
tillgodose personens behov av sociala, psykiska, andliga och existentiella frågor som 
personens fysiska behov. Begreppet personcentrerad vård beskrivs som god omvårdnad både 
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nationellt och internationellt och är en nyckel till kvalitet i sjukvården och har visat ökad 
tillfredsställelse hos patienten och även förbättrat hälsoutfallet enligt Ekman et al. (2011). 
Personcentrerad vård har tre nyckelbegrepp; partnerskap, patientberättelsen och 
dokumentation. Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan sätter personen i centrum och 
inte sjukdomen i centrum (Ekman et al., 2011). I kontexten perioperativ miljö utförs 
anestesiologisk omvårdnad av anestesisjuksköterskan. Patienten sätts i centrum och den 
anestesiologiska omvårdnaden utförs utifrån den enskilde patientens behov och resurser för 
bästa perioperativa vård. I arbetet som anestesisjuksköterska är mötet med patienten i vaket 
tillstånd innan operationen kort men viktigt. Här ingår anestesisjuksköterska och patient ett 
partnerskap där förtroende skapas och patientberättelsen delas. Det skapar trygghet hos 
patienten innan sövning (Rudolfsson, von Post & Eriksson, 2007). Patientberättelsen är viktig 
att ta del av för anestesisjuksköterskan då hen under operationen verkar som patientens 
advokat och värnar om dennes integritet och för dennes talan (Nilsson & Jaensson, 2016). 
Anestesisjuksköterskan, operationssjuksköterskan och anestesiologen har ett gemensamt 
ansvar för att patienten positioneras korrekt på operationsbordet (Riksföreningen för Anestesi 
och Intensivvård & Svensk Sjuksköterskeförening, [ANIVA], 2012). Tryck och drag måste 
undvikas för att inte patienten ska få vårdskador i form av nerv- och/eller vävnadsskador 
under operationen, samtidigt måste patienten positioneras på ett sådant sätt att operatören får 
tillgång till patienten och kan operera (Sørensen, Kusk & Grønkjær, 2015). En förutsättning 
för bästa positionering utifrån den enskilde patientens behov är att anestesisjuksköterskan 
innan anestesistart kontrollerar om patienten har ont någonstans i kroppen och om hen ligger 
bra. Anestesiologisk omvårdnad innebär att övervaka, administrera, utvärdera och 
dokumentera omvårdnadsåtgärder och patientens hälsostatus under operationen samt 
dokumentera administrerade läkemedel, vätskor och blodtransfusioner. 
Anestesisjuksköterskan följer vätskebalans och blodförluster hos patienten perioperativt och 
administrerar vätskor, läkemedel och blodprodukter som ordineras. En stor del av den 
anestesiologiska omvårdnaden är att arbeta preventivt och planera för patientens postoperativa 
återhämtning (ANIVA, 2012). Dokumentationen som utförs av anestesisjuksköterskan är en 
viktig del för den postoperativa vården och fortsatt personcentrerad vård.  
 
2.5 Problemformulering 
Anestesiologisk omvårdnad handlar om att försäkra och erbjuda patienten en trygg operation 
genom att förebygga lidande och skador samt att respektera patientens integritet och värdighet 
(Nilsson & Jaensson, 2016). Levertransplantation innebär stor kirurgi då patienten är sövd 
under lång tid. En levertransplantation innebär stora risker perioperativt och postoperativt som 
kräver god personcentrerad vård. Idag är kunskapen på arbetsplatsen avseende patienters 
upplevelse av levertransplantation otillräcklig. Att studera patienternas upplevelser från beslut 
om transplantation tills efter transplantationen ägt rum kan öka förståelsen för patientgruppen. 
En ökad förståelse kan förbättra anestesisjuksköterskans bemötande och öka 
personcentreringen i omvårdanden av patienter som genomgår levertransplantation. 
 
3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av att levertransplanteras.   
  
4. Metod  
4.1 Design 
En litteraturstudie med systematisk litteratursökning och deskriptiv design användes för att 
besvara syftet. Polit och Becks (2016) niostegsmodell valdes för processen vid 
litteraturstudien. För att följa litteraturstudiens steg, se figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema över processen vid litteraturstudie (Polit & Beck, 2016).  

4.2 Datainsamling 
Systematisk litteratursökning för att hitta relevant litteratur kring ämnet om patienters 
upplevelse av att levertransplanteras gjordes i fem olika databaser, Cinahl, PubMed, PsycInfo, 
PILOTS (idag omdöpt till PTSDpubs) och Scopus. Litteratursökningen gjordes efter 
handledning via telefon av ämnesbibliotekarie Lina Puhakka på biblioteket vid Örebro 
Universitet samt med handledning av Ingrid Andersson (2018-09-26) på biblioteket vid 
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.  
 
För att komma fram till sökord som var relevanta för att svara på litteraturstudiens syfte 
användes meningsbärande ord i syftet. Svenska mesh användes för att hitta lämpliga MeSH 
termer i PubMed. I databasen Cinahl användes Cinahl Headings för att hitta ämnesord och i 
databasen PsycInfo användes Thesaurus för att hitta ämnesord. I databaserna PILOTS och 
Scopus söktes litteratur enbart med fritextsökning.    
  
De olika ämnesorden/MeSH termerna kompletterades med fritextord och kombinerades med 
booleska termen OR för att bredda sökningen och skapade totalt fyra sökblock. Fritextorden 
experience OR experiences utgjorde ett sökblock i PubMed. I databaserna Cinahl och 
PsycInfo trunkerades experience med * och utgjorde ett sökblock, se tabell 1. De fyra olika 
sökblocken kombinerades med booleska termen AND för att smalna av litteratursökningen 
och hitta relevant litteratur. I databasen PubMed lades ett ytterligare sökblock 5 till med 
sökorden Qualitative research och mixed methods för att begränsa sökningen. För 
litteratursökning i detalj med sökresultat se bilaga 1, sökmatris.                                                                                                                              

Steg  1
• Syfte formulerades

Steg  2
• Sökstrategi utformades: Val av databaser för sökning, sökord identifierades, beslut 

kring inklusions- och exklusionskriterier för sökningen utformades

Steg  3

• Systematisk litteratursökning genomfördes i utvalda databaser: Relevant material 
inhämtades och sökningar dokumenterades

Steg  4

• Studierna screenades utifrån titel och abstract för relevans och utifrån det gjordes 
urval

Steg  5
• Studierna lästes i fulltext och nya studier identifierades i referenslista för inklusion i 

litteraturstudien

Steg  6
• Materialet sammanfattades och kodades (a-k)

Steg  7

• Valda studier kvalitetsgranskades enligt Örebros granskningsmall för kvalitativa 
studier

Steg  8
• Data analyserades och bearbetades, ett tema och fyra kategorier identifierades  

Steg  9
• Resultatet sammanställdes och presenterades i text 
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Tabell 1, Datainsamling till förekommen litteraturstudie. Redovisning av sökblock i de olika 
databaserna. För fullständiga sökord i de olika sökblocken se bilaga 1, sökmatris. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 Sökblock 5 
Pubmed Livertransplantation Recipient Life change event 

OR QOL OR 
Emotions 

Experience 
OR 
experiences 

Qualitative 
research OR 
Mixed methods 

Cinahl Livertransplantation Recipient Life change event 
OR QOL OR 
Emotions 

Experience*  

PsycInfo Livertransplantation Recipient Life change event 
OR QOL OR 
Emotions 

Experience*  

PILOTS Livertransplantation     
Scopus Livertransplantation     

Begränsningar som användes i litteratursökningen var språk, engelska och svenska. Ingen 
begränsning i publikationsår valdes vid litteratursökningen. En provsökning genomfördes 
2018-09-26 med begränsning i publikations år 2007–2018 samt en sökning utan begränsning i 
publikationsår. Provsökningen visade att stor del litteratur inom ämnet publicerats före 2007.  

4.3 Urval 
4.3.1 Inklusionskriterier 
Artiklar som beskrev recipienters subjektiva upplevelser av att levertransplanteras. Före och 
eller efter transplantationen. Artiklar skrivna på engelska eller svenska och var Peer-reviewed. 
Studier med kvalitativ design eller mixedmetods. 
 
4.3.2 Exklusionskriterier  
Studier utan etiskt tillstånd. Case reports. Studier med vårdpersonalperspektiv, 
donatorperspektiv eller anhörigperspektiv. Artiklar med låg kvalitetsbedömning efter 
granskning utifrån Örebro Universitets granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro 2015).  
 
4.3.3 Urvalsprocessen 
Urvalet i niostegsmodellen enligt Polit och Beck (2016) för inkludering av artiklar till 
litteraturstudien delas in i tre delar. Urval 1, urval 2 och urval 3. Resultatet av 
litteratursökningens samtliga steg i valda databaser redovisas i bilaga 1, sökmatris. Urval 1 
innebar att antal träffar i litteratursökningen (n= 579) granskades utifrån titel för relevant 
litteratur som ansågs svara på litteraturstudiens syfte, därefter granskades 58 artiklar utifrån 
abstracts. De artiklar (n=17) som efter att abstract lästs, ansågs vara relevanta för att svara på 
litteraturstudiens syfte togs vidare till urval 2 och lästes i sin helhet. En manuell sökning för 
relevant litteratur i referenslista från samtliga fulltextartiklar gav ytterligare en artikel att 
inkludera till litteraturstudien. Studierna granskades utifrån metod och resultat och de (n=11) 
artiklar som ansågs vara relevanta för att svara på litteraturstudiens syfte togs vidare till urval 
3 som innebar kritisk granskning av kvaliteten på valda artiklar, se figur 2. Studierna kodades 
innan kvalitetsgranskning med id (a-k). 
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Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen. 
 
 

Identifiering 

Cinahl + PsycInfo + PubMed + Scopus + PILOTS 
Totalt 579 st (inklusive dubbletter) 

1  

Screening 

Genomlästa titlar 
579 

Genomlästa abstract 
58 

Genomläsa fulltext 
17 

Exkluderade studier 
521 

Exkluderade studier 
41 

  

Exkluderade studier 
7 

Relevans 

Studier som identifierats efter genomgång av utvalda 
studiers referenslistor 

1 
   Exkluderade artiklar 

2 

Kvalitetsgranskning 
10+1 = 11 

Inkludering 

Studier inkluderade i litteratutstudien 
9 
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4.4 Kvalitetsgranskning av artiklar 
Samtliga studier som valdes ut, elva stycken, granskades utifrån Örebro Universitets 
granskningsmall för kvalitativa studier (Örebro 2015). Granskningsmallen belyste fem 
kategorier: Vetenskap och relevans 6 frågor. Urval och procedur 8 frågor. Analys 5 frågor. 
Resultat/fynd 7 frågor. Kritiskt förhållningssätt 6 frågor. Ett ”ja” gav 1 poäng, ett ”nej” gav 0 
poäng och ett ”oklart” gav 0 poäng. Totalt kunde en studie få 32 poäng. Enligt Willman, 
Stoltz & Bahtsevani (2006) och Statens beredning och utveckling (SBU, 2017) kan studier 
graderas enligt låg, medel och hög efter kvalitetsgranskning. Fördelning av antal poäng till 
låg, medel och hög kvalitet samt motsvarande procentsats redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Gradering av artiklar utifrån antal poäng efter kvalitetsgranskning (Örebro 15).  

Gradering Antal poäng Motsvarande procent (%) 
Låg  0–22  0–68 
Medel  23–25 71,875–78 
Hög 26–32 81–100 

Valda artiklar (n=11) kvalitetsgranskades vid två olika tillfällen med en veckas mellanrum. 
Kvalitetsgranskningen resulterade i att åtta studier fick värderingen hög, två studier fick 
värderingen medel och en studie fick värderingen låg, se bilaga 3, redovisning av granskning. 
 
Av de elva artiklarna som granskades inkluderades nio till litteraturstudien och två 
exkluderas, se figur 2. 
 
De nio artiklar som inkluderades hade alla ett tydligt syfte där den kvalitativa metoden var 
lämpligt metodval. Exklusionskriterierna i tre studier (a, e, g) var dock otydliga och i en 
studie (d) saknades beskrivning i hur deltagarna rekryterades till studien. I en studie (j) är 
relationen mellan forskare och informant inte tydligt beskriven. Samtliga studier som 
inkluderats har en tydlig beskrivning av analysen och en studie (d) har exempel i tabellform 
på hur analysen gått till. Samtliga studiers resultat var tydligt redovisade och svarade mot 
studiernas syften. Sammantaget värderades nio studier vara av medel- (1) eller hög- (8) 
kvalitet med få brister som inte bedömts ha påverkat studiens styrka, pålitlighet, trovärdighet 
och överförbarhet. 
 
En studie exkluderades då etiskt tillstånd inte nämns (f). En studie exkluderades då den 
värderats till låg kvalitet (k). Studien som värderades låg saknade ett tydligt syfte, det var 
även oklart hur deltagare rekryterats till studien, relationen mellan forskare och deltagare 
saknades. Studien hade brister i analysen där endast 2 av 5 poäng uppnåddes. Sammantaget 
fick studien 21 poäng efter granskningen utifrån Örebro granskningsmall och uppnådde inte 
kvalitet att ingå i litteraturstudien, se bilaga 3, redovisning av granskning. 

4.5 Dataanalys 
Enligt Polit och Beck (2016) innebär steg 8, se figur 1, analys av utvalda studier. En induktiv 
ansats användes vid textanalysen. Analys av data i en litteraturstudie liknar dataanalysen i en 
kvalitativ studie då analysen i båda fallen fokuserar på att identifiera viktiga teman (Polit & 
Beck, 2016). En textanalys gjordes av de nio inkluderade studierna. Studierna lästes i sin 
helhet vid upprepade tillfällen för att få en tydlig förståelse för innehållet vilket är en viktig 
del i bearbetningen av studier som ska ingå i en litteraturstudie (Polit & Beck, 2016). Efter 
genomläsning av inkluderade studier gjordes färgmarkeringar och understrykningar av 
nyckelord och meningsbärande enheter som svarade mot litteraturstudiens syfte. Nyckelorden 
och meningsbärande enheterna (som kondenserades till mindre text men med relevant 
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innehåll kvar) skrevs ner på separata lappar med artikelns kod (a-k). Utifrån nyckelord och 
meningsbärande enheter identifierades subkategorier, fyra kategorier och ett övergripande 
tema, se bilaga 4, resultatmatris. I tabell 3 visas exempel på analysprocessen. 

Tabell 3. Exempel på analysprocessen 
  

Meningsbärande enheter 
(ME) Originaltext i 
artikel 

Meningsbärande enheter 
(ME) svenska  

Kondensering 
av ME 

Kod Subkategorier Kategorier  

Sviktande organfunktion 
innebar trötthet och 
koncentrationsproblem. 
Utan att ha något val 
tvingades man kanske att 
avstå från umgänge och 
social samvaro med 
andra. 

Sviktande organfunktion 
innebar trötthet och 
koncentrationsproblem. 
Utan att ha något val 
tvingades man kanske att 
avstå från umgänge och 
social samvaro med 
andra. 

Trötthet och 
koncentrations-
problem 
försvårar socialt 
umgänge 

Minskat 
socialt 
umgänge 

Social 
isolering 

Psykiska 
utmaningar 
 

Some participants found 
that decisions made by 
the transplant team 
limited freedom of 
movement. Limits 
imposed on movement 
were related to traveling 
outside certain 
geographical boundaries. 

En del deltagare 
upplevde att beslut tagna 
av transplantationsteamet 
begränsade friheten och 
rörelse. Begränsningar 
till rörelse var relaterade 
till att resa utanför ett 
visst geografiskt område. 

Andra faktorer 
begränsar 
möjligheter till 
aktiviteter 

Att inte 
kunna 
delta 

Social 
isolering 

Existential questions 
about life and death were 
expressed by half of the 
patients. A major theme 
was fear of dying before 
they reached 
transplantation. 

Existentiella frågor om 
livet och döden 
uttrycktes av hälften av 
patienterna. Ett stort 
tema var rädslan för att 
dö innan de hann 
transplanteras.  

Rädsla att dö på 
väntelistan 

Att dö på 
vänte-
listan 

Liv och död 

 
5. Forskningsetiska överväganden 
Alla studier som involverar människor ska genomgå en etisk prövning för att sen erhålla ett 
godkännande från en etisk kommitté. De fyra huvudkraven inom forskning är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Codex, 2018). En 
litteraturstudie involverar inte människor men resultatet bygger på studier där människor 
involveras. Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör alla studier som inkluderas i en 
litteraturstudie ha ett etiskt godkännande. Forskaren ska alltid se till personens bästa. Allt 
material ska vara konfidentiellt och anonymitet ska garanteras (The World Medical 
Association [WMA] declaration of Helsinki, 2013). Etiska dilemman att ta hänsyn till utifrån 
forskningsetiska principer är att inte utsätta patienten/ informanten för risk eller skada.  
Alla som deltar i en forskningsprocess bör föra en etisk diskussion. Att ha en god 
forskningssed och ett etiskt förhållningsätt innebär att, tala sanning om sin forskning, öppet 
redovisa utgångspunkterna för sina studier och redovisa metoder och resultat, samt att inte 
stjäla eller vara orättvis i bedömningen av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2017). För att 
tillgodose de etiska aspekterna i förekommen litteraturstudie, har ett etiskt förhållningssätt 
funnits till materialet vid analysen av datamaterialet så att ingen data utelämnades eller 
feltolkades utifrån egen åsikt och förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga studier 
som ingått i litteraturstudiens resultat har lästs igenom flera gånger för att utifrån ett 
forskningsetiskt perspektiv inte feltolka innehållet (Polit & Beck, 2016). Resultatet från 
studier som ingår i litteraturstudiens resultat har inte ändrats eller lagts till. I datainsamlingen 
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har inga studier har valts bort på andra grunder än att de inte svarat mot litteraturstudiens syfte 
eller uppfyllt inklusionskriterierna. Resultatet i litteraturstudien är så sanningsenligt som 
möjligt.  
 
6. Resultat 
Resultatet i denna litteraturstudie baseras på nio kvalitativa studier, metoden för 
datainsamlingen var intervjuer i samtliga studier, samt en studie med mixed methods, se 
bilaga 2, artikelmatris. Studiernas ursprung är från Sverige (n=2), Norge (n=2), USA (n=2), 
Canada (n=1), Spanien (n=1) och Nya Zeeland (n=1). Studierna representerade sammanlagt 
116 patienter, 5 flickor, 4 pojkar, 38 kvinnor och 69 män. Patienterna var i åldrarna 7–67. Två 
av artiklarna fokuserade i huvudsak på tiden innan transplantationen och sju artiklar 
fokuserade i huvudsak på tiden efter transplantationen. En artikel beskrev barns (7–15 år) 
upplevelser i samband med transplantation, åtta artiklar beskrev vuxnas (patienter över 18 år) 
upplevelser i samband med transplantationen. Forskningsansatsen i studierna var 
fenomenologisk (4), grounded theory (1) samt hermeneutisk (2). En studie med ansatsen 
mixed metod, analyserades med temaanalys och en studie analyserades med innehållsanalys, 
se bilaga 2, artikelmatris. Textanalysen av inkluderade artiklar resulterade i ett övergripande 
tema samt fyra kategorier med subkategorier under varje kategori, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Litteraturstudiens resultat av patienters upplevelser av att levertransplanteras. 
 
Tema – Upplevelser av belastningar och lättnader i en livsavgörande situation 
 
Kategorier 
 

Subkategorier 
 

Koder 
 

Psykiska 
utmaningar 

•   Liv och Död  
 

•   Oro och ångest 
 

•   Social isolering 
 
 

•   Skuld                   
 

Att dö på väntelistan, att inte överleva efter 
transplantationen, hopplöshet,  
Depression, ovisshet, att bli besviken, oro för 
andra, känslomässigt kaos, organrejektion 
Att vara annorlunda, utsatthet, kraven i 
väntan, att inte kunna delta, minskat socialt 
umgänge  
Att inte förtjäna, andra behöver den bättre, 
mitt eget fel, är jag tillräckligt tacksam 

Fysiska 
utmaningar  
 

•   Besvär från  
sjukdomen 

•   Trötthet 
 

•   Smärta och obehag 
 

 

Klåda, svullna ben, gastrointestinal 
blödningar  
Svaghet, inaktivering, drömmar, 
mardrömmar, hallucinationer 
Postoperativsmärta, ryggsmärta, oförmåga 
till fysisk mobilisering, sonder och dränage, 
provtagningar   

Glädje  •   En ny chans 
 

•   Tacksamhet för gåvan 

Känsla av välbefinnande, mirakel, eufori, 
nyfrälst, vändpunkt i livet 
Tacksamhet till donatorn 

Att finna 
stöd  

•   Familjen  
•   Trygghet i vården 

 
•   Vänner 

Familjen ger styrka, förväntan och tillit 
Tacksamhet till personalen, tryggheten på 
sjukhuset 
Bästa kompisar, arbetskollegors stöd, 
religösa tro 
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6.1 Psykiska utmaningar 
6.1.1 Liv och död   
I väntan på en levertransplantation beskrev patienterna att deras upplevelse var en känsla av 
att det handlade om liv eller död. I väntan på transplantation fanns en rädsla för att hinna dö 
innan en transplantation skulle bli aktuell. Patienter beskrev en upplevelse av hopplöshet. 
Hotet av att hinna dö i sin levercancer upplevdes av flera patienter (Bjørk & Nåden, 2008; 
Baker & McWilliam, 2003). I studier av Bjørk och Nåden (2008) och Baker och McWilliam 
(2003) beskrev patienterna att de upplevde existentiella frågor i väntan på 
levertransplantationen. När beskedet att placeras på väntelistan kom var det för vissa patienter 
som en chock och en insikt om att nu kanske livet tar slut men även insikten att det inte fanns 
något de kunde påverka och ingen visste hur utgången skulle bli (Bjørk & Nåden, 2008; 
Baker & McWilliam, 2003). Känslorna inför transplantationen var många och det fanns en 
rädsla för att skiljas från sin familj för sista gången. Rädslan för döden fanns kvar hos vissa 
patienter även efter transplantationen (Del Barrio, Lacunza, Armendariz, Margall & Asiain, 
2004). Patienter upplevde att vetskapen om att överlevnaden är 90% efter en 
levertransplantation inte gav trygghet utan var en fara för att vara just en av resterande 10 % 
som avlider under första året efter en levertransplantation (Bjørk & Nåden, 2008; Nåden & 
Bjørk, 2012).  
 
6.1.2 Oro och ångest 
Patienter beskrev sin ångest och att det värsta tänkbara skulle vara att bli sövd men vakna upp 
utan att transplantationen blev av (Bjørk & Nåden, 2008). Den allmänna debatten om 
organbrist skapade oro i väntan på transplantation och det fanns en oro för att missa samtalet 
som när som helst kunde komma. Efter transplantationen fanns en oro till den egna förmågan. 
En känsla av att vara besviken på sig själv över att inte ha ork att leva upp till egna och andras 
förväntningar efter operationen. Ovisshet om hur smärta och mående skulle vara efter 
transplantationen var tröttande och skapade oro. Trots att informationen innan operationen 
beskrevs som uttömmande upplevde patienterna att de saknade information och det ledde till 
oro och osäkerhet. Patienter beskrev ovisshet i att inte veta vad som var normalt och inte, när 
det var nödvändigt att uppsöka vård och hur länge smärtan skulle sitta i (Frejd et al., 2008). 
Patienter som reopererades upplevde oro och ångest (Nåden & Björk, 2012).  
 
Hotet om organrejektion beskrevs av patienter efter transplantationen och gav en ständig 
rädsla och upplevdes som ett osynligt hot som skapade dödsångest, att inte kunna lita på sin 
egen kropp. Det fanns en förhoppning att levern var ens egen nu men samtidigt en rädsla att 
bli förrådd av sin egen kropp, att den egna kroppen trots allt ändå skulle stöta bort den nya 
levern (Forsberg, Bäckman & Möller 2000; Frejd, Norén & Dahlborg-Lyckhage, 2008; Jones, 
2005; Nåden & Bjørk, 2012). Besvikelser upplevdes vid avstötning av transplantatet hos 
hälften av patienterna som fick avstötningsreaktion efter transplantation. Patienterna beskrev 
att de fick psykologiska reaktioner som frustration, depressiva tankar och rädsla för att dö. Av 
de patienter som beskrev upplevelser kring organrejektion var det ingen som beskrev att de 
fick stöd och hjälp i den oro och ångest de upplevde i samband med organrejektionen (Nåden 
& Bjørk, 2012).  
 
Medan vuxna patienter beskrev att de upplevde rädsla och depression efter transplantationen 
relaterat till oro och ångest för organrejektion (Forsberg et al., 2000; Frejd et al., 2008; Jones, 
2005; Nåden & Bjørk, 2012) så beskrev barn att de oroade sig för sina föräldrar. Barn beskrev 
att de valde att inte berätta hur de mådde för sin mamma för att inte oroa henne, det var 
viktigast att föräldrarna inte var oroliga och ledsna (Wise, 2002).  
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6.1.3 Social isolering  
I väntan på transplantationen beskrev både vuxna och barn en avsaknad och begränsning att 
kunna delta i dagliga aktiviteter och i det skapandet av social isolering relaterat till symtomen 
från grundsjukdomen som trötthet, smärta och sjukhusbesök (Wise, 2002; Jones, 2005; Baker 
& McWilliam, 2003). Patienter beskrev att de upplevde ett krav från samhället, sjukvården, 
anhöriga och en själv att hålla sig frisk nog och leva tillräckligt länge för att få ett nytt organ. 
Det upplevdes begränsande att inte ha möjligheter att resa och leva som de ville. Patienter 
beskrev det som att livet var satt på paus i väntan på att något skulle ske (Baker & 
McWilliam, 2003).  Barn upplevde att det var viktigt att ha ett normalt liv både innan och 
efter transplantationen. Insikten om att vara annorlunda fanns inte alltid hos barnen men kom 
med stigande ålder. En tonåring beskrev att hen upplevde sig utsatt och mobbad av 
klasskamrater och att det gjorde hen ledsen men att det inte fanns så mycket att göra åt det.  
Flera barn upplevde att de blev retade dagligen vilket resulterade i social isolering (Wise, 
2002).  
 
Social stigmatisering uppkom under tiden på väntelistan hos vissa patienter, upplevelsen av 
att omgivningen och samhället inte förstod dem. Patienter beskrev att de kände sig ensamma i 
sin situation. Patienter beskrev att de upplevde att vara drabbad av en leversjukdom ansågs av 
andra som smutsigt och likställdes med att patienter med leversjukdomar antingen var 
missbrukare av droger eller alkohol. Patienter beskrev att vid tillfällen av försämring i 
leversjukdomen och uppkomst av encefalopati upplevdes det att det tolkades det som 
alkoholberusning av ambulanspersonalen och vårdspersonalen på sjukhuset och patienterna 
upplevde ett dåligt bemötande (Baker & McWilliam, 2003).  
 
6.1.4 Skuld  
Känslan av skuld beskrevs av patienterna både innan och efter operationen. Innan 
transplantationen var det upplevelser och tankar hos patienter om hen verkligen borde få en 
ny lever. En patient beskrev tankar som att det säkert fanns yngre leversjuka personer som 
väntade på och var i större behov av en ny lever. Andra tankar var om patienten hade rätt till 
en ny lever när hen hade fått en cirros orsakad av alkohol. Efter transplantationen beskrev 
patienter en upplevelse av skuld relaterat till en oro för att inte kunna vara tillräckligt tacksam 
för gåvan (Forsberg et al., 2000).  
 
6.2 Fysiska utmaningar  
6.2.1 Besvär från sjukdomen  
Klåda beskrevs i flera studier som det svåraste fysiska besväret innan transplantationen (Bjørk 
& Nåden, 2008; Baker & McWilliam, 2003). Även om en stor buk upplevdes svårt då den 
försvårade andningen och nästan omöjliggjorde att ligga ner och svullna ben som var 
besvärande var ändå klådan det som upplevdes som mest handikappande (Bjørk & Nåden, 
2008). I Baker och McWilliams studie (2003) beskrev patienter hur livet innan 
transplantationen handlade om klådan och om att ha strategier för att orka med och hur 
mentalt utmattande det var. I väntan på levertransplantation upplevde patienterna att klådan 
var en anledning till dålig sömn. Patienter beskrev att de upplevde fruktan för att gå och lägga 
sig på kvällen på grund av den intensiva klådan. Det beskrevs hur de sov med heltäckta kläder 
för att inte riva sönder huden helt på natten (Bjørk & Nåden, 2008). Efter transplantationen 
beskrev patienter att de upplevde det som en befrielse att vakna och att inte ha klåda (Frejd et 
al., 2008). 
 
Upplevelsen av att få en gastrointestinal blödning beskrevs och förknippades med dödsångest 
och känslan att livet var på väg att ta slut (Bjørk & Nåden, 2008). Barn beskrev upplevelsen 
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av att vid upprepade tillfällen fick åka in till akuten på grund av gastrointestinal blödning. Det 
upplevdes obehagligt med allt blod som bara kom och sen paniken av att inte kunna andas när 
de (sjukhuspersonalen) stoppade ner en sond för att stoppa blödningen. Blödningarna kom så 
ofta att familjer började planera helgerna och aktiviteter utifrån en blödning och om besök på 
akutmottagningen blir aktuellt eller inte (Wise, 2002).  
 
6.2.2 Smärta och obehag  
Patienterna upplevde att smärta var en anledning till dålig nattsömn innan transplantation 
(Frejd et al., 2008). Vissa patienter beskrev att de upplevde smärtan efter operationen som ett 
av de stora hindren för återhämtningen efter transplantationen (Jones, 2005; Forsberg et al., 
2000). Patienter beskrev att smärtan i ryggen efter transplantationen upplevdes outhärdlig och 
att personalen inte hade en aning om hur intensiv smärtan var (Forsberg el al., 2000). Andra 
patienter beskrev att de inte kan komma ihåg att de upplevde någon smärta under tiden de 
vårdades på intensivvårdsavdelningen men att de upplevde ett stort obehag av törst, värme, 
svårigheter att sova och svårigheten att röra sig relaterat till slangar och sladdar från 
medicinsk utrustning (Del Barrio et al., 2004). En patient beskrev att hen inte upplevde någon 
smärta alls men att hens upplevelse var att det som var mest besvärande efter 
transplantationen var den nasogastriska sonden (Nåden & Bjørk, 2012). Hos barn upplevdes 
att ha en nasogastrisk sond som mycket smärtsamt. Barn beskrev även att provtagningar 
kunde upplevas smärtsamma men underlättade med stigande ålder (Wise, 2002).  
 
6.2.3 Trötthet  
Patienterna upplevde orkeslösheten som kommer med kronisk leversjukdom och en konstant 
svaghet som ett stort besvär under tiden på väntelistan (Baker & McWilliam, 2003; Bjørk & 
Nåden, 2008). Brist på energi gjorde att patienterna inte orkade göra sina vardagliga sysslor 
och aktiviteter. Patienter beskrev att bära ut soporna var så ansträngande att vila var 
nödvändigt efteråt (Bjørk & Nåden, 2008). Efter operationen upplevdes en ny trötthet och en 
besvikelse att kroppen inte orkade (Frejd et al., 2008). Sömnen påverkades och gav trötthet. 
Hälften av patienterna beskrev att de drömde efter operationen. Drömmarna var av varierande 
karaktär men de flesta surrealistiska och en del beskrevs som hallucinationer. Patienter 
beskrev att de vaknade upp skräckslagna efter drömmarna de hade. De som drömde mycket 
var de patienter som hade en lång vistelse på intensivvårdsavdelningen. Biverkningar från 
medicineringen efter transplantationen upplevdes bidra till försämrad nattsömn (Nåden & 
Björk, 2012). 
 
6.3 Glädje  
6.3.1 En ny chans  
För många patienter innebar beslutet att sättas upp på väntelistan två saker, det gav insikt i 
allvarlighetsgraden av sjukdomen och det innebar även att nu kommer det att hända någonting 
som gör patienten frisk, en ny chans (Forsberg et al, 2000; Bjørk & Nåden, 2008). Att 
äntligen få en lever upplevdes som en befrielse och som att ha vunnit den högsta vinsten 
(Frejd et al., 2008). Patienter beskrev att de upplevde en känsla av eufori och lycka efter 
transplantationen, det upplevdes som ett mirakel och en beskrivning av att uppleva en ny 
andlighet (Jones, 2005). Patienter beskrev att få en lever upplevdes som att vara pånyttfödd 
och att det skulle förändra livet (Del Barrio et al., 2004). 
 
6.3.2 Tacksamhet för gåvan 
En tacksamhet för gåvan och en enorm glädje över transplantationen men samtidigt en väldig 
känslomässig storm inombords med blandade känslor beskrevs av patienter i studierna av 
både Forsberg (2000) och Del Barrio (2004). Patienter upplevde att de fått något väldigt 
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dyrbart som de hade för avsikt att vårda väldigt väl. Patienterna beskrev att de upplevde att 
leva sunt och undvika skräpmat och alkohol var ett sätt att hedra donatorn som efter sin död 
gett liv (Forsberg, 2000). Barn berättade att de hade ett litet intresse för varifrån levern kom 
men kände en tacksamhet för gåvan. Ett barn som fått en del av sin pappas lever beskrev att 
hen upplevde att de nu hade att starkare band till varandra, en upplevelse som bara de delade 
(Wise, 2002).  
 
6.4 Att finna stöd  
6.4.1 Familjen 
Patienterna beskrev att de behövde en källa för stöd för att orka med ovissheten i väntan på 
transplantation. Flertalet patienter upplevde att det viktigaste stödet var det stöd de fick från 
sin familj men även den inre styrkan hos dem själva gav kraft och ork i väntan på 
transplantationen. Efter transplantationen beskrev patienterna att familjen var det viktigaste 
stödet och ibland det enda stödet som de upplevde att de behövde. Patienter beskrev glädjen i 
att familjen också kämpade för dem när de var nytransplanterade (Del Barrio et al., 2004). De 
patienter som hade familj som tog hand om dem när de åkte hem från sjukhuset upplevde 
ingen oro i att lämna sjukhuset utan en trygghet av att familjen fanns där för dem och tog 
hand om dem när de kom hem (Wainwright, Jülich, Waring, Yeung & Green, 2016).  
 
6.4.2 Trygghet i vården 
Patienterna beskrev att de upplevde sig trygga med sjukhuspersonalen och deras kompetens 
(Nåden & Bjørk, 2012). Att vara på intensivvårdsavdelningen gav en känsla av trygghet, att 
vara säker. Patienter beskrev sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen som änglar, de 
fanns alltid där och tillgodosåg behoven (Del Barrio et al., 2004). Att skrivas ut från 
transplantationsenheten upplevdes av de flesta patienterna som ett känslomässigt trauma 
(Wainwright et al., 2016; Forsberg et al., 2000). Patienter beskrev en rädsla för att vara 
ensam, att inte klara av att ta hand om sig själv och att inte kunna hantera situationen om 
något skulle gå fel. Att vara ansvarig för sin nya lever upplevdes som ett stort ansvar som var 
svårt att leva upp till. Trots att längtan att komma hem var stor så upplevdes det svårt att ta 
emot beskedet att det var dags att lämna tryggheten på sjukhuset (Wainwright et al., 2016). 
 
6.4.3 Vänner 
Barn beskrev att de upplevde att det var viktigt att ha nära vänner, att ha en bästa kompis. De 
upplevde att en bästa vän vägde upp och gjorde vardagen lättare både före och efter 
transplantationen. En bästa vän var någon att lita på, dela upplevelser och känslor kring 
sjukdomen och transplantationen med (Wise, 2002). Patienter beskrev att de upplevde det 
viktigt att engagera sig socialt med familj, vänner och kollegor innan transplantationen, för att 
försäkra sig om att stödet skulle finnas där efteråt, en investering i socialt stöd (Baker & 
McWilliam, 2003).  
 
Stöd från kollegor på jobbet beskrevs som en viktig del i det sociala stödet som behövdes när 
det var dags att återgå till vardagen och arbetet (Jones, 2005). Ett annat stöd som patienterna 
upplevde viktigt var deras religiösa tro (Bjørk & Nåden, 2008; Del Barrio et al., 2004).   

6.5 Evidensgrad 
Litteraturstudien har bedömts utifrån inkluderade studiers samstämmighet, relevans, kvalitet 
och typ av studie. De artiklar som inkluderats i litteraturstudien anses utgöra ett tillräckligt 
material för att nå ett trovärdigt resultat då flera artiklars resultat redovisade likheter 
sinsemellan (Polit & Beck, 2016). Majoriteten av de artiklar som inkluderades fick 
bedömningen hög vid kvalitetsgranskningen och en artikel fick bedömningen medel. I 
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enlighet med SBU (2018) bedöms evidensstyrkan i resultatet till att det finns vetenskapligt 
stöd för resultatet i förekommen litteraturstudie. Grunden för bedömningen är att inkluderade 
studier har tillräcklig kvalitet och relevans. Bedömningen av evidensgrad bör göras av minst 
två personer (SBU, 2018) vilket inte gjorts i förekommen litteraturstudie vilket måste ses som 
en brist med risk för en felbedömning. 

7. Diskussion 
Diskussionen delas in i två separata delar. Metoddiskussion där litteraturstudiens styrkor och 
svagheter diskuteras för att belysa pålitlighet, giltighet/trovärdighet och tillförlitlighet i 
resultatet samt överförbarheten till andra kontext ska kunna bedömas. Resultatdiskussion där 
litteraturstudiens resultat kopplat till tidigare forskning och personcentrerad vård diskuteras. 

7.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med systematisk sökning med en deskriptiv design valdes för att undersöka 
patienters upplevelse av att levertransplanteras. En systematisk litteratursökning gör 
litteraturstudiens resultat mer pålitligt jämfört med en icke-systematisk litteratursökning där 
det finns en risk att resultatet bygger på källor som endast författarna känner till eller att 
författarna väljer att inte ta med de studier som inte stämmer överens med författarnas egna 
åsikter (SBU, 2018). Att studien har en deskriptiv design är en styrka då syftet var att beskriva 
upplevelser hos patienter som levertransplanteras.  En systematisk litteratursökning bör 
genomföras i samråd med informationsspecialist för att öka relevanta träffar och därmed öka 
studiens trovärdighet enligt SBU (2018). Datainsamling gjordes med en bred litteratursökning 
i fem olika databaser vilket är tillräckligt många för att ge resultatet giltighet (Polit & Beck, 
2016). Databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo och Scopus är enligt Polit & Beck (2016) 
relevanta databaser för vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad. PILOTS, (idag omdöpt 
till PTSDpubs) är en databas med samlad forskning inom ämnet PTSD och ansågs därför vara 
aktuell att söka i för att inte missa relevant litteratur.  

Målet med vald sökstrategi, boolerska termer och sökblock var att i möjligaste mån fånga alla 
relevanta studier och samtidigt begränsa antalet studier som inte var relevanta (SBU, 2018). I 
databasen PubMed begränsades sökningen till kvalitativa studier samt mixedmetods för att 
sortera bort litteratur som inte var relevant och göra antalet träffar hanterligt att läsa igenom. 
Manuellsökning i utvalda studiers referenslistor gjordes för att minimera risken att missa 
viktiga studier (SBU, 2018). Beslut togs att inte begränsa tidsintervallet vid sökningen för 
publiceringsår av inkluderade artiklar som kom att ingå i litteraturstudien för att inte missa 
relevant litteratur. En svaghet i datainsamlingen är att endast en person läst igenom de 580 
titlar som blev det totala antalet träffar vid litteratursökningen. Det ökar en litteraturstudies 
neutralitet om fler än en person har arbetat med läsning av studier (Polit & Beck, 2016).  
 
Inkluderade studiers styrkor och svagheter framkommer genom en kvalitetsgranskning och 
kan då även bedömas objektivt (Polit & Beck, 2016). Det stärker litteraturstudiens 
trovärdighet att endast studier med kvalitativ design ingått i resultatet. Då syftet var att 
undersöka patienters upplevelser av att levertransplanteras och kvalitativa studier beskriver 
känslor och upplevelser är studier med kvalitativ metod lämpliga att använda i 
litteraturstudien för att få hög trovärdighet (Polit & Beck, 2016). Då granskningen av 
studierna gjorts av bara en person kan det påverka trovärdigheten. För att öka trovärdigheten i 
granskningen gjordes samma granskning efter en vecka och resultaten efter båda 
granskningarna jämfördes. Vid jämförelsen hade samtliga studier samma bedömningsnivå 
(låg, medel, hög) vilket stärker trovärdigheten i granskningen. Örebro universitets 
granskningsmall för kvalitativa studier användes vid granskningen av inkluderande studier. 
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Enligt Polit och Beck (2016) ökar litteraturstudiens giltighet då en accepterad 
granskningsmall används vid kvalitetsgranskningen av inkluderade studier. I studien av 
Wainwright et al. (2016) användes en explorativ mixed-metod design. Studien granskades 
utifrån samma granskningsmall, Örebro universitets granskningsmall för kvalitativa studier.   
 
Av elva artiklar som granskades kom nio artiklar att ingå i litteraturstudiens resultat, se figur 
2. Det kan ses som en svaghet att litteraturstudiens resultat baseras på endast nio artiklar. Det 
är viktigt att etiska överväganden görs i val av studier och vid presentation av resultat då data 
vid litteraturstudier inhämtas från forskning som redan är genomförd (Polit & Beck, 2016). 
Att använda studier som uppfyller kraven för god forskningssed ökar en litteraturstudies 
pålitlighet (Vetenskapsrådet, 2017). Det var därför inte aktuellt att inkludera den studie som 
saknade etiskt tillstånd för att öka antalet studier till litteraturstudien. Det var inte heller 
aktuellt att inkludera den studie som efter granskning fick bedömningen låg kvalitet med syfte 
att öka antalet studier till litteraturstudien. En styrka är att de nio artiklarna har olika 
forskningsansatser då det ger en djupare förståelse för patienters upplevelse av att 
levertransplanteras vilket ökar trovärdigheten i litteraturstudiens resultat.  
 
I studien av Frejd et al. (2008) beskrevs både njur- och levertransplanterade patienters 
upplevelser. Det gick tydligt att urskilja de två patientgrupperna och endast upplevelserna från 
levertransplanterade patienters erfarenheter togs med i litteraturstudiens resultat. En studie 
(Wise, 2002) beskriver upplevelsen av att transplanteras hos barn i åldrarna 7–15 år. Det kan 
ses som en svaghet att inte begränsa litteraturstudien till enbart vuxnas upplevelser, alternativt 
till enbart barns upplevelser av att levertransplanteras. Resultatet i förekommen 
litteraturstudie baseras på största delen vuxna patienter och överförbarheten till enbart barn 
kan därför vara låg. Överförbarheten till vuxna patienter som levertransplanteras bedöms vara 
högre. Styrkan att inkludera artiklar oavsett ålder är att hela patientgruppen representeras. På 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge kommer både barn och vuxna till samma 
vårdavdelning, samma operations- och intensivvårdsavdelning och därför bedömdes allas 
röster viktiga att ta med i litteraturstudien.  
 
Tillförlitlighet i en litteraturstudie avgörs om resultatet skulle bli detsamma om samma 
forskningsfråga med liknande deltagare och samma kontext skulle genomföras av en annan 
forskare (Polit & Beck, 2016). Det ökar förekommen litteraturstudies tillförlitlighet att den 
gjordes systematiskt utifrån en given modell, Polit och Becks (2016) niostegsmodell samt att 
datainsamlingen gjordes systematiskt och att sökblock och databaser finns dokumenterade för 
andra att genomföra samma sökningar. Analysen av data finns beskriven i text och tabell 
vilket stärker tillförlitligheten (Polit & Beck, 2016). Litteraturstudiens tillförlitlighet kan 
minska då analysen är gjord av endast en person (SBU, 2018, Polit & Beck, 2016).  
 
7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i förekommen litteraturstudie skapade ett övergripande tema; Upplevelser av 
belastningar och lättnader i en livsavgörande situation och fyra kategorier; Psykiska 
utmaningar, Fysiska utmaningar, Glädje och Att finna stöd, i patienters upplevelse av att 
levertransplanteras utifrån nio vetenskapliga artiklars resultat. 
 
7.2.1 Psykiska utmaningar 
Litteraturstudiens resultat visar att patienter som levertransplanteras upplever olika psykiska 
utmaningar. Patienterna beskriver att de upplevde en känsla av att pendla mellan liv och död. 
De upplever dödsångest, oro och social isolering både innan och efter de levertransplanterats. 
Patienterna upplevde en känsla att inte ha något val i frågan om att opereras eller inte då de 
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inte skulle överleva utan en ny lever, samtidigt fanns det en sann risk för att dö innan, under 
eller efter transplantationen. I studien av Paslakis et al. (2017) var en av de saker som 
patienterna upplevde som mest traumatiskt själva transplantationen, operationen. Det har 
visats i andra studier hos andra patientgrupper. I en studie med patienter som genomgår öppen 
kirurgi för abdominellt aorta aneurysm beskriver patienterna att de innan operationen inte fullt 
förstått de risker som finns under - och efter operation. Patienterna upplevde att de oavsett 
risker inte hade ett val i frågan om att opereras eller inte (Letterstål, Eldh, Olofsson & 
Forsberg, 2010) vilket stärker litteraturstudiens resultat. 
 
Resultatet i litteraturstudien visar att en stor anledning till oro hos patienterna efter 
transplantationen var hotet om avstötning. Besvikelser upplevdes vid avstötning av 
transplantatet hos hälften av patienterna som fick organrejektion efter transplantation, de 
flesta fick psykologiska reaktioner som frustration, depressiva tankar, rädsla för att dö. Av de 
patienter som beskrev upplevelser kring organrejektion var det ingen som beskrev att de fick 
stöd och hjälp i den oro och ångest de upplevde i samband med organrejektionen. 
Rothenhäusler et al. (2002) kopplar vårdtiden på intensivvårdsavdelningen, medicinska 
komplikationer och akut avstötning som riskfaktorer för att utveckla PTSS.  Det kan belysa 
att det finns ett behov av individuellt bemötande av patienter i samband med stor kirurgi som 
levertransplantationer. Anestesisjuksköterskan kan genom personcentrerad vård försöka skapa 
ett partnerskap i mötet genom att ta till vara på patientberättelsen, försöka fånga patientens 
känslor och engagera patienten att själv vara aktiv (Ekman et al., 2011). 
 
Utifrån ett personcentrerat vårdperspektiv är det viktigt att som sjukvårdspersonal vara 
medveten om den individuelle patientens upplevelser och rädsla inför stor kirurgi samt oro 
och ångest som kan komma i den postoperativa fasen. Att värna om patientens autonomi och 
integritet för att stärka och stödja i samband med en transplantation är viktigt. Gross et al. 
(2010) har i en studie visat att mindfullnessbaserad stressreduktion (MBSR) kan minska 
besvär av ångest, depression och sömnproblem hos patienter som levertransplanteras. Att 
föreslå alternativa stöd som MBSR till patienter både före och efter en levertransplantation 
kan stärka och tillgodose patientens psykiska behov.  
 
Litteraturstudiens resultat visade att levertransplanterade patienter kan uppleva skuld och 
skam för sin leversjukdom. På liknande sätt i en studie av Thomsen och Østergaard Jensen 
(2009) beskrev patienter som lungtransplanterats på grund av lungsjukdom orsakad av 
rökning att de upplevde skuld och skam. Alla människor har enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL, SFS 2017:30, kap 3, 1§) rätt till en likvärdig vård och att bemöta människor på ett sätt 
så de inte känner skuld/skam är en del i den personcentrerade vården som 
anestesisjuksköterskan aktivt ska verka för.   
 
7.2.2 Fysiska utmaningar  
Klåda, trötthet och smärta är stora fysiska utmaningar för patienter innan transplantationen, 
där framförallt klådan beskrivs som mest besvärande. Även efter operationen besväras 
patienter som levertransplanteras av en fortsatt trötthet och smärta relaterad både till 
operationen och till immobiliseringen orsakad av operationen. Chou et al. (2016) har visat att 
mindre än hälften av patienter som får akut smärta postoperativt får en fullgod smärtlindring. 
För att i det postoperativa skedet tidigt kunna möta patientens behov av smärtlindring är det 
viktigt att anestesisjuksköterskan redan innan operationen tar del av patientberättelsen. 
Information kring de besvär som patienten har innan operationen är av vikt för att tillgodose 
en god postoperativ smärtlindring. Personcentrerad vård ska fokusera på patientens perspektiv 
som vårdpersonal aktivt ska verka för (Andersson, Falk, Bjersa & Forsberg, 2012). Resultatet 
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i förekommen litteraturstudie visar att patienter som genomgår levertransplantation upplever 
att deras sömn på olika sätt påverkas av sjukdomen/transplantationen. Biverkningar av 
medicineringen antogs vara en bidragande orsak till dålig nattsömn. Patienter som 
levertransplanteras och sedan drabbas av akut organrejektion behandlas med höga doser av 
kortison (Coscia et al., 2016). I en studie av Graarup, Lindberg Mogensen, Missel och 
Kikkenborg Berg (2017) beskriver lungtransplanterade patienter att de upplever mardrömmar 
och hallucinationer orsakat av höga doser av kortison.   
 
Resultatet i litteraturstudien visar att patienter besväras av nasogastriska sonden efter 
operationen. Liknande besvär och obehag av endotracheal tuben beskriver patienter efter 
öppen hjärtkirurgi (Gardner, Elliot, Gill, Griffin & Crawford, 2005). Av de vuxna patienter 
som levertransplanterades på Karolinska sjukhuset Huddinge under år 2018 extuberades mer 
än hälften av patienterna direkt efter operationen inne på operationssalen (A. Januszkiewicz, 
Personlig kommunikation, 10 januari 2019). Resterande patienter extuberades i ett senare 
skede på intensivvårdsavdelningen. Det är ur ett personcentrerat vårdperspektiv till fördel för 
patienten om anestesisjuksköterskan i möjligaste mån verkar för att patienten extuberas tidigt 
för att minska obehag och smärta från endotracheal tuben.   
 
7.2.3 Glädje  
Tacksamheten och glädjen att få en andra chans i livet genom att transplanteras upplevdes av 
patienter som levertransplanterades vilket även överensstämmer med författarens förförståelse 
som fanns innan litteraturstudien genomfördes och den kliniska erfarenheten på arbetsplatsen. 
Samma upplevelse av tacksamhet och glädje beskrivs hos patienter som lungtransplanteras 
(Thomsen & Østergaard Jensen, 2009).  
 
Resultatet i förekommen litteraturstudie har visat att patienterna upplever att sjuksköterskorna 
bidrar till en känsla av trygghet. I det korta mötet med patienten innan operation har 
anestesisjuksköterskan en viktig uppgift i att skapa ett förtroende så patienten känner sig trygg 
(Nilsson & Jaensson, 2016). God kommunikation, även den tysta kommunikationen bidrar till 
ökad trygghet hos patienter (Gill et al., 2014) vilket är viktigt att vara medveten om som 
anestesisjuksköterska i mötet med patienten. Att visa respekt och bevara patientens integritet 
bidrar till att skapa ett förtroende. Även beröring, ögonkontakt och ett vänligt bemötande 
skapar trygghet. Att operationsbädden är uppvärmd när patienten kommer och att patienten 
inte blottas vid överflyttning mellan säng och operationsbädd är viktiga omvårdnadsåtgärder i 
samband med patientens ankomst till operation. 
 
Personcentrerad vård grundar sig på tre nyckelbegrepp, partnerskap, patientberättelsen och 
dokumentation (Ekman et al., 2011). Utifrån förekommen litteraturstudies resultat, om 
patienter som levertransplanteras och deras oro och ångest inför operation, kan ett införande 
av perioperativa samtal vara ett sätt för anestesisjuksköterskan att öka personcentrerad vård 
för patienter som levertransplanteras. Det perioperativa samtalet, som innebär att 
anestesisjuksköterskan träffar patienten för ett samtal innan operationen, i samband med 
operationen och efter operationen, kan enligt Rudolfsson et al. (2007) leda till att patienter 
upplever en ökad trygghet och en känsla av att sjuksköterskan ser personen och inte bara 
patienten. Att mötas av ett redan bekant ansikte vid ankomst till operation och att som patient 
få en chans att påverka anestesiinduktion ger ökad delaktighet och ökad trygghet (Lindwall, 
von Post & Bergbom, 2003). Att veta vad som kommer att hända vid ankomst till 
operationsavdelningen gjorde att patienterna kände sig delaktiga i sin vård (Westerling & 
Bergbom, 2008) vilket är en viktig del i den personcentrerade vården. I en studie av 
Pulkkinen, Juntilla och Lindwall (2016) upplevde patienterna att de efter det perioperativa 
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samtalet kände en gemenskap med sjuksköterskan och det fick dem att känna sig som unika 
individer. Det perioperativa samtalet ökade patienternas välbefinnande då den gav en 
kontinuitet som skapade trygghet. Det upplevdes skönt att inte behöva svara på samma fråga 
flera gånger till olika personer.   
 
7.2.4 Att finna stöd 
Förekommen studie har visat att det viktigaste stödet patienter som levertransplanteras 
upplever att de behöver, är stödet från familjen och anhöriga. I en studie har Bäckström, 
Wynn och Sørlie (2006) visat att det viktigaste stödet för patienter som genomgår coronar 
bypass är stödet från deras anhöriga. Kirurgi där det finns en risk att patienten kan avlida 
under eller efter operationen skapar oro och ångest som tidigare beskrivits. Som vårdpersonal 
och anestesisjuksköterska kan medvetenheten om anhörigas betydelse och tillåtelse av 
närvaro av anhöriga fram till anestesiinduktion och direkt efter operationsslut vara ett viktigt 
stöd för patienten och bidra till att stärka personcentrerad vård för den enskilde patienten. 
Operation är idag en isolerad enhet där anhöriga till vuxna många gånger inte har möjlighet 
att närvara. Studiens resultat visar på ett behov att få ha sina anhöriga nära. Att öppna upp för 
anhöriga till vuxna patienter att följa med in på operationssalen och närvara fram till 
anestesiinduktion, precis som anhöriga till barn gör idag, kan öka den trygghet till patienten 
som de behöver.  
 
Den fysiska vårdmiljön kan upplevas stressande och påverka patienterna. I en studie om 
patientcentrerad vård visar Gill et al. (2014) att den fysiska miljön kan ha både positiva och 
negativa effekter på hur patienter upplever sitt mående. Med en förförståelse om den fysiska 
miljöns betydelse kan anestesisjuksköterskan och det övriga teamet på operationsavdelningen 
anpassa ljudnivå och arbetssätt för att minska stressen och öka tryggheten hos patienten.  
 
7.3 Samhällsnytta och etiska aspekter 
Om det, genom att förbättra det perioperativa omhändertagandet av patienter som 
levertransplanteras, går att minska oro och ångest, som kan ligga tillgrund för uppkomst av 
psykisk ohälsa i form av PTSS/PTSD eller låg QOL, är det en stor samhällsnytta både för den 
enskilda patienten och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. PTSS leder till nedsatt 
funktionsförmåga i vardagen för den enskilda personen. Det kan vara problem att klara av sitt 
arbete och att klara av studier, men även svårigheter med relationer och vardagliga aktiviteter 
vilket också kan öka den sociala isolering som patienter som levertransplanteras upplever. 
PTSS behandlas i första hand med kognitiv beteendeterapi (Kunskapsguiden, 2018). Det 
perioperativa samtalet kan ses som ett steg mot att öka kvaliteten i den personcentrerade 
vården i samband med operation.  
 
Litteraturstudiens resultat har visat på att personer som leverstransplanteras har upplevt att de 
blivit sämre bemötta relaterat till sin grundsjukdom. Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att 
anestesisjuksköterskan alltid sätter patienten i centrum och bemöter patienten med respekt 
oavsett sjukdom och bakgrund. De studier som har ingått i litteraturstudiens resultat har alla 
haft ett etiskt godkännande vilket är viktigt för att ha en god forskningssed. Forskning får 
aldrig utsätta personer för risk eller skada (Helsingforsdeklarationen, 2013) och resultatet av 
forskning ska alltid ha för avsikt att komma informanterna/ deltagarna till nytta 
(Vetenskapsrådet, 2017). I kvalitativstudier med intervjuer är risken för skada hos 
informanterna låg och resultatet av studien kommer samhället och patientgruppen till nytta 
om den implementeras i vården.  



   23  

8. Kliniska implikationer 
Denna litteraturstudie bidrar till en ökad förståelse och kunskap kring patienters upplevelse av 
att levertransplanteras. Att anestesisjuksköterskan redan innan mötet med patienten har                                                                           
kunskap om den oro och ångest som patienten kan uppleva i samband med 
levertransplantation kan komma att underlätta det partnerskap de två ingår. Ökad förståelse 
och kunskap kan bidra till att anestesisjuksköterskan i mötet med patienten sätter dennes 
behov i centrum. Det är viktigt att ge god och säker vård och samtidigt ett professionellt 
bemötande för bästa personcentrerade vården. Studiens resultat belyser oro och ångest hos 
patienten men belyser även tryggheten som patienterna upplever att de får från 
sjuksköterskorna. En implementering av det perioperativa samtalet på arbetsplatsen skulle 
främja den personcentrerade vården och vara en vinst för patienter som levertransplanteras för 
att minska oro och öka tryggheten i samband med själva operationen. Det perioperativa 
samtalet ger tid till patientberättelsen som är viktig för att anestesisjuksköterskan ska ha bästa 
förutsättningar att, med patienten i centrum, inte bara skapa trygghet och minska oro utan 
även ge den bästa omvårdnaden under transplantationen.  
 
Familjens betydelse för patienten framkommer som det enskilt viktigaste stödet för 
patienterna. Det motiverar att på arbetsplatsen ändra befintliga rutiner så även anhöriga till 
vuxna patienter som levertransplanteras har möjlighet att vara med fram tills patienten sövs.  
 
9. Fortsatt forskning 
Patienters upplevelser och erfarenheter av att levertransplanteras är till viss del utforskad och 
de flesta studier genomfördes för mer än tio år sedan (2008 eller tidigare). Flertal studier som 
undersökt patienters upplevelser av att levertransplanteras är gjorda månader eller år efter 
transplantationen. Det finns idag få studier gjorda kort tid efter transplantationen och ingen 
studie som har gjorts under den första veckan efter operationen. Idag är kunskapen avseende 
patienters upplevelse av levertransplantation, omvårdnad på operation och postoperativa 
symtom under den första veckan efter att de levertransplanteras otillräcklig. Det behövs nya 
studier och det finns behov av att göra en empirisk studie och intervjua patienter kort tid efter 
operationen för att öka anestesisjuksköterskans kunskaper om patienters upplevelse och behov 
i samband med en levertransplantation.  
 
9.1 Genus  
Det går inte att i resultatet på förekommen litteraturstudie se några skillnader utifrån ett 
genusperspektiv. Majoriteten av de 116 deltagarna i inkluderade studier var män (n=73), 
orsaken till det är oklart. Under perioden 1982–2013 transplanterades 5198 patienter i de 
nordiska länderna, vara av 2267 kvinnor och 2931 män (Fosby et al., 2015), vilket kan visa på 
att män är lätt överrepresenterade i gruppen som levertransplanteras. Fortsatt forskning inom 
patienters upplevelse att levertransplanteras kan med fördel göras ur ett genusperspektiv för 
att se om kvinnor och mäns upplevelser skiljer sig åt och på vilket sätt.  
 
10. Slutsats 
Patienter med leversjukdomar som blir aktuella för levertransplantation är en liten men svårt 
drabbad patientgrupp. Att levertransplanteras innebär upplevelser av belastningar och 
lättnader i en livsavgörande situation. Det handlar om svåra fysiska och psykiska besvär, 
smärta, klåda, oro och ångest och en rädsla för att dö i sin sjukdom. Att gå igenom en 
levertransplantation är för många patienter ett stort trauma. Samtidigt är hoppet och glädjen 
över en ny lever enorm och det finns en stor tacksamhet till donatorn. Familjen är den största 
källan till stöd för patienterna men även sjuksköterskan har en viktig roll i att ge stöd och 
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trygghet. Anestesisjuksköterskan kan genom att sätta patienten i centrum och arbeta med 
personcentrerad vård förbättra den anestesiologiska omvårdnaden. Det perioperativa samtalet 
kan stärka patienten och öka tryggheten i samband med operationen.    
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dokumenteras i parentes () och med tidigare angiven bokstav. Trunkering som används vid sökning markeras som*.  
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Bilaga 2. Artikelmatris 
Id Författare, 

År, Land, 
tidskrift 
 

Titel 
 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning 

a Bjørk, IT & 
Nåden D 
2008,  
Norge 
Nursing 
Inquiry 

Patients' 
experiences of 
waiting for a liver 
transplantation 
 
 

Att undersöka Patienters 
upplevelse av att 
accepteras som mottagare 
för en ny lever och deras 
väntan efter detta beslut 

Kvalitativ metod med 
explorativ ansats. 
Urval: n= 21 (4K/17M),  
27–62 år medelålder 46.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Innehållsanalys 
enligt Kvale (1996)  

Resultatet beskriver 
patientens psykologiska 
reaktioner och upplevelser 
från diagnos till väntelista, de 
fysiska problem och obehag 
som patienten upplever under 
väntetiden. Patientens 
upplevelser och reaktioner av 
att placeras på väntelistan. 
 

Hög 

b Wise B.V 
2002 
USA 
Qualitative 
health research 
 

In their own 
words: The lived 
experience of 
pediatric liver 
transplantation 
 
 

Att belysa barns 
upplevelser av 
levertransplantation från 
perioden innan, under 
operation och efteråt 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Urval: n=9 (5K/4M)  
7–15 år 
Datainsamling: 
Djupintervjuer 
Analys: Interpretativ 
fenomenologi, Martin 
Qualitative Analysis 
Software 

Resultatet beskriver barns 
upplevelser av vad det 
innebär att vara annorlunda i 
skola och på fritiden. Barns 
upplevelse av sjukhusvistelser 
och medicinering. Barns 
upplevelser av smärta och att 
inte ha kontroll på sitt eget liv 
och föräldrarnas roll och 
betydelse. 
 

Hög 

c Wainwright 
B., Jülich, S. 
J., Waring, M. 
J., Yeung, P. 
H. Y., & 
Green, J.K. 
2016 
Nya Zealand 
Nursing praxis 
in New 
Zealand 

Leaving the 
experts: 
Experiences of 
liver transplant 
recipients in New 
Zealand 
 
 

Att undersöka 
levertransplanterade 
recipienters perspektiv 
för att får en bättre 
förståelse för deras väg 
till återhämtning och att 
uppnå quality of life.  

Mixed method. 
Urval:  
Intervjuer: n=17 (8K/9M) 
Datainsamling: 
Djupintervjuer 
Analys: Fas1, Induktiv 
temaanalys enl. Braun & 
Clark (2006) 
 
(Kvantitativ del: 
Enkäter: n=49 (24K/25M) 
Deskriptiv analys samt 
innehållsanalys av 
fritextsvar). 

Resultatet beskriver hur 
patienter upplever av att 
lämna sjukhuset. De patienter 
som skrevs ut direkt till 
hemmet (7st) upplevde mer 
oro och ångest över att inte 
klara sig själva hemma medan 
de (10st) som skrevs ut till ett 
”Transplantation house” 
rehabiliteringshem innan 
utskrivning till hemmet kände 
sig tryggare.  
 
 

Hög 

d Frejd, L. 
Nordén, G. & 
Dahlborg-
Lyckhage, E. 
2008 
Sverige 
Vård i Norden 

Att bli 
transplanterad - 
en studie om 
patientens 
upplevelse 
 
 

Att beskriva patientens 
upplevelse av att vara 
nytransplanterad och vad 
det innebär för patienten. 

Kvalitativ metod  
Urval: n=14, (3K/11M)  
5 levertransplanterade,  
9 njurtransplanterade 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Analys: Innehållsanalys 
enl Granheim & Lundman 
och Polit & Hurdler 

Resultatet beskriver 
patientens upplevelse av en 
kropp som sviker, att bli 
sviken och besviken samt 
tröttheten att inte veta. 
Patientens upplevelse av ett 
lugn och kroppsligt välbehag 
speglar att kroppen lyder, en 
frihet under villkor, förväntan 
tillit och en tacksamhet och 
ansvar för gåvan.  
 
 

Hög 

e Jones, J.B. 
2005 
USA 
Progress in 
Transplantation 

Liver transplant 
recipients' first 
year of 
posttransplant 
recovery: a 
longitudinal study 
 
 

Att tillhandahålla en 
fördjupad bild av den 
levda upplevelsen hos 
levertransplanterade 
recipienter vid tre 
tillfällen under det första 
året efter 
transplantationen 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Urval n= 20 (5K/15M) 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer, 6 v, 6 mån 
och 1 år efter 
transplantationen. Analys: 
Innehållsanalys 

Patientens upplevelse av sin 
fysiska hälsa, postoperativ 
smärta och bieffekter av 
medicinering. Psykisk ohälsa 
med oro och ångest för 
organrejektion, men även 
eufori och glädje efter 
transplantationen. Anhöriga 
och familjen upplevdes som 
viktiga sociala faktorer. 
Patienterna beskrev 
transplantationen som ett 

Medel 
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mirakel och upplevde en 
tacksamhet för livet.  

g Nåden, D. & 
Bjørk, I. T. 
2012 
Norge 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
 

Patient’s 
experiences in 
hospital following 
a liver 
transplantation 
 
 

Att presentera resultat 
från intervjuer som gjorts 
när patienten fortfarande 
vårdas på sjukhus. 

Kvalitativ metod med 
hermeneutisk ansats.  
Urval n= 15 (3K/12M) 
31–57 år 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Analys: Enligt Kvale & 
Bringmanns tre typer av 
förklarande 

Resultatet beskriver patienters 
upplevelse av  
sjukhusvistelsen och 
nöjdheten med den. De 
fysiska obehag som patienten 
upplevde i samband med 
transplantationen. Drömmar 
och hallucinationer under 
sjukhusvistelsen. Besvikelsen 
i samband med organrejektion 
samt de psykiska och mentala 
reaktioner som uppstod efter 
transplantationen, att inte ha 
kontroll.  

Hög 

h Del Barrio, 
M.Lacunza, 
M. M., 
Armendariz, 
A. C., 
Margall, M. 
A., Asiain, M. 
C.  
2004 
Spanien 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

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

Att beskriva 
levertransplanterades 
upplevelser från 
intensivvårdsavdelningen. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk 
deskriptiv ansats.  
Urval n= 10 (3K/7M)  
43–67 år 
ICU 31–112 h 
Datainsamling:  
Djupintervjuer utifrån en 
frågemall.  
Analys: Enligt Giorgi och 
modifierat enligt Baker 

Resultatet beskriver 
patientens upplevelse av sättet 
att förhålla sig till 
transplantationen som 
varierade beroende på hälsa 
och tiden på väntelistan. Det 
samlade intrycket av miljön 
på intensivvårdsavdelningen 
minnen och omvårdnaden av 
sjuksköterskor. Stödet från 
familjen, den religiösa tron 
och den sociala miljön.  

Hög 

i Baker, M. S. 
& McWilliam, 
C. L. 
2003 
Canada 
Progress in 
Transplantation 

How patients 
manage life and 
health while 
waiting for a liver 
transplant 
 
 

Att undersöka hur 
individer hanterar livet 
och hälsan i väntan på en 
levertransplantation. 

Kvalitativ metod med 
Grounded theory.  
Urval n=12 (5K/7M) 
Datainsamling: 
Djupintervjuer med 
semistrukturerad 
frågeguide. Fält 
noteringar och 
dokumentation.  
Analys: Induktiv analys, 
Constant comparative 
metod för Grounded 
theory  

Resultatet beskriver patienters 
upplevelse av att vänta på en 
levertransplantation. Att vara 
övervakad och anpassa sig 
och upplevelsen av att vara en 
börda för samhället. De 
fysiska och psykiska 
besvären. Att leva 
disciplinerat för samhället och 
för en själv behovet av 
information och stöd. Att ge 
upp, socialisolering, att 
anförtro sig till andra.  

Hög 

j Forsberg, A. 
Bäckman, L. 
& Möller, A. 
2000 
Sverige 
Journal of 
advanced 
Nursing 
 

Experiencing 
liver 
transplantation: a 
phenomenological 
approach. 
 
 

Att hitta subjektiva 
upplevelser av att bli 
lever transplanterad, ett år 
efter transplantationen.  

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Urval n=12 (9K/3M) 24–
63 år 
Datainsamling: Intervjuer 
med intervjuguide.  
Analys: Fenomenologisk 
metod utvecklad av 
Karlsson (1993).  

Resultatet beskriver patienters 
upplevelser av att möta det 
oundvikliga, acceptans, glädje 
och sorg och känsla av skuld. 
Tröttheten, smärtan efter 
transplantationen. Att återta 
kontrollen över kroppen. 
Blandade känslor och 
känslomässigt kaos. 
Känslomässigt trauma att 
skrivas ut från sjukhuset. 
Betydelsen av familj och 
vänner. Hotet om 
organrejektion, att inte lita på 
sin kropp samt känsla av 
tacksamhet till donatorn. 

Hög 
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Bilaga 3. Kvalitetsbedömning 
 Studiens 

kod 
Vetenskaplig 
relevans och 
redighet.  
Finns ett 
tydligt syfte? 

Urval och 
procedur.  
Är urvalet 
lämpligt? 
Framgår 
Inklusions- 
exklusionskriterier? 

Analys. 
Är 
analysen 
tydligt 
beskriven? 
 
 

Resultat fynd 
Är resultaten logiska 
och begripliga? 
Svarar resultatet på 
syftet? 
Finns representativa 
citat? 

Kritiskt 
förhållningsätt 
Förs ett kritiskt 
resonemang? 
Är resultatet 
överförbart? 

Etiskt 
tillstånd 

Kvalitet 

Bjørk & 
Nåden 
(2008) 

A Ja                            
 

Ja 
Delvis 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja Hög 

Wise 
(2002) 

B Ja                              
 

Ja 
Ja 
 

Delvis 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Delvis 
Ja 
 

Ja Hög 

Wainwright 
(2016) 

C Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Delvis 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Delvis 
Ja 
 

Ja Hög 

Frejd et al. 
(2008) 

D Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
 

Ja Hög 

Jones 
(2005) 

E Ja 
 

Ja 
Delvis 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Nej 

Ja 
Ja 
 

Ja Medel 

Jones & 
Egan 
(2000) 

F Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Delvis 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Delvis 
Ja 
 

Nej Medel 

Nåden & 
Bjørk 
(2012) 

G Ja Ja 
Delvis 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Delvis 
Ja  
 

Ja Hög  

Del Barrio 
et al. 
(2004) 

H Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Nej 
Ja 
 

Ja Hög 

Baker & 
McWilliam 
(2003) 

I Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
 

Ja Hög 

Forsberg et 
al. (2000) 

J Ja 
 

Ja 
Ja 
 

Ja 
 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
 

Ja Hög 

Wainwright 
SP. (1995) 

K Nej  
 

Ja 
Ja 
 

Nej 
 

Ja 
Oklart  
Ja 

Nej 
Delvis 

Ja Låg 
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Bilaga 4. Resultatmatris  
Koder 
 

Subkategorier 
  

Kategorier Relevanta studier 

Att dö på väntelistan, att 
inte överleva efter 
transplantationen, 
hopplöshet,  
Depression, ovisshet, att 
bli besviken, oro för 
andra, känslomässigt 
kaos, organrejektion 
att vara annorlunda, 
utsatthet, kraven i 
väntan, att inte kunna 
delta, minskat socialt 
umgänge, att inte 
förtjäna, andra behöver 
den bättre, mitt eget fel, 
är jag tillräckligt tacksam 

Liv och Död 
Oro och ångest 
Social isolering 
Skuld 

Psykiska utmaningar Bjørk & Nåden (20
  
Wise (2002) 
Frejd et al. (2008) 
Jones (2005) 
Nåden & Bjørk (2012) 
Del Barrio et al. (2004) 
Baker & McWilliam (2003) 
Forsberg et al. (2000) 

Klåda, svullna ben, 
gastrointestinal blödningar  
Svaghet, inaktivering, 
drömmar, mardrömmar, 
hallucinationer 
Postoperativsmärta, 
ryggsmärta, oförmåga till 
fysisk mobilisering, sonder 
och dränage, provtagningar   

Besvär från sjukdomen 
Trötthet 
Smärta och obehag 

Fysiska utmaningar Bjørk & Nåden (2008)
  
Wise (2002) 
Frejd et al. (2008) 
Jones (2005) 
Nåden & Bjørk (2012) 
Del Barrio et al. (2004) 
Baker & McWilliam (2003) 
Forsberg et al. (2000) 

Känsla av välbefinnande, 
mirakel, eufori, nyfrälst, 
vändpunkt i livet 
Tacksamhet till donatorn 

En ny chans  
Tacksamhet för gåvan 
 

Glädje Bjørk & Nåden (2008) 
Wise (2002) 
Frejd et al. (2008) 
Jones (2005) 
Del Barrio et al. (2004) 
Forsberg et al. (2000) 

Familjen ger styrka, 
förväntan och tillit 
Tacksamhet till personalen, 
tryggheten på sjukhuset 
Bästa kompisar, 
arbetskollegors stöd, 
religösa tro 

Familjen 
Tryggheten i vården 
Vänner 

Att finna stöd Bjørk & Nåden (2008)
  
Wise (2002) 
Wainwright (2016) 
Jones (2005) 
Del Barrio et al. (2004) 
Baker & McWilliam (2003) 
Forsberg et al. (2000) 
Nåden & Bjørk (2012) 

 
 


