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Sammanfattning 

Efterfrågan på organ att transplantera är större än tillgången och väntelistan för nya organ är 

lång världen över. En transplantation innebär både fysiska och psykiska påfrestningar för 

mottagaren. Sjuksköterskan kan hjälpa den organtransplanterade patienten med 

omvårdnadsåtgärder, stöd och råd om livet efter transplantationen. 

Syftet var att genom en litteraturstudie beskriva organtransplanterade patienters upplevelser 

efter mottagandet av ett nytt inre organ. Systematisk sökning av vetenskapliga artiklar inom 

området utfördes för en sammanställning av det nuvarande kunskapsläget inom området. 

Urval gjordes stegvis och elva artiklar inkluderades till studien som bearbetades och 

sammanställdes till studiens resultat med inspiration av innehållsanalys. 

Resultatet visade att personer som mottagit ett nytt organ upplever många känslor, både 

positiva och negativa. De tre huvudfynden som presenterades i kategorier var upplevelserna 

av en andra chans, priset att betala samt behov av stöd. Vanliga upplevelser var beskrivna som 

tacksamhet, livskvalitet, rädsla och oro, skuld, leva med biverkningar och att bli sedd 

annorlunda. Relationer till andra människor hade betydelse för upplevelsen. 

Med kunskap om organtransplanterade patienters upplevelser kan sjuksköterskan tillämpa den 

i klinisk verksamhet och öka förståelsen för patienternas upplevelser i omvårdnadsarbetet. För 

att få en bättre förståelse för upplevelsen av att ta emot ett specifikt sorts organ krävs 

ytterligare forskning. 

Nyckelord: Organtransplantation, patient, upplevelser 
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Bakgrund 
Transplantation är en medicinsk behandling som betyder att överföra organ eller vävnad från 

en människa till en annan, det vill säga från en donator till en mottagare. Det benämns allogen 

transplantation (Karolinska Universitetssjukhuset, 2011). 

Historik 

Intresset för transplantation växte under 1700-talet. Under 1800-talet genomfördes 

transplantationer dock med mindre lyckade resultat som oftast ledde till avstötning på grund 

av bristande medicinska kunskaper. Forskning bedrevs och expanderades under 1900-talet. 

Detta för att undersöka hur sjukdom kunde botas genom att byta ut ett icke-fungerande organ 

till ett nytt och friskt. Joseph Murray fick nobelpriset år 1990 för sina insatser i 

förverkligandet av organtransplantationer. Han var den första att utföra en lyckad 

njurtransplantation, vilket skedde år 1954, då utfört på en pojke som mottog en njure från sin 

friska enäggstvilling. Hinder och problem upptäcktes tidigt, som det fortfarande krävs mer 

forskning inom. Exempel på forskningsområden är immunologiska reaktioner, säkerställd 

blodförsörjning till organet samt längre överlevnadstid av det nya organet. Ett väldigt stort 

framsteg skedde under 1950-talet då immunosuppressiva läkemedel som förebygger 

avstötning utvecklades (Jansson & Andersson, 2002).  

Transplantation idag 

Efter att hjärndödsbegreppet, infördes år 1988, enligt Lagen om kriterier för bestämmande av 

människans död (SFS:1987:269), har tillgången på inre organ till transplantationer ökat. Vid 

transplantation av hjärta och lever måste organen tas ut medan blodcirkulationen på donatorn 

fortfarande pågår (Järhult & Offenbartl, 2008). Det finns både levande och döda donatorer för 

donation av inre organ. Döda donatorer kan donera njure, lever, lunga, hjärta, bukspottkörtel 

samt kombinationen hjärta-lunga. En levande donator kan ge en av sina njurar samt del av 

levern (ibid.).  

I Sveriges hälso- och sjukvård kan idag en ökning ses av antalet transplantationer. Under år 

2011 utfördes 744 organtransplantationer, vilket var en ökning med 15 % från året innan. 

Däremot är det fortfarande större efterfrågan än tillgång och väntelistan var 762 personer lång 

den 1 januari 2012 (Socialstyrelsen, 2012). En sammanställning från länderna Frankrike, 

Italien, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Australien, USA och Kanada visade att efterfrågan 

på transplantat var större än tillgången (Zamperetti, Bellomo, Piccinni, & Ronco, 2011). 

Obalansen mellan behov och resurser berodde på bristen av tillgänglighet. Andra orsaker som 

påverkade väntetiden för mottagarna var vetenskapliga, biomedicinska och sociala faktorer. 

Det handlade om exempelvis matchning av organ och mottagare, eventuell infektion, 

tillstötande sjukdomar och personliga förhållanden eller familjeproblem (ibid.).  

Regelverk i Sverige 

Det finns lagar, författningar och riktlinjer som styr organtransplantationen och vården kring 

den organtransplanterade patienten. Lag om transplantation m.m. (SFS 1995:831), 1 §, styr 

hur organ eller annat biologiskt material får tas till vara på från en annan människa, levande 

eller död, för transplantation eller annat medicinskt ändamål. Det finns även nationella 

föreskrifter och riktlinjer för att kvalitetssäkra vården i samband med 

transplantationsprocessen (Socialstyrelsens föreskrifter om donation och tillvaratagande av 

organ, vävnader och celler, SOSFS 2009:30). 

 



2 

 

Olika organtransplantationer 

Den vanligaste organtransplantationen är njurtransplantation. För att behandla patienter med 

svår njursjukdom används njurtransplantation som en rutinmetod (Gheith, EL-Saadany, Abuo 

Donia & Salem, 2008). Metoden är kostnadseffektiv och är mycket mindre kostsam för 

samhället än om patienten skulle gå i dialysbehandling. En njurtransplantation ger även stor 

chans till ett friskare liv med mycket större frihet än ett liv bredvid en dialysapparat (Järhult & 

Offenbartl, 2008). Sjukdomar som kan leda till njursvikt och en såpass nedsatt njurfunktion 

att transplantation kan bli nödvändig, är bland annat kronisk glomerulonefrit, kronisk 

pylonefrit och diabetesnefropati (ibid.). Lever är efter njure det vanligaste organet för 

transplantation i Sverige och har utförts sedan år 1984. Orsakerna till levertransplantation är 

leversvikt relaterat till kroniska leversjukdomar som bland annat levercirros och kroniskt aktiv 

hepatit. Cancer utan spridning kan också leda till transplantation. Ingreppet innebär stora 

kostnader men samtidigt en chans till överlevnad när annan behandling inte finns för svårt 

sjuka patienter (ibid.). Transplantation av hjärta blev möjlig när lagen SFS 1987:269 trädde i 

kraft. Ingreppet används som behandling för bland annat svår aterosklerotisk hjärt-

kärlsjukdom och allvarlig kardiomyopati. Behandlingen har god prognos och livskvaliteten 

efter ingreppet är oftast av hög grad (ibid.). Tidigare har transplantation av lungor varit 

tekniskt svårt och den vanligaste metoden var att transplantera både hjärta och lunga 

samtidigt. Det innebar svårigheter att hitta donatorer och det blev även påfrestande för 

mottagaren som tvingades att operera bort ett friskt hjärta. Idag har tekniken utvecklats och 

det går bra att endast transplantera en lunga eller två. Indikation för en lungtransplantation är 

till exempel lungfibros med andningsinsufficiens, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 

pulmonell hypertension samt cystisk fibros (ibid.). För transplantation av bukspottkörtel 

kvarstår dock immunologiska och tekniska problem som kräver vidare forskning för att uppnå 

önskat resultat och minska risken för komplikationer efter transplantation (ibid.). 

Livskvalitet  

Enligt World Health Organization (WHO, 1995) definieras livskvalitet som individers 

uppfattningar om sin ställning i livet i samband med kultur- och värdesystem där de lever i 

förhållande till sina mål, förväntningar, normer och problem. Allmän livskvalitet och fysisk 

funktion förbättrades efter transplantation hos patienter som tidigare behandlades med 

hemodialys på grund av njursvikt (Landreneau, Lee & Landreneau, 2010; Niu & Li, 2005). 

Livslång medicinering med immunosuppressiva läkemedel är nödvändig efter en 

organtransplantation. Medicineringen kunde störa friskhetsupplevelsen. Ur den synvinkeln 

kunde transplanterade patienter trots det mottagna friska organet känna sig kroniskt sjuka. Det 

gällde för samtliga transplantationer av olika inre organ (Sanner, 2002). 

Sjuksköterskans roll vid organtransplantation 

I samband med en organtransplantation krävs pre- och postoperativa insatser där 

sjuksköterskan har en stor roll. För olika organ krävs olika kunskaper och specifika åtgärder. 

Det som dock är gemensamt för alla transplantationer är att sjuksköterskan bör ha kunskaper 

inom immunologiska konsekvenser, psykiska reaktioner hos patienter samt besitta en god 

kommunikationsförmåga (Bakkan et al., 2002). Sjuksköterskan kan hjälpa patienten genom 

att informera om vad det innebär att bli transplanterad. Ämnen som är relevanta är 

medicinering, risk för infektioner samt förebyggande av kroniska sjukdomar, vätskebalans, 

urinproduktion och de många psykologiska frågor som kan omge en organmottagare (Gheith 

et al., 2008). Sjuksköterskan kan även identifiera de personer som har bristande följsamhet, 

compliance, till råd och ordination samt de som kan behöva extra stöd med hanterandet av 

ovanstående ämnen (ibid.). Övriga aspekter för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet är att 

diskutera med patienten om livsstilsförändringar efter operationen. Det gäller områden som 
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alkoholförtäring, rökning, fysisk aktivitet, hygien, samliv, vaccination och utlandsresor 

(Bakkan et al., 2002).  

Enligt Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008) upplever patienten ett emotionellt kaos 

efter transplantationen. En orsak var att patienterna innan operationen levt med allvarlig 

organsvikt och en stor livsförändring skedde i samband med transplantationen. Därför är det 

viktigt att även anpassa omvårdnaden till patientens psykologiska upplevelser (ibid.). Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver hur sjuksköterskan ska utgå från ett patientcentrerat 

synsätt. Det innebär att vård ska bedrivas efter individuella behov och synliggöra hela 

personen. Det patientcentrerade synsättet bör beaktas i omvårdnadsarbetet för samtliga 

yrkesgrupper, såsom läkare, undersköterskor och arbetsterapeuter, som är involverade i 

vården kring patienten. 

Omvårdnadsteoretisk förankring 

Antonovsky (2005) beskriver det salutogena perspektivet som betyder hälsans ursprung. Det 

utgår från att tänka utifrån friskhetsfaktorer som upprätthåller hälsa. Motsatsen är patogenes 

där fokus ligger på det sjuka. Enligt Antonovsky (2005) innebär det salutogena perspektivet 

ett kontinuum mellan ohälsa och hälsa, där en individ kan pendla fram och tillbaka. Var på 

kontinuumet en individ befinner sig beror till stor del på vad denne har för känsla av 

sammanhang. För att röra sig mot den friska polen krävs högre känsla av sammanhang 

(KASAM). Känsla av sammanhang är ett begrepp bestående av tre komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hög känsla av begriplighet avser att de 

händelser som kommer att inträffa är förutsägbara. Om händelserna är överraskande går de att 

ordna och förklara. Stimuli uppfattas då som begripliga och information är strukturerad och 

sammanhängande. Hanterbarhet är en jämvikt mellan de krav som ställs från omvärlden och 

resurserna som individen besitter. Meningsfullhet handlar om vad som är betydelsefullt i livet 

för individen och hög meningsfullhet ger motivation till att vara engagerad och ta sig an 

utmaningar. Utmaningar uppfattas då värda att investera energi i och betraktas som positiva 

istället för en börda (ibid.). För att kunna hantera upplevelserna av de utmaningar och de 

känslomässiga reaktionerna som en transplantation innebär, kan KASAM hos mottagaren vara 

till fördel. Det kan sjuksköterskan hjälpa patienten att främja och upprätthålla. Som 

sjuksköterska är det också viktigt att identifiera patienter med lägre känsla av sammanhang, 

för att kunna stödja dem i deras individuella förutsättningar och upplevelser utifrån KASAM. 

Många av patienterna som genomgår en transplantation har tidigare levt med en kronisk 

sjukdom.”The trajectory framework” är utvecklad av Strauss och medarbetare, som ger en 

grund för att utveckla en omvårdnadsmodell inriktad på praktik, undervisning och forskning 

inom området för kronisk sjukdom (Corbin & Strauss, 1992). Modellen handlar om hantering 

av kroniska sjukdomar, som innebär mycket mer än att lindra symtom, leva med 

funktionsnedsättningar eller anpassa sig till de psykologiska och sociala förändringar som på 

lång sikt kronisk sjukdom orsakar för de drabbade individerna och deras familjer. 

Omvårdnaden av kroniskt sjuka och deras familjer måste vara heltäckande och spegla 

mångfalden samt komplexiteten av problemen som kroniska tillstånd kan medföra (ibid.). 

Mize (2003) beskriver att organtransplanterade patienter upplevt att de genom 

transplantationen bytte ut en kronisk sjukdom mot en annan, bland annat på grund av den 

livslånga immunosuppresiva medicineringen.  

Att gå igenom en organtransplantation är en stor utmaning. Det innebär en såväl fysisk som 

psykisk resa både innan, under och efter operation för patienten. Intresset ligger i hur 

sjuksköterskan kan stödja organtransplanterade patienter under processen av mottagandet av 

ett nytt inre organ med hjälp av kunskaperna om tidigare transplanterade patienters 
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upplevelser. Om sjuksköterskan har kunskap om hur andra patienter som genomgått 

organtransplantation upplevt det så har sjuksköterskan bättre möjligheter att stödja patienten. 

Om en patient i sin tur känner stöd och vet mer om vad det innebär att bli transplanterad, är 

det möjligt att utfallet av en organtransplantation lyckas bättre, såväl fysiskt, psykiskt som 

socialt, än för en patient som inte är beredd.  

Syfte 

Att beskriva organtransplanterade patienters upplevelser efter mottagandet av ett nytt inre 

organ. 

Metod 

Studien var en litteraturstudie som genomfördes med beskrivande design. Det innebar att 

systematiskt söka fram nuvarande kunskap och forskning kring ämnet i relevanta databaser 

samt göra en sammanställning inom området (Polit & Beck, 2012). Metod för 

sammanställning av resultaten i inkluderade artiklar var inspirerad av innehållsanalys, 

beskrivet av Polit och Beck (2012).  

Sökstrategi 

Sökning efter artiklar genomfördes i databaser relevanta för ämnet i omvårdnadsvetenskap 

och psykologi. Strategi för sökning utformades efter anvisningar från Polit och Beck (2012). 

Meningsbärande ord från syftet formade sökorden. När sökningen började gjordes först 

provsökningar på databasernas ämnesord som skulle motsvara experience, till exempel Life 

Change Event och Life Experiences. Sökresultat tycktes inte medföra artiklar som svarade på 

syftet. Därför valdes experience att sökas i fritext, vilket medförde ett resultat på artiklar som 

tydligare kunde härledas till syftet. Provsökning gjordes också på varje sökord var för sig, för 

att se om det fanns artiklar inom de valda sökorden. 

I databasen Cinahl gjordes sökning enligt sökorden Organ transplantation (Cinahl Headings) 

AND experience* (fritext med trunkering). Cinahl Headings användes för att få fram resultat 

utifrån databasens ämnesord. Experience* söktes med trunkering för att få fram resultat med 

samtliga böjningar på ordet. Begränsningar var peer reviewed, engelska och svenska samt 

publicerade under de tio senaste åren.  

Sökningen i databasen Amed gjordes enligt sökorden Organ transplantation (fritext) AND 

experience* (fritext med trunkering). Begränsningar var engelska samt publicerade under de 

senaste tio åren.  

I databasen PubMed var sökorden "organ transplantation" (MeSH) AND experience (fritext) 

AND nurs* (fritext med trunkering) AND patient (fritext). MeSH-term användes för att få 

fram databasens ämnesord. Sökorden nurs* och patient lades till i sökningen för att begränsa 

till ett sökresultat relevant för omvårdnad istället för artiklar inriktade på medicinsk forskning. 

Begränsningar var engelska och svenska samt publicerade under de tio senaste åren.  

I databasen Svemed+ gjordes sökning enligt sökordet “Organ transplantation” (MeSH). 

Begränsningar var peer reviewed, engelska och svenska samt publicerade under de senaste tio 

åren.  

Sökorden Organ transplantation (thesaurus) AND experience* (fritext med trunkering) AND 

patient* (fritext med trunkering) användes vid sökningen i databasen PsycINFO. Thesaurus 

användes för att identifiera databasens ämnesord. Sökordet patient* lades till för att begränsa 

sökningen till ett patientperspektiv. Begränsningar var peer reviewed, engelska och svenska 
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samt publicerade under de tio senaste åren. Se sökningar i respektive databas i sökmatris, 

Bilaga 1. 

Urval 

Urvalet gjordes i flera steg utifrån anvisningar beskrivna av Forsberg och Wengström (2008), 

se Bilaga 1. Exkludering av artiklar som handlade om barn skedde vid urval utifrån titlar och 

abstracts. I Cinahl gav resultatet av sökningen 90 artiklar. Titlarna lästes igenom och 38 

artiklar inkluderades till nästa urval. Då lästes abstract igenom och 28 artiklar exkluderades på 

grund av att de handlade om andra aspekter. Exempel på artiklar som inte inkluderades 

handlade om medicinska behandlingsmetoder vid organtransplantation samt upplevelserna av 

väntan på ett nytt organ. Ytterligare åtta artiklar uteslöts på grund av att tillgängligt abstract 

saknades. De kvarstående två artiklarna lästes i sin helhet.  

Resultatet av sökningen i PubMed gav 67 artiklar. Titlarna lästes igenom och 28 artiklar 

valdes till nästa urval.  Abstract lästes igenom och 24 artiklar exkluderades på grund av att de 

handlade bland annat om medicinska åtgärder. Ytterligare en artikel exkluderades på grund av 

att det var samma artikel som fanns i databasen Cinahl. De kvarstående tre artiklarna lästes i 

sin helhet.  

I Amed gav resultatet av sökningen fyra artiklar. Titlarna lästes igenom och tre exkluderades 

på grund av irrelevans till syftet då de handlade om väntan på organ samt relationer till 

donatorn.  En artikel valdes ut till nästa urval. Därefter lästes abstractet igenom och artikeln 

inkluderades till nästa urval, den lästes i sin helhet.  

I SveMed+ gav resultatet av sökningen 53 artiklar. Titlarna lästes igenom och 52 

exkluderades på grund av irrelevans till syftet.  En artikel valdes ut till nästa urval, då 

upptäckten gjordes att abstractet till artikeln saknades. Därmed exkluderades den. Ingen 

artikel från databasen lästes i sin helhet.  

Sökningens resultat i PsycINFO gav 104 artiklar. Titlarna lästes igenom och 38 artiklar 

inkluderades till nästa urval. Exkludering av 66 artiklar skedde på grund av att de handlade 

om psykologiska fenomen och behandlingsmetoder istället för upplevelser. I nästa steg lästes 

abstract igenom och 28 artiklar exkluderades efter ytterligare upptäckter om att de ej innehöll 

patienters upplevelser. Två artiklar till exkluderades på grund av att de var dubbletter med 

artiklar som fanns i databasen PubMed. De kvarstående åtta artiklarna lästes i sin helhet.  

Sammanlagt lästes fjorton artiklar igenom i sin helhet varav elva artiklar inkluderades till 

litteraturstudien. De tre artiklarna som exkluderades i sista urvalet beskrev inte patienters 

upplevelser vilket syftet var eller hade bristande vetenskaplig kvalitet. En sökmatris gjordes 

för att få en strukturerad översikt på sökningarna från samtliga databaser, se Bilaga 1. 

Värdering 

För översikt av relevant information utifrån utvalda artiklarnas design, studiedeltagare, analys 

och resultat gjordes artikelmatriser, se Bilaga 2, vid genomläsning (Polit & Beck, 2012). För 

att säkerställa att artiklarna hade tillräckligt god vetenskaplig kvalitet granskades och 

värderades artiklarna utifrån checklistor enligt Forsberg och Wengström (2008). 

Checklistorna innehöll frågor angående studiens relevans efter syfte, metod, design, 

undersökningsgrupp, urval, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, dataanalys, 

resultatbeskrivning och utvärdering.  
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Etiska överväganden 

Att vetenskapliga artiklar är etiskt granskade är ett krav för att forskningen inte ska bryta mot 

etiska normer. Forskning som omfattar ämnet omvårdnad inkluderar ofta studier på 

människor och är därför väldigt viktigt att de följs (Polit & Beck, 2012). I samband med att 

artiklarna lästes i sin helhet kontrollade författarna att artiklarna var etiskt granskade. 

Dataanalys 

Vid dataanalys sammanställdes resultaten med inspiration från innehållsanalys beskrivet 

enligt Polit och Beck (2012). De inkluderade artiklarna lästes igenom flera gånger var för sig. 

Efter genomläsning diskuterade och identifierade författarna tillsammans meningsbärande 

enheter från resultatdelarna, som svarade på litteraturstudiens syfte. De meningsbärande 

enheterna kodades för att se återkommande innehåll med utgångspunkt från studiens syfte. 

Utifrån det mest förekommande innehållet urskildes tolv subkategorier och därefter formades 

tre kategorier, se Tabell 1. Varje kategori med subkategorier sammanställdes till text och 

beskrivs i resultatet under respektive rubrik med underrubrik (ibid.).  

Resultat 
Upplevelser hos patienter som genomgått organtransplantation uttryckte många motstridiga 

känslor och erfarenheter, positiva såväl som negativa. Fysiska och psykiska reaktioner 

påverkade patienten och gick hand i hand tiden efter organtransplantationen. Upplevelserna 

presenteras i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Organtransplanterade patienters upplevelser i kategorier med tillhörande subkategorier 

Kategorier En andra chans Priset att betala Behov av stöd 

Subkategorier – Tacksamhet och 

organet som en gåva 

– Känsla av frihet 

– Livskvalitet 

– Ökad fysisk funktion 

– Rädsla och oro 

– Skuld 

– Leva med biverkningar 

– Identitetsförvirring 

– Känsla av ansvar 

– Beroende av relationer  

– Att bli sedd annorlunda 

– Önskan om råd och 

information 

 

En andra chans  

Tacksamhet och organet som en gåva 

Tacksamhet var en central känsla och riktades gentemot donatorn och hans eller hennes 

familj, som genom beslutet att donera organet gjorde det möjligt för patienten att fortsätta 

leva. Organet betraktades som en gåva (Sadala & Stolf, 2008; Wiederhold, Langer & 

Landenberger, 2011). Utöver donatorn och dennes familj riktades även stor tacksamhet till 

vårdpersonalen (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr, 2007). Tacksamheten kom som uttryck 

för en andra chans och den innerliga känslan kom direkt efter operationen enligt studien av 

Thomsen och Jensen (2009). Vissa accepterade organet som en gåva medan andra inte kunde 

begripa vad de precis hade mottagit och genomgått. Donatorn blev ihågkommen som en 

central figur och tacksamhet samt ömhet hystes gentemot denne (Sadala & Stolf, 2008). Ett 

flertal organmottagare kontaktade donatorns familj för att försöka uttrycka sin tacksamhet 

(Savitch, Gilmore & Dowler, 2003). Många hade svårt att uttrycka tacksamheten. En man 

med en transplanterad njure belyste detta med kommentaren ”How do you say thank you 

when thank you is not enough?” (Orr et al., 2007, s. 659).  
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Starka känslor av tacksamhet uttrycktes i studier gällande transplantation av njure (Gill & 

Lowes, 2008) och lunga (Thomsen & Jensen, 2009). Tacksamheten beskrevs stor även för 

mottagarna av ett donerat hjärta för att de anhöriga tagit beslutet att donera den avlidnes organ 

(Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & Theodosopoulou, 2005). I studien av Sadala och Stolf 

(2008) uttryckte några deltagare tacksamhet till Gud för sitt nya organ och en mottagare av ett 

hjärta formulerade sig: 

God allowed me to continue living, put me in the hands of Dr E for transplantation. I was disillusioned. 

My family, the church I go to, everyone started praying for me. There was no donor. Then the donor 

has come. It seemed it was order because he came with the same weight as me, same height, same rib 

cage. His weight, his blood were the same as mine. (Sadala & Stolf, 2008, s. 222) 

Känsla av frihet       
Den nyfunna känslan av frihet i samband med att ta emot en ny njure var upplevd som både 

vunnen tid och möjlighet att äta, dricka samt utöva aktiviteter i större utsträckning än tidigare 

(Gill & Lowes, 2008; Wiederhold et. al., 2011). Att inte behöva gå i dialysbehandling 

upplevdes som en stor frihet av mottagarna med en ny njure, då de istället kunde ägna den 

tiden åt egna aktiviteter och intressen istället (Suet-Ching Luk, 2003). Vardagslivet fick 

många positiva förändringar som gav ökad energi, känsla av frihet och självständighet (Orr et 

al., 2007; Thomsen & Jensen, 2009). En chans till ett vanligt liv blev möjligt utan fysiska, 

känslomässiga och sociala hinder och den återhämtade hälsan uppskattades starkt av 

mottagarna (Thomsen & Jensen, 2009). Genom organtransplantationen byggdes hopp om 

framtiden upp (Sadala & Stolf, 2008). Hjärttransplanterade patienter beskrev känslan som att 

bli pånyttfödd och att få tillbaka livet. De kände sig redo att kasta sig ut i livet och påbörja 

eller fortsätta med sina livsprojekt. Att återgå till arbete skulle få dem att känna sig 

respekterade med plats i samhället och att ha åstadkommit något betydelsefullt (ibid.).  

Livskvalitet 

Under de första veckorna efter organtransplantationen gladde sig mottagarna åt sitt nya organ 

och att ha återfått livskvalitet. Oroligheter för komplikationer var inte i fokus och de trycktes 

åt sidan (Wiederhold et al., 2011). Efter att ha mottagit ett nytt organ ökade livskvaliteten i 

stor utsträckning oavsett om de hade utvecklat nya symtom efter operationen relaterat till 

immunosuppressiva läkemedel som till exempel fatigue, ömtålig hy och viktökning (Orr et al., 

2007; Suet-Ching Luk, 2003). Mottagarna upplevde att påverkan på hälsan var påtaglig i en 

positiv riktning (Gills & Lowes, 2008).  

Vermeulen, Ouwens, van der Bij, de Boer, Koëter och TenVergert (2003) presenterade en 

pilotstudie, där 28 lungtransplanterade deltagare följdes genom enkätundersökningar med 

syfte att mäta deras långsiktiga hälsorelaterade livskvalitet. Datainsamlingen med enkäter 

pågick från att de sattes på väntelistan för en ny lunga till att de överlevt minst 55 månader 

efter operationen. Enkäter skickades ut i omgångar, en från första dagen på väntelistan och 

sedan ytterligare vid sex tillfällen fram till 55 månader efter transplantationen.  Utifrån 

mätningarnas resultat var slutsatser om pilotstudiens deltagargrupp att de upplevde en ökad 

livskvalitet efter lungtransplantationen och fram till 43 månader efteråt. Efter 55 månader 

upprätthölls inte nivån på livskvaliteten lika högt på grund av andra sjukliga tillstånd (ibid.). 

Några mätningar som gjordes var genom frågeformulär som innehöll 38 frågor vilka täckte 

sex områden: rörlighet, smärta, energi, sömn, social isolering och emotionella reaktioner.  

Fyra månader efter transplantationen förbättrades dimensionerna rörlighet (p <0,0001), energi 

(p <0,0001), sömn (p <0,003), social isolering (p <0,007) och emotionella reaktioner (p 

<0,007) signifikant. Gränsvärdet för p-värdet var <0,05. Från fyra till 43 månader efter 

transplantationen var resultaten mer eller mindre stabila. Efter 43 månader minskade 
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variablerna på samtliga dimensioner ovan (ibid.). Ytterligare mätningar gjordes för allmän 

oro, depressiva symtom, välbefinnande och i vilken utsträckning deltagarna kunde ta hand om 

sig själva. Dessa hade förbättrats fyra månader efter lungtransplantationen. Samtliga områden 

utom för depressiva symtom var stabila fram till 43 månader efter transplantationen. Mellan 

31 och 55 månader efter transplantationen observerades en betydande ökning i depressiva 

symtom. Efter 43 månader sågs försämringar i allmän oro och välbefinnande (ibid.).  

Ökad fysisk funktion 

Deltagarna upplevde en ökad fysisk funktion, i synnerhet ökad mobilisering som associerades 

i en upprymd känslostämning (Suet-Ching Luk, 2003; Wiederhold et al., 2011). Enligt studien 

av Vermeulen et al. (2003) rapporterade patienter som genomgått en lungtransplantation 

mindre lidande av andnöd efter lungtransplantationen. Innan operationen uppgav ingen av 

patienterna att de var fria från dyspné under aktiviteten ”att gå i normal takt”. Fyra månader 

efter operationen visade siffrorna att 82 % av deltagarna kunde gå utan dyspné . Efter 55 

månader hade siffrorna sjunkit och 67 % uppgav ingen dyspné vid samma aktivitet (ibid.). 

Vermeulen et al. (2003) mätte också aktiviteter i det dagliga livet (ADL). De aktiviteter som 

ingick i undersökningen av ADL var påklädning, skötsel av hygien, promenader och att gå i 

trappor. Fyra månader efter lungtransplantationen kunde ADL utföras utan ansträngning för 

samtliga patienter, förutom ett fåtal som blev ansträngda av att gå i trappa . Efter 55 månader 

hade andelen i procent sjunkit och då kunde 62 % av deltagarna gå i trappor utan 

ansträngning. Promenader kunde utföras utan ansträngning av 71 % av patienterna.  

 

Priset att betala 

Rädsla och oro 

Den mest förekommande formen av rädsla hos organmottagare var rädslan för 

organavstötning (Amerena & Wallace, 2009; Carnett Martin, Stone, Scott & Brashers, 2010; 

Orr et al., 2007; Sadala & Stolf, 2008; Savitch et al., 2003; Suet-Ching Luk, 2003; 

Wiederhold et al., 2011). En mottagare av en njure uttryckte sin oro för avstötning enligt 

följande:  

I guess you always carry that uncertainty of rejection, but the further along you get, the more positive it 

is. The 1-year was a big year, the 2-year [second anniversary] was a big year for me, the 5-year was a 

major milestone. You always kind of carry that uncertainty, but you try not – I don’t let it overwhelm 

me. (Carnett Martin et al., 2010, s. 187) 

För patienter med njursjukdom förelåg rädsla att organet skulle sluta fungera och därmed bli 

tvingad att gå tillbaka till eller påbörja dialysbehandling. (Orr et al., 2007; Wiederhold et al., 

2011). En följd av organavstötning som hjärttransplanterade oroade sig för var att de skulle 

behöva vänta på ett nytt organ eller acceptera en dödlig utgång (Sadala & Stolf, 2008; Savitch 

et al., 2003). Oro för infektion samt för organets faktiska vitalitet förekom hos patienterna 

(Amerena & Wallace, 2009). För mottagare av njure från levande donator med släktband 

handlade oron om givarens hälsa och välbefinnande samt hur relationen mellan dem skulle bli 

påverkad (Gills & Lowes, 2008). Övriga orosmoment handlade om osäkerhet gällande 

medicinering, prognosen för organets överlevnadstid samt finansiering av dyra 

immunosuppressiva läkemedel under resten av livet (Carnett Martin et al., 2010).  

Skuld 

Många av organmottagarna beskrev en känsla av skuld gentemot donatorn. Mottagarna som 

fått ett nytt organ från en död givare kände skuld eftersom det var en annan person som 

behövt dö för att organet skulle bli tillgängligt (Orr et al., 2007; Sadala & Stolf, 2008; Kaba et 
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al., 2005). En deltagare yttrade sig:” I felt a bit guilty this morning because it’s my kidney’s 

4th birthday. You remember that your celebration is someone else’s grief and feel a bit bad 

about that” (Orr et al., 2007, s. 659). För lungtransplanterade patienter med KOL handlade 

skuldkänslor och skam om att de orsakat sin sjukdom själva genom tidigare rökvanor. Stöd 

från medpatienter gav positiva känslor men när medpatienterna inte fick samma chans, 

uppstod ytterligare skuldkänslor efter operationen (Thomsen & Jensen, 2009). 

Leva med biverkningar 

Postoperativa påföljder förekom i form av bland annat smärta, illamående, kräkningar och 

problem med operationssår (Gills & Lowes, 2008). Biverkningar från immunosuppressiv 

läkemedelsbehandling efter organtransplantation var något patienterna upplevde som ett 

oundvikligt pris att betala för sitt nya organ. ”You’ve got to have the side-effects because the 

kidney is the most important thing” konstaterade en deltagare i studien av Orr et al. (2007, s. 

658). Biverkningar som besvärade patienterna var exempelvis osteoporos, fatigue, hudcancer, 

ökad kroppsbehåring, svullet tandkött samt viktökning (Orr et al., 2007). Några 

njurtransplanterade patienter uppgav att de led av humörsvängningar. De hade även 

svårigheter att kontrollera sin aptit och följande viktuppgång (Suet-Ching Luk, 2003). Det 

framkom likaså hos kvinnor som genomgått lungtransplantation och som också kämpade mot 

viktuppgången. Kvinnorna skämdes över sin kroppsbehåring men de mest bekymmersamma 

biverkningarna var vårtor, hudcancer, ryggsmärtor och infektioner. Trots det såg de 

transplanterade patienterna sina problem som petitesser i jämförelse med att få livet tillbaka 

enligt Thomsen och Jensen (2009).  

Identitetsförvirring 

Efter att ha mottagit ett nytt organ påbörjades en psykologisk och kroppslig anpassning för att 

acceptera det. Mottagarna kände ett behov av att göra organet till sitt eget och skapa en positiv 

relation till det. Det var en upplevelse som beskrevs som en berg-och-dalbana som ofta 

pendlade mellan hälsa och sjukdom, på grund av infektionsrisken (Amerena & Wallace, 

2009). Genom hela transplantationsprocessen upplevde patienterna att de kastades mellan 

olika medicinska professioner. Det medförde en känsla av att deras kropp inte längre var deras 

egen då de hade lite makt att påverka medicinska beslut (Orr et al., 2007). Efter 

transplantationen upplevde mottagarna en osäkerhet i frågan om identitet och förmågan att 

upprätthålla tidigare roller (Carnett Martin et al., 2010). Mottagarna ville undvika 

överansträngningar men samtidigt undvika medlidande från människor i omgivningen. Det 

blev svårt när de skulle hantera sin identitet både som kompetent arbetare och som patient 

som återhämtar sig efter en transplantation (ibid.). Hjärttransplanterade patienter upplevde det 

som en unik upplevelse att ta emot någon annans hjärta. En anledning var att hjärtat 

traditionellt ses som kroppens själ. I och med det tog det lång tid för dem att acceptera hjärtat 

som sitt eget och ambivalenta känslor beskrevs som glädje för att vara vid liv och osäkerhet 

för att hjärtat plötsligt kunde sluta slå (Sadala & Stolf, 2008). Mottagare av ett nytt hjärta 

uttryckte sorg över sitt förlorade hjärta och undrade hur det togs om hand efter operationen. 

De fantiserade också om vem hjärtat tillhörde tidigare och undrade om hjärtat kunde förändra 

deras personlighet (Kaba et al., 2005). En hjärttransplanterad deltagare berättade:  

I wondered if I’ve changed. You know everybody talks about your heart, heart broken [sic], and I 

wondered how much of you was [sic] within your heart, how much of your feelings. I wondered if I’ll 

be a different person altogether because I’ve got somebody else’s heart. You put so much feelings [sic] 

towards the heart, but you know your feelings are not in your heart: your feelings are, obviously, in 

your mind. That was something I thought a lot about. I wondered how you would feel personally, but it 

doesn’t make a difference at all, so your feelings are not within your heart, they are within your head 

and I still got the same head [laughs]. (Kaba et al., 2005, s. 620) 
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Känsla av ansvar 

Att ha fått en andra chans i form av en ny njure ledde till en känsla av ansvar. Ansvaret 

handlade om att ta till vara på chansen och ta hand om organet på bästa sätt (Amerena & 

Wallace, 2009; Orr et al., 2007; Savitch et al., 2003). Känslor av tacksamhet, ödmjukhet och 

skyldighet att göra allt i sin makt för att få ett bra liv beskrevs hos mottagarna av ny lunga. De 

förstod att de levde på ”lånad tid” och borde därför göra det bästa av tiden som de hade kvar 

(Thomsen & Jensen, 2008). Medicineringen var en förutsättning för att organets funktion 

skulle bibehållas hos den nya ägaren. Därför kände mottagarna ett ansvar att sköta 

medicinering och följa ordinationerna med hög följsamhet (Sadala & Stolf, 2008; Suet-Ching 

Luk, 2003). Enligt Orr et al. (2007) låg ansvaret även i att mottagarna inte ville göra sig själva 

eller närstående besvikna genom att missköta behandlingen av organet. Det förtydligades när 

en njurtransplanterad person beskrev:”I would feel guilty not looking after the kidney, you 

owe it to all those who helped you to get it” (Orr et al., 2007, s. 657). Det innebar 

livsstilsförändringar såsom att alltid komma ihåg medicineringen och planera aktiviteter 

utifrån de förutsättningarna. (ibid.).  

 

Behov av stöd 

Beroendet av relationer 

Att få stöd från familj, anhöriga och medpatienter var högt värderat hos organmottagarna 

(Thomsen & Jensen, 2009; Wiederhold et al., 2011). Njurtransplanterade mottagare beskrev 

en förväntan av stöd men att en oväntad avsaknad av lojalitet gjorde dem besvikna (Amerena 

& Wallace, 2009). Andra njurmottagare medgav att de kom närmare sin familj för att de hade 

stöttat dem under sjukdomstiden (Suet-Ching Luk, 2003). Osäkerhet framkom huruvida 

mottagarna skulle kunna börja dejta igen och ha en romantisk relation med tanke på deras 

instabila hälsa (Carnett Martin et al., 2010). 

 Att bli sedd annorlunda 

Återhämtningen från transplantationen upplevdes som en period av konflikter då de lämnat 

sitt tidigare sjukdomstillstånd och uttryckte att de inte ville bli behandlade som invalida 

(Amerena & Wallace, 2009). Organmottagarna uttryckte att de blev annorlunda behandlade, 

både av familj och kollegor, vilket var frustrerande för dem. En studiedeltagare formulerade 

sig: ”I keep saying don’t treat me with kid gloves” (Orr et al., 2007, s. 658). Några deltagare 

nämnde att det var svårt att hävda sina behov när människor i deras omgivning ansåg att de 

endast skulle vara tacksamma (Amerena & Wallace, 2009). De kände att människor i deras 

omgivning inte kunde förstå hur någon som såg så normal ut på utsidan kunde begära vård 

och omvårdnad i den utsträckning som de gjorde. Det skapade ilska, bitterhet och undvikande 

av känslouttryck i sammanhanget (ibid.). Transplanterade patienter kände sig osäkra på andra 

människors reaktioner på transplantationen. Flera mottog stigmatiserande kommentarer. 

Levertransplanterade personer fick höra att de måste ha missbrukat alkohol för att ha behövt 

en ny lever. Övriga mellanmänskliga problem var stigmatiserade reaktioner, relationer eller 

komplexa interaktioner med den avlidne donatorns familj (Carnett Martin et al., 2010). En 

stigmatisering i bemötande beskrevs från en deltagare:”There was a stigma [associated with 

receiving a transplant] of, ‘You are disabled.’ And I don’t really have a disability. [The 

transplant] does put me at disadvantage, so I’m at a disadvantage rather than disability.” 

(Carnett Martin et al., 2010, s. 190). 
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Önskan om råd och information 

De förväntade sig stöd och information från vårdpersonal eftersom de inte visste vad de 

behövde ha kunskap inom och vad som väntade dem efter transplantationen (Wiederhold et 

al., 2011). Enligt Suet-Ching Luk (2003) var de flesta transplanterade patienterna i studien 

nöjda med informationen de hade fått om symtom på eventuell avstötning, men ville desperat 

veta mer om biverkningarna av läkemedelsbehandlingen, rekommenderad nivå av fysisk 

aktivitet samt lämplig kosthållning. Önskan om konkreta rekommendationer för vardagslivet 

efter operationen uttrycktes av mottagarna (Wiederhold et al., 2011). Det fanns även 

svårigheter hos ett antal transplanterade personer att följa den medicinska ordinationen trots 

att de kände ansvar att sköta ordinationen (Sadala & Stolf, 2008). Organmottagare tillfrågades 

vilka hjälpsamma ämnen som var önskvärda vid rådgivning i samband med transplantation. 

Ämnen som efterfrågades var känslomässigt lidande som ilska, rädsla, skuld, frustration, 

förändringar i yrkesmässiga eller personliga mål, depression, ångest samt oro i relationer 

(Savitch et al., 2003). 

 

Resultatsyntes 
Tacksamhet uttrycktes för en andra chans i livet samt för donatorn och dennes familj. Att få 

ett nytt organ gav en känsla av frihet då mer tid åt egna aktiviteter kunde avsättas. 

Livskvaliteten och ökad fysisk funktion gjorde det möjligt för mottagarna att leva ett mer 

aktivt liv och vara mindre beroende av andras hjälp i det dagliga livet. Oro för 

organavstötning förekom hos många mottagare. Skuld uttrycktes för att donatorn hade behövt 

offra en del av sin hälsa eller behövt dö för att mottagarna skulle få en andra chans. De 

transplanterade patienterna upplevde många biverkningar som besvärade dem, vilket de såg 

som något oundvikligt. Svårigheter upplevdes i att finna tillbaka till sin identitet efter 

mottagandet av organet. I och med en känsla av ansvar var det viktigt för mottagarna att sköta 

medicineringen och på så vis ta hand om organet. De transplanterade förväntade sig stöd från 

familj och anhöriga. Några upplevde att de blev annorlunda behandlade och tog emot 

stigmatiserande kommentarer. Mottagare önskade att få veta mer om vad som var viktigt att 

tänka på i livet efter transplantationen.  Att vara transplanterad innefattade upplevelser av ett 

komplicerat liv med många motstridiga känslor, såväl positiva som negativa. Relationer till 

andra människor var en betydande faktor för upplevelsen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet för studien var att beskriva organtransplanterade patienters upplevelser efter 

mottagandet av ett nytt inre organ. Litteraturstudie valdes som metod eftersom författarna 

ansåg att den var lämplig för att sammanställa och beskriva det aktuella forskningsläget 

utifrån syftet (Polit & Beck, 2012). Författarna till litteraturstudien valde att beskriva 

upplevelser av de organ som är mest förekommande att transplantera, som njure, lever, hjärta 

och lunga. Genom inkludering av artiklar med olika organtransplantationer valdes en bredd 

istället för att inrikta sig på ett specifikt organ. Urvalet skedde utifrån hur studierna svarade på 

syftet samt med hänsyn till kvalitetsgranskning.  

Sökordet Organ transplantation söktes som ämnesord i samtliga databaser förutom i Amed, 

där det söktes i fritext. De övriga sökorden experience, patient samt nurse söktes i fritext då 
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de inte motsvarade ämnesorden i databaserna. Sökning med ämnesord eller med fritext är två 

olika tillvägagångssätt vid sökning i databaser (Polit & Beck, 2012). Fritextsökningarna 

användes som komplement till ämnesordet Organ transplantation. Trots att passande 

ämnesord inte kunde finnas var det ändå det centrala ämnet ”Organ transplantation” som gav 

möjlighet att identifiera vetenskapliga artiklar som berörde syftets huvudämne. En styrka var 

därmed att litteraturstudien genomfördes med systematisk sökning då författarna var 

konsekventa med att använda sökord som var snarlika i varje databas. Ytterligare en styrka 

var att sökningen utfördes i databaser utöver omvårdnad som huvudämne. Det gjordes för att 

inte gå miste om artiklar som kunde svara på syftet. Därför valdes databaser inom närliggande 

ämnen till omvårdnad. Amed inriktar sig på komplementär medicin, PsycINFO på ämnet 

psykologi och PubMed främst på medicin. Den sökstrategin gav resultat då en artikel från 

Amed, fem från PsycINFO och tre från PubMed inkluderades.  

 I urval inkluderades samtliga tiltar utifrån resultaten i databassökningarna som kunde ha med 

syftet att göra. Artiklar med otydlig rubrik inkluderades också i första urvalet för att minska 

risken att missa relevanta och betydelsefulla artiklar. Det resulterade i stora bortfall i de första 

urvalsstegen då upptäckt gjordes att många inte var inom syftets område.  

Artiklarna som inkluderades i litteratursammanställningen kvalitetsgranskades med 

utgångspunkt i underlag av Forsberg och Wengström (2008). Brister i artiklar påträffades 

vilka presenteras i artikelmatriserna. Svagheter som upptäcktes var till exempel att 

beskrivning av bortfall och diskussion om eventuella bias saknades. Bias är inverkan som 

snedvrider resultatet av studien och kan försvaga giltigheten (Polit & Beck, 2012). Risker för 

bias är svårt att undvika och bör därför utvärderas och vägas in i studiens slutsatser (ibid.). 

Författarna ansåg dock att studierna hade tillräckligt god kvalitet då inga framträdande bias 

kunde utläsas. Vid granskning av artiklar upptäcktes att främst inklusionskriterier för studiens 

deltagare beskrevs i flertal studier medan exklusionskriterier saknades. Enligt Polit och Beck 

(2012) är det inklusionskriterierna som anger studiedeltagarnas egenskaper och 

exklusionskriterier används ibland för att utesluta deltagare med vissa egenskaper. I artikeln 

av Savitch et al. (2003) konstaterades brister i mätinstruments validitet och reliabilitet då 

mätinstrumentet var under utveckling. Studien värderades ha tillräckligt god kvalitet trots det 

och inkluderades i litteraturstudien då bristerna diskuterades i artikeln (Forsberg & 

Wengström, 2008). Studiens resultat kunde relateras och stärkas med andra inkluderade 

artiklar.  

Nästan samtliga inkluderade artiklar i litteraturstudien var etiskt granskade och godkända. Det 

framkom i artiklarna eller på de publicerande tidsskrifternas webbsida där krav för 

publikation redovisades. I en artikel framkom det inte om den var etiskt godkänd, varken i 

artikeln eller på tidsskriftens hemsida. Författarna gjorde då bedömningen utifrån etiska 

riktlinjer enligt Polit och Beck (2012) att den kunde inkluderas i studien då beskrivningen av 

artikelns tillvägagångssätt inte kunde påvisa något som skulle vara etiskt felaktigt. 

Bearbetning och analys av data skedde utifrån inspiration av innehållsanalys. Fördel med 

metoden var att resultaten kunde sammanställas på ett strukturerat sätt för att urskilja 

meningsbärande enheter, kunna beskriva och tydliggöra mönster och skillnader (Forsberg & 

Wengström, 2008). En nackdel var att vid tolkning fanns det risk för att författarna 

undermedvetet blev påverkade av egna förväntningar och uppfattningar. Det var därför viktigt 

att uppmärksamma alternativa tolkningar (ibid.).  
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Författarna läste de inkluderade studierna var för sig och plockade ut meningsbärande enheter 

för att sedan sammanställa dem tillsammans. Genom det tillvägagångssättet kan det ha 

möjliggjort att inget viktigt resultat försummades. Flera meningsbärande enheter från 

kodningen kunde passa in under olika subkategorier. Det berodde på att många upplevelser 

och känslor kunde associeras med varandra. Författarna reflekterade kring innebörden av de 

meningsbärande enheterna och övervägde sedan hur de skulle placeras. Genom de 

meningsbärande enheterna kunde positiva och negativa upplevelser urskiljas som 

subkategorier och utifrån det kunde olika aspekter tolkas och utvecklas till resultatets 

kategorier. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska och då engelska inte är författarnas modersmål 

förelåg en risk för misstolkning av data. Ord och uttryck som var främmande översattes med 

lexikon för att minska risken för missförstånd som kunde ha uppstått. Kritisk reflektion av 

sökstrategi, urval, inkluderade artiklar samt dataanalys gjordes för att resultatet skulle bli 

säkrare. Det resultat som redovisas i litteraturstudien ses därför som kliniskt relevant utifrån 

det begränsade materialet på elva artiklar som inkluderades i studien.  

Resultatdiskussion 

Det fanns många likheter i upplevelser hos transplanterade personer oavsett vilket organ som 

mottogs. Exempelvis var tacksamhet, livskvalitet, rädsla och oro, skuld, leva med 

biverkningar, känsla av ansvar och att bli sedd annorlunda återkommande upplevelser i de 

presenterade artiklarnas resultat. Resultatet beskriver generella och flera övergripande 

upplevelser av att ta emot ett nytt inre organ, där det har framgått fler likheter än skillnader. 

Det positiva med många likheter är att sjuksköterskan därmed kan dra nytta av dessa 

kunskaper i klinisk verksamhet oavsett vilket organ som patienten mottagit. Författarna anser 

att det dock finns en risk att njurtransplanterade patienter fick större utrymme och 

uppmärksamhet eftersom majoriteten av artiklarna handlade om patienter som tagit emot en 

njure.  

En annan faktor som skulle kunna ha påverkat resultatet var att orsakerna till behovet av 

organtransplantation skiljde sig åt utifrån vilka grundsjukdomar som förelåg och vilket organ 

som behövde bytas ut hos de olika mottagarna. För hjärttransplanterade patienter var 

transplantation deras enda chans till överlevnad medan njurtransplanterade patienter ändå 

kunde överleva om de behandlades med dialys. För patienter med njursjukdom blev 

transplantationen ett alternativ med större fördel istället för det enda alternativet.  

Varför tacksamhet var en vanligt förekommande känsla kan förklaras av att mottagarna 

uttryckte att de fått livet tillbaka och att de upplevde känslan av att ha blivit pånyttfödd. Enligt 

resultatet uttryckte några deltagare att det var en unik upplevelse av att ta emot ett nytt hjärta 

eftersom det traditionellt sett ses som kroppens själ. Några deltagare uttalade även sin 

tacksamhet till Gud. Det kan grunda sig utifrån en religiös infallsvinkel och författarna anser 

det troligt att upplevelsen av transplantationsprocessen påverkades av religiösa och kulturella 

preferenser. Utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2005) har sjuksköterskan skyldighet 

att ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn till patienternas 

värderingar, vanor och tro. Artiklar inkluderade i studien kom från Europa, Asien samt Nord- 

och Sydamerika vilket gav en stor bredd utifrån ett kulturellt samt geografiskt perspektiv. 

Trots det stora omfånget kunde många upplevelser och känslor överensstämma.  

Den mest framträdande rädslan var rädslan för organavstötning, vilket författarna anser är en 

viktig fråga att ta upp med en nytransplanterad patient. En studie av Ouellette, Achille och 

Pâquet (2009) beskrev njurmottagares upplevelser av en organavstötning. Den visade bland 



14 

 

annat att avstötningen kändes som om deras liv rycktes ifrån dem. En deltagare nämnde att 

det var som att få en dödsdom. Tanken på att behöva återvända till dialys var en besvikelse 

och patienter uttryckte upplevelser av ilska, frustration, sorg och ångest på grund av 

organavstötningen (ibid.). Författarna förmodar att det kan vara dessa känslor och fruktan för 

att den andra chansen de blivit privilegierade med, skulle tas ifrån dem vid eventuell 

avstötning som rädslan byggde på. 

Att patienter ofta upplevde skuld i samband med organtransplantationsprocessen beskrevs i 

resultatet. En skuldkänsla handlade om att någon hade behövt dö för att de skulle få sitt organ. 

Skuld förekom även på grund av tidigare rökvanor som gått så långt att det orsakat ett 

medicinskt allvarligt tillstånd där transplantation krävdes. Enligt Mize (2003) är ovanstående 

typer av skuld vanligt förekommande och en naturlig del i transplantationsprocessen. Om 

känslorna fortsätter under lång tid ska mottagarna få professionell hjälp (ibid.).  

Lungmottagare fick minskad dyspné och ökad aktivitet i det dagliga livet fyra månader efter 

transplantationen enligt en studie beskriven i resultatet. I studien sågs dock en försämring av 

hälsorelaterad livskvalitet när organets funktioner började svikta över tid. Utifrån studien kan 

läsaren förstå att hur länge en organmottagare kan njuta av sitt nya organ beror på flera 

faktorer såsom personens ålder, organets överlevnadstid samt yttre faktorer som sjukdomar 

eller infektioner. Det för författarnas tankar till att en lyckad lungtransplantation kunde 

förlänga livet, men att den fysiska funktionen som mottagaren fick med transplantationen inte 

upprätthölls i samma omfattning som när det mottagna organet var nytt. Landreneau et al. 

(2010) beskriver i sin studie om njurtransplanterade patienter att det nya organet inte kan vara 

lösningen på alla deras problem. Författarna tycker därför att det kan vara viktigt för 

organmottagarna att vara medveten om att bli transplanterad inte är ett botemedel. Även om 

många förbättringar sker efter transplantationen så kan försämringar i ett senare skede med 

det nya organet inträffa (Järhult & Offenbartl, 2008). Vilket kan bero på att en mer eller 

mindre allvarlig avstötningsreaktion alltid uppstår eftersom kroppens immunsystem reagerar 

på de ”främmande” cellerna från det nya organet. Avstötningen bidrar till en långsam men 

ständig nedbrytning av transplantatet (ibid.).  

I resultatet presenterades att hälsorelaterad livskvalitet förbättrades under en period efter 

transplantationen hos lungtransplanterade patienter efter transplantationen.  Resultatet visade 

också att patienter som mottagit en njure upplevde en ökad livskvalitet efter transplantationen, 

trots besvär av symtomutveckling från immunosuppressiva läkemedel. Landreneau et al. 

(2010) samt Niu och Li (2005) stärker resultatet då de i sina studier rapporterat att patienter 

som genomgått njurtransplantation skattade en bättre livskvalitet än de som gick i 

dialysbehandling. Som beskrivet i bakgrunden handlar livskvalitet enligt WHO (1995) om en 

individs egen ställning i livet i fråga om samband med kultur- och värdesystem, sina mål, 

förväntningar, normer och problem. Författarna anser därmed att en transplanterad person inte 

behöver uppleva en högre grad livskvalitet än en sjukare person då det tolkas individuellt 

utifrån punkterna ovan. Det behöver därför inte betyda att en organtransplantation ger en 

individ en bättre livskvalitet trots vad Landreneau et al. (2010) samt Niu och Li (2005) 

beskriver i sina studier. Sjuksköterskan kan ha i åtanke att om en patient blivit transplanterad 

är dennes upplevelse av livskvalitet individuell. Därför är det viktigt att se hela patienten och 

dennes individuella situation och uppfattning av sin hälsa och sjukdomsbild. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska patientens 

omvårdnadsbehov tillgodoses och sjuksköterskan ska uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse.  
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Identitetsförvirring var en subkategori i resultatet. En intressant upptäckt var att när en person 

tog emot ett nytt organ påverkade det deras uppfattning av dem själva. De upplevde även hur 

andra såg och behandlade dem annorlunda efter att de mottagit ett nytt organ. På grund av det 

resultatet anser författarna att det därför är viktigt att sjuksköterskan tänker på att se individen 

som denne var innan operationen men samtidigt se behoven av vård, stöd och förståelse som 

faktiskt existerar efter transplantationen. Som det beskrivs i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:763), 2a §, ska vården byggas på respekt för patientens autonomi och integritet. 

En stor bredd på deltagarnas ålder valdes för att få möjlighet att upptäcka eventuella likheter 

eller skillnader i upplevelsen utifrån olika stadier i livet. I de inkluderade artiklarna varierande 

deltagarnas ålder mellan 15 till 75 år. Exakt ålder hos deltagarna när transplantationen 

utfördes kunde dock inte utläsas i samtliga artiklar. Tidsintervallet för transplantation och 

deltagande i studierna varierade mellan 5 veckor till 20 år. Det kan tänkas att upplevelserna 

skulle vara olika beroende på hur lång tid efter operationen som mottagarna deltog i studierna. 

Olika upplevelser kunde ha fallit i glömska eller återminnas på ett annat sätt efter så lång tid 

som 20 år, medan en nytransplanterad person eventuellt inte hunnit bearbeta alla upplevelser.  

Resultatet redovisade att många likheter i upplevelser av känslor ändå fanns och det kunde 

tyda på att upplevelserna var i stort sett lika oavsett ålder eller tidsspann efter transplantation.  

Det är emellertid möjligt att vad personerna fick ut av livet efter transplantationen berodde på 

vilka stadier i livet personerna befann sig i och vilken livsstil som de valde efter operationen. 

Enligt Mize (2003) återupptar många organtransplanterade personer en aktiv livsstil och går 

tillbaka till skola eller arbete, reser och njuter av det goda livet. Samtidigt finns det dem som 

upplever att de endast har bytt ut en kronisk sjukdom mot en annan, bland annat på grund av 

den livslånga immunosuppresiva medicineringen (ibid.).  

I bakgrunden togs sjuksköterskans roll vid organtransplantation upp där det bland annat 

beskrevs vad sjuksköterskan kan informera om till de organtransplanterade patienterna. 

Resultatet visade att organmottagare upplevde behov av stöd. Exempelvis var det önskvärt att 

få råd och information kring transplantationen och om vilka förändringar som sker i samband 

med den. Deltagarna efterfrågade mer information om medicineringen och dess biverkningar. 

Författarna menar att sjuksköterskan kan informera om detta på ett sätt som stärker patientens 

begriplighet, utifrån KASAM som beskrevs i bakgrunden. Genom den stärkta begripligheten 

kan patienten lättare bemöta olika scenarier som kan utspela sig för patienten efter 

mottagandet av organet såsom avstötning eller svåra biverkningar. Hanterbarhet utifrån 

KASAM handlar om att patienten ska ha resurser att bemöta kraven från omgivningen. 

Resurserna får patienten genom begripligheten och kan därmed hantera sin situation. Utöver 

att förstå ordinationer och medicineringens betydelse var det en utmaning för patienterna att 

bemästra de svårare upplevda känslorna såsom skuld, identitetsförvirring och känsla av 

ansvar. Enligt KASAM kan hög meningsfullhet göra att utmaningar betraktas som värda att ta 

sig an och uppfattas som positiva och sjuksköterskan kan stötta dem vid behov. Personer med 

lägre KASAM kan ha svårare med utmaningar och kan därmed behöva mer stöd. Med den 

kunskapen kan sjuksköterskan sträva efter att igenkänna dessa patienter för att motivera, ge 

stöd samt hjälpa dem på vägen i utmaningarna.  

I resultatet framkom upplevelsen att den immunosuppressiva behandlingen var ett oundvikligt 

pris att betala. Ett fynd var att mottagarna kände ansvar att sköta ordinationerna men upplevde 

svårigheter att följa den. Enligt en studie av Gheith et al. (2008) behövde mottagarna ha hög 

följsamhet, en god compliance, till läkemedelsbehandlingen för att det transplanterade organet 

skulle vara funktionellt och ha en lägre risk för avstötning. Biverkningarna som kom med 

medicineringen var organmottagarna tvungna att lära sig att hantera och leva med (ibid.). 
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Bristande compliance är en av anledningarna till varför det är viktigt att sjuksköterskan 

hjälper patienterna genom att stödja och ge information. Gheith et al. (2008) beskriver i sin 

studie att faktorer som orsakade bristande följsamhet var till största del glömska, följt av 

känsla av förbättring och att de inte förstod vikten av att följa medicineringen. Att undgå 

läkemedelsbiverkningar var också en faktor som påverkade följsamheten. Enligt Mize (2003) 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att få bättre compliance på flera olika sätt. Ett sätt kan 

vara att föreslå att patienten skriver en egen journal med anteckningar om vikt, vitala 

funktioner, medicinändringar, läkartider för undersökning och frågor till 

transplantationsteamet. Vid varje återbesök kan patienterna uppdatera sin egen journal för att 

lättare förstå och följa sin behandling. Sjuksköterskan bör undervisa och ge information efter 

patientens behov samt hjälpa patienten att utforma ett användarvänligt system för 

medicinering (ibid.). I HSL (SFS 1982:763), 2b §, beskrivs att patienten har rätt till att få 

individuellt anpassad information om det som berör dennes hälsotillstånd och behandlingar.  

Hela upplevelsen av transplantationsprocessen beskrevs med många olika starka känslor 

tacksamhet och rädsla för avstötning som de mest framträdande. Det gjorde att patienterna 

kastades mellan hopp om livet och rädsla för att det skulle gå förlorat. Samtidigt upplevde 

patienterna fysiska reaktioner när kroppen skulle anpassa sig till det nya organet och den nya 

medicineringen. Förändring i relationer till människor i mottagarens omgivning sågs också i 

resultatet. Omvårdnadsmodellen The trajectory framework kan användas för att se den 

kroniskt sjuke, vilket beskrevs i bakgrunden. Trots organtransplantationen kan denna modell 

komma till användning i omvårdnadsarbetet med patienten eftersom den kroniska sjukdomen 

oftast inte har blivit botad. Däremot bromsas sjukdomen genom det nya organet (Järhult & 

Offenbartl, 2008).  

 

Slutsats 
Resultatet visar att organtransplanterade personer upplevde en mängd motstridiga känslor, 

såväl positiva som negativa. Att vara transplanterad innebar ett komplicerat liv. Relationer till 

andra människor var en betydande faktor för upplevelsen och hanteringen av utmaningarna 

som den transplanterade personen fick genomgå. Tacksamhet och organet som en gåva, 

känsla av frihet, livskvalitet samt ökad fysisk funktion var uttryck för upplevelsen av en andra 

chans. Rädsla och oro, skuld, leva med biverkningar, identitetsförvirring och känsla av ansvar 

var upplevelser av priset att betala. Behov av stöd framkom genom upplevelserna beroende 

av relationer, att bli sedd annorlunda samt önskan om råd och information. Resultatet utifrån 

de elva inkluderade artiklarna värderas att ha klinisk nytta för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete.  

För att utöka kunskapsläget om upplevelser hos organtransplanterade mottagare och kunna se 

tydligare samband och skillnader i upplevelserna mellan de vanligaste transplanterade 

organen, krävs ytterligare forskning. Kunskaperna om organtransplanterade patienters 

upplevelser kan tillämpas i den kliniska verksamheten med syfte att sjuksköterskan samt övrig 

omvårdnadspersonal lättare kan integrera förståelsen för patienten. Därmed kan personalen 

med kunskaperna överföra dessa till patienterna, för att förbereda och stödja dem genom 

upplevelserna av att ta emot ett nytt inre organ. 
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Bilaga 1 Sökmatris 1(1) 

Datum 

och tid 

Sökning 

Databas 

Sökning 

Limits 

Sökning 

Sökord 

Sökning 

Artiklar 

Urval 

efter 

läst titel 

Urval 

efter läst 

abstract 

Urval 

efter 

läst hela 

artiklar 

Urval 

Inkluderade 

artiklar efter 

värdering 

18/1-12 

14.30 

Cinahl Peer reviewed, 

språk: svenska, 

engelska, 

senaste 10 åren 

Organ transplantation 

(Cinahl Headings) 

AND experience* (fritext) 

90 38 2 2 2 

19/1-12 

09.25 

PubMed Språk: 

engelska, 

svenska, 

senaste 10 åren 

"organ transplantation" 

(MeSH) AND experience 

(fritext) AND nurs* (fritext) 

AND patient (fritext) 

67 28 

 

3 3 3 

19/1-12 

10.45 

Amed Språk: 

engelska, 

senaste 10 åren 

Organ transplantation 

(fritext) AND experience* 

(fritext) 

4 1 1 1 1 

19/1-12 

11.10 

PsycINFO Peer reviewed 

Språk: 

engelska, 

svenska,  

Senaste 10 

åren 

Organ transplantation 

(thesaurus) AND 

experience* (fritext) AND 

patient* (fritext) 

104 38  8 8 5 

19/1-12 

15.40 

SveMed+ 

 

 

Peer reviewed 

Språk: 

engelska, 

svenska 

“Organ transplantation” 

(MeSH)  

53 1 0 0 0 

    Totalt 

318 

Totalt 

106 

Totalt 

14 

Totalt 

14 

Totalt 

11 



 

Bilaga 2 Artikelmatriser                 1(11) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Amerena, P. & 

Wallace, P. (2009). 

Psychological 

experiences of renal 

transplant patients: 

A qualitative 

analysis, 

Counselling and 

Psychotherapy 

Research, 9(4), 

273-279. doi: 

10.1080/147331409

02935195 

Storbritannien 

 

Syfte:  

Syftar till att 

utveckla en teori som 

grundar sig på 

upplevelsen av 

organmottagare och 

att vägleda 

psykologiskt samt 

stödja insatser av 

rådgivare 

 

 

Metod: Kvalitativ metod, Grounded theory 

Design: Deskriptiv design 

Population:  

Inklusionskriterier: Personer som har genomgått njurtransplantation. 

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Snöbollsurval 

Urval – ev. bortfall: Åtta deltagare rekryterades med hjälp av självvald. 

provtagning via ett rekryteringsmeddelande på webbsidan Transplant Sport 

UK. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Tre män och fem kvinnor som 

genomgått njurtransplantation. Var mellan åldrarna 35 och 55, alla vita 

britter. Det fanns tre levande anhöriga, en levande oberoende och fem 

avlidna givare. Transplantationerna ägde rum för mellan 8 månader till 18 

år sedan. Sex av deltagarna genomgick dialys före transplantationen. Två 

av deltagarna fick transplantat innan behandling med dialys krävdes. 

Deltagarna behandlades på sjukhus i England. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. 

Frågor ställdes så konstruerat att varje studiedeltagare kunde beskriva 

psykologiska upplevelser före och efter transplantationen och att undersöka 

vad som hjälpte dem att hantera sin situation. Intervjuerna spelades in. 

Analysmetod: Grounded theory. Banden transkriberades och analyserades 

av forskaren. Förnyande och förfining av data skedde genom 

sammanslagning, konstant jämförelse och verifiering för att säkerställa 

riktigheten. Identifierade teman och kategorier. Syntesen av resultaten som 

framkom bildade teorin som förankrades i deltagarnas levda erfarenheter. 

Värdering:  

Styrkor:  

Relevant design för 

syftet.  

Använt bracheting. 

Stärkte resultat med 

citat. Diskuterade 

eventuella bias. Figur 

visade på framtagen 

teori av resultaten.   

Svagheter:  

Ej tydlig beskrivning 

av inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Endast personer som 

genomgått en lyckad 

transplantation deltog 

i studien, vilket ej 

heller diskuterades 

som eventuell 

kriterie.   

Resultat:  

Det centrala resultatet är 

att frågorna som 

transplanterade patienter 

före och efter 

transplantationen kan 

sammanfattas som 

paradoxer och konflikter. 

Således mottagare kan 

behöva 

motsatsförhållandet 

ilska/sorg om förluster 

med en adaptiv attityd till 

att göra det bästa av en 

andra chans på livet, och 

förhandla fram en positiv 

relation med ett 

främmande organ. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Carnett Martin, S. 

Stone, A. M., 

Scott, A. & 

Brashers, D. E 

(2010). Medical, 

Personal, and 

Social Forms of 

Uncertainty 

Across the 

Transplantation 

Trajectory. 

Qualitative 

Health research, 

20(2) 182-196. 

doi:10.1177/1049

732309356284 

USA 

Syfte:  

Att  

identifiera 

orsaker till 

osäkerhet 

över hela 

transplantatios-

processen.  

Metod: Kvalitativ metod, Grounded theory 

Design: Explorativ design 

Population: 

Inklusionskriterier: Personer som väntade på, eller som hade fått någon typ av 

organtransplantation. 

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Systematiskt kvoturval 

Urval – ev. bortfall: ej angivet 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 38 personer varav 8 patienter i väntan på 

transplantation och 30 patienter som genomgått en transplantation, 

(16 män, 22 kvinnor). Deltagarna var mellan 28 till 76 år, med medelåldern 49,9 år. 

24 var gifta, 3 stycken hade en relation, 2 var skilda, och 9 var ensamstående. Av 

de patienter som väntade på ett nytt organ, väntade 3 på en njure, 2 på ett hjärta och 3 

på en lever. Dessa patienter hade tillbringat mellan 2 och 36 månader på en 

väntelista för ett organ med en genomsnittlig väntetid på 16,4 månader. Av 

de patienterna som genomgått en transplantation hade 11 fått en njure (4 från levande 

donatorer), 8 fick ett hjärta, 7 fick en lever, 3 fick en njure och bukspottkörtel 

och en hade fått en njure och en lever.  

Datainsamlingsmetod: Enskilda intervjuer och därefter även fokusgrupper. Personer 

som ingick i fokusgruppen var transplanterade som var medlemmar i en stödgrupp. 

De enskilda intervjuerna varade i 1-2 timmar. Alla fyra författarna genomförde 

intervjuer. De träffades för att diskutera preliminära teman i deltagarnas svar efter de 

enskilda inledande intervjuerna. Baserat på resultaten, förfinades intervjuprotokollet 

att undersöka deltagarnas erfarenheter av osäkerhet i större detalj. 

Analysmetod: Grounded theory. Intervjuerna transkriberades ordagrant och kodades. 

Texterna analyserades latent för att få fram tydliga teman, som blev kategorier. 

Värdering:  

Styrkor:  

Design relevant för 

syftet. Stärkte 

resultat med citat. 

Diskuterade 

eventuella bias.  

 

Svagheter:  

Inga tydliga 

inklusionskriterier. 

Ojämn fördelning 

av deltagarna, 30 

personer hade 

genomgått 

transplantation och 

endast 8 väntade på 

transplantation. 

Resultat:  

Patienter upplever 

osäkerhet till följd av en 

mängd olika 

medicinska, personliga 

och sociala orsaker 

under hela 

transplantationen. 

Exempel på saker som 

patienterna är osäkra 

över är medicinering 

och tanken på deras 

oförutsägbara hälsa (hur 

länge det nya organet 

kommer hålla en god 

funktion) samt hur de 

ska kommunicera med 

den avlidne givarens 

familj.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Gill, P. & Lowes, 

L. (2008). Gift 

exchange and 

organ donation: 

Donor and 

recipient 

experiences of 

live related 

kidney 

transplantation. 

International 

Journal of 

Nursing Studies, 

45(11), 1607–

1617. 

doi:10.1016/j.ijnu

rstu.2008.03.004 

 
Storbritannien 

Syfte:  

Att få en teoretisk 

förståelse av 

levande 

transplantations- 

erfarenheter från 

perspektiv av 

donatorer och 

mottagare. 

Metod: Kvalitativ metod, fenomenologisk, longitudinell studie. 

Design: Deskriptiv design 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Deltagarna rekryterades mellan juli 

2003 och februari 2004 från ett sjukhus för njurtransplanterade i 

sydvästra England. Alla familjer som genomgick levande 

transplantationer under denna period (n = 20) hade skickat ett 

brev och information om studien och ombads svara om önskan 

att delta.  

 

Exklusionskriterier: Ej aktuellt 

 

Urvalsförförande: Strategiskt kvoturval 

Urval – ev. bortfall: 9 av de tillfrågade familjerna deltog 

inte i studien, 45 %. Senare bortfall beskrivs ej 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

Totalt 11 familjer (55 %) samtyckt att delta i studien. 22 

deltagare: 11 givare (6 kvinnor, 5 män) och 11 respektive 

mottagare (6 män, 5 kvinnor). Givarnas medelålder var 50 år 

(åldersintervall 36-62 år) och mottagarnas 46 år (ålder 32-63 år). 

 

Datainsamlingsmetod: Fenomenologisk metod. Genom en serie 

av tre, inspelade semi-strukturerade intervjuer, som genomfördes 

före transplantation och tre och tio månader efter 

transplantationen. Samtliga deltagare var intervjuades separat, 

privat, i sina egna hem.  

 

Analysmetod: Intervjuer transkriberades ordagrant och 

analyserades med hjälp av en process av tematisk 

innehållsanalys. 

 

Värdering: 

 

Styrkor:  

Relevant design för 

syftet. Relevanta 

studiedeltagare. 

Bortfallets storlek 

beskrivet. Eventuella 

databias diskuterades.  

 

Svagheter: 

Exklusionskriterier ej 

närmare beskrivet. Stort 

bortfall. 

Resultat:  
Mottagarna fann accepterandet av 

givarnas erbjudande av ett nytt 

organ krävande på grund av oro 

för deras välbefinnande. De kunde 

bara acceptera transplantation efter 

att ha diskuterat frågan med sina 

givare och fastställa att det var 

något som de ville göra. 

Mottagarnas liv omvandlades av 

en lyckad transplantation och de 

var därefter mycket tacksam mot 

givaren för donationen. 

Transplantationen hade inte en 

skadlig effekt på givare-

mottagare-relationer.  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Kaba, E., Thompson, 

D., Burnard, P, 

Edwards, D. & 

Theodosopoulou, E. 

(2005). Sombody 

else’s heart inside 

me:  A descriptive 

study of 

psychological 

problems after a heart 

transplantation. 

Issues in Mental 

Health Nursing 26(6) 

611-625. 

doi:10.1080/0161284

0590959452 

Skottland 

 

 

 

 

Syfte:  

Att undersöka  

psykiska  

problem 

hos patienter 

som genomgått 

en hjärt-

transplantation. 

 

Metod: Kvalitativ metod, Grounded theory 

Design: Explorativ design 

Population: 

Inklusionskriterier: Deltagarna ska ha genomgått en 

hjärttransplantation. 

 Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Strategiskt urval  

Urval – ev. bortfall: ej angivet 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 42 deltagare varav 35 män 

och 7 kvinnor. Deltagarna var hjärttransplanterade från ett center 

i Skottland i åldern mellan 32 till 61 år. Samtliga talade engelska. 

Transplantationen ägde rum för 2-24 månader innan intervjun. 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade, djupgående intervjuer 

som varade mellan 30-45 minuter per person genomfördes. 

Intervjuernas spelades in.   

 
Analysmetod: Grounded theory. Konstant jämförande analys 

användes för att tolka data. Inspelningarna transkriberas och 

kodades rad för rad för att identifiera huvudkategorier och 

begrepp. 

Värdering:  

Styrkor:  

Design relevant för syftet. 

Stärkte resultat med citat.  

Svagheter:  

Inga tydliga 

inklusionskriterier.  

Redovisade ej alla resultat på 

grund av att det inte var 

möjligt att presentera alla i 

tidsskriften. 

Resultat: 

Psykiska problem som 

mottagarna upplevde var oro 

om donatorns hjärta och hur 

någon annans hjärta kunde 

påverka sin egen personlighet. 

Skuldkänslor för givarens död 

och känslor av tacksamhet mot 

donatorns familj samt oro för 

sitt eget hjärta upplevdes också. 

 

 

 



 

5(11) 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Orr, A., Willis, S., 

Holmes, M., 

Britton, P. & Orr, 

D. (2007). 

Living with a Kidn

ey Transplant: A  

Qualitative 

Investigation of 

Quality of Life. 

Journal of Health 

Psychology, 12 (4) 

653-662. doi: 

10.1177/13591053

07078172 

Storbritannien 

 

Syfte:  

Syftet med 

denna studie är 

att undersöka 

patientens 

erfarenhet av att 

leva med en 

transplanterad 

njure. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod med fokusgrupper 

Design: Explorativ design  

Population:  

Inklusionskriterier: Njurtransplantatet var fortfarande fungerande. 

Deltagarna kunde närvara, vara över 18 år och bo inom en 15-mils 

radie till sjukhuset. 

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Systematiskt kvoturval. En lista över patienter som 

hade transplanterats mellan 1994 och 2000 erhölls från en njurenhet. 

Urvalet omfattade en rad olika åldrar, år sedan transplantation, 

njurfunktion nivå och båda könen.  

Urval – ev. bortfall: 52 personer tillfrågades, varav 26 tackade ja att 

delta.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 26 deltagare, 11 män och 15 

kvinnor., mellan åldrarna 24 till 72 år. Tre av dessa hade genomgått en 

tidigare njurtransplantation som hade misslyckats, och två hade fått 

transplantationer från levande relaterade donatorer.  

Datainsamlingsmetod: Deltagarna delades in i fyra grupper. 

Gruppdiskussioner utfördes i en timme och spelades in. En författare 

ställde öppna frågor, medan en annan tog fältanteckningar. Deltagarna 

tog del av anteckningarna vilket gav dem möjlighet att påverka dem.  

Analysmetod: Grundläggande teman identifierades med hjälp av 

selektiv kodning, vald kärnkategori till andra kategorier, validera 

relationer och ytterligare förfina och utveckla dem med hjälp av 

tematisk analys. 

Värdering:  

Styrkor:  

Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier. 

Återkoppling till 

studiedeltagare. 

Stärkte resultat 

med citat. 

Svagheter: 

Gruppdiskussion 

kan ha påverkat 

resultatet. Det 

fanns bara två 

personer med dåligt 

fungerande njurar 

så denna grupp var 

inte 

välrepresenterade. 

Stort bortfall. 

Resultat: 

Följande teman identifierades: 

medikalisering, rädsla,  

tacksamhet och känsla av 

förpliktelse samt coping.  

Dessa teman kan kräva 

ständig vaksamhet, minskad 

spontanitet och upptagenhet av 

egenvård för att upprätthålla 

njurens hälsa. Känslor av att 

behandlas annorlunda än 

andra, påtryckningar att inte göra 

sig själv och andra besvikna samt 

lusten att öka sin kunskap om deras 

tillstånd, framkom i studien.  

Det konstaterades att dessa 

teman genomsyrar livet för 

mottagare och att de psykosociala 

effekterna av transplantation är 

långvarig. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Sadala, MLA. & 

Stolf, NAG. (2008). 

Heart transplantation 

experiences: a 

phenomenological 

approach. Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness in 

association with 

Journal of Clinical 

Nursing, 17(7b), 

217–225. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2007.02206.x 

Brasilien 

Syfte:  

Att förstå 

upplevelsen av 

hjärttransplantation 

baserat på 

patienternas 

beskrivningar. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk metod 

Design: Deskriptiv design  

 

Population: 

Inklusionskriterier: Hjärttransplanterade patienter med 

operation utförd under åren 1990-2004 

 

 Exklusionskriterier: ej aktuellt 

 

Urvalsförförande: strategiskt urval 

Urval– ev. bortfall: Inget bortfall beskrivet, alla gick med 

på att delta 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp:  

Samtliga, 26 patienter, gick med på att delta i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Data samlades in i intervjuer från 

mars 2003 till mars 2004 och genomfördes individuellt av 

författarna. Deltagarna svarade på frågan: "Vad innebär 

erfarenheten av att leva med ett donerat hjärta för dig?" 

Intervjuerna varade mellan 25 och 70 minuter och spelades 

in på band. 

Analysmetod: Fenomenologisk metod. Analyser och 

tolkningar av data skedde i olika steg, som först tolkade 

deltagarnas individuella beskrivningar. Efter ytterligare 

genomläsning identifierades enheter av betydelse. Till sist 

analyserades data för att hitta likheter och sammanflöde av 

deltagarnas perspektiv då fenomenet essens kunde 

avslöjas.  

Värdering:  
 

Styrkor:  

Relevant design för syftet. 

Relevanta studiedeltagare. 

Citat som stärkte resultatet. 

Tydligt resultat med 

kategorier.  

 

Svagheter:  

Urvalsförfarande ej 

beskrivet tydligare med 

tillvägagångssätt och 

eventuella 

exklusionskriterier och 

bortfall. Eventuella bias ej 

diskuterat. 

Resultat:  

Tre kategorier framkom av 

dataanalys:  

- Tiden levd av hjärtmottagaren 

- Givare, familj och vårdgivare  

- Reflektioner om de levda 

erfarenheterna  

 

Livet efter hjärttransplantation 

innebär att leva i en komplex 

situation: mottagare 

konfronteras med livslång 

immunsuppressiv terapi 

förknippad med många 

biverkningar. Några ansåg sig 

friska medan andra 

rapporterade ihållande 

komplikationer samt 

uppkomst av andra sjukdomar. 

Vårdgivare, deras sociala 

nätverk och familjens stöd var 

avgörande för deras kamp. 

Deltagarna ansåg att livet efter 

hjärttransplantation var en 

fortsatt process som kräver stöd 

och strukturerad uppföljning 

för resten av deras liv. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Savitch, S., Gilmore, 

R. & Dowler, D. 

(2003) An 

Investigation of the 

Psychological and 

Psychosocial 

Challenges Faced by 

Post-Transplant 

Organ Recipients. 

Journal of Applied 

Rehabilitation 

Counseling, 34(3), 3-

9.  

USA 

 

 

Syfte:   

Att identifiera 

utmaningar för 

organtransplanterade 

patienter samt 

behovet av stöd under 

det första året efter 

operationen.  

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Population: 

Inklusionskriterier: Genomgått en organtransplantation. 

Exklusionskriterier: Ej aktuellt 

Urvalsförförande: Strategiskt urval. Deltagarna valdes ut 

från som var medlemmar i en organisation för 

transplanterade.  

Urval – ev. bortfall: En enkät skickades till 60 personer 

som inkluderades varav 54 (90 %) svarade. 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 54 deltagare från 14 

olika delstater i USA. 23 kvinnor, 30 män och en med 

okänt kön. Deltagarna hade genomgått olika 

organtransplantationer som njure, lever, hjärta, lunga och 

pankreas.  

Datainsamlingsmetod: 2-sidig enkät med frågor. 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Värdering:  

Styrkor: 

Litet bortfall. Relevant 

undersökningsgrupp. 

Diskuterade bias. 

 

Svagheter:  

Inga tydliga 

exklusionskriterier.  

Instrumentet hade ingen 

erkänd validitet eller 

reliabilitet och var under 

utveckling. Studiens 

deltagare var samtliga 

medlemmar i en 

organisation, vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

 

 

Resultat:  

Utmaningar som identifierades: 

– Rädsla för organavstötning 

(59 %) 

– Rädsla för exponering av 

sjukdom/bakterier (56 %) 

– Känsla av skuld gentemot 

donatorn (41 %) 

– Frustration (35 %) 

– Förändringar i professionella 

mål (35 %) 

– Förändringar i personliga mål 

(33 %) 

– Depression (31 %) 

– Ångest (30 %) 

– Fysisk svaghet (30 %) 

– Förändringar i matvanor (26 

%) 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Suet-Ching 

Luk, W. (2004). 

The HRQoL of 

renal transplant 

patients. 

Journal of 

Clinical 

Nursing,  13(2), 

201–209. 

doi:10.1046/j.1

365-

2702.2003.0086

7.x 

Kina 

Syfte:  

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet av 

kinesiska 

njurtransplanterade 

patienter i 

Hongkong. 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Explorativ design 

 

Population: 

Inklusionskriterier: Minst 18 år, har ett funktionellt njurtransplantat och 

boende i Hong Kong. Fysisk och kognitiv förmåga samt kunna läsa och förstå 

kinesiska. Medlemmarna i alla sub-föreningar inom the Alliance for Renal 

Patients Mutual Help Association sågs som potentiella deltagare. 

 

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

 

Urvalsförförande: Bekvämlighetsurval 

Urval – ev. bortfall: De som blev tillfrågade att delta ur föreningarna 

beskrivna ovan men inte samtyckte till att delta. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Det var 31 deltagare enligt 

inklusionskriterier och urval beskrivet ovan. 

 

Datainsamlingsmetod: Samtliga intervjuer genomfördes på kantonesiska 

under 2002. Eftersom health-related quality of life (HRQoL) är bäst att 

bedömas genom att beakta de erfarenheter av mer än en dag (Knobf, 2002), 

ombads deltagarna att uttryck, i efterhand, deras känslor under de senaste 30 

dagar som helhet. Öppna frågor användes. 

 

Analysmetod: Icke-strukturerade intervjuer. Utskrifterna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Koder används för att identifiera ett stycke text 

som forskaren tolkar ha en särskild betydelse. Koder av gemensamt attribut 

grupperades i kategorier. 

Värdering: 
 

 Styrkor:  

Relevant 

studiedesign för 

syftet. Relevanta 

studiedeltagare. 

Citat användes för 

att stärka resultat. 

Efter transkriptionen 

gavs avskriften till 

deltagarna för 

återkoppling med 

deltagarna. När 

analysen var färdig, 

intervjuades två 

deltagare igen för att 

bekräfta resultaten. 

 

Svagheter: 

Bortfallets storlek av 

studiedeltagare 

beskrevs ej. 

Eventuella bias eller 

risk för bias beskrivs 

eller diskuteras ej. 

Resultat:  

Deltagarna följer 

medicinerings- och 

omvårdnadsrekommendat

ioner. Även om nya 

symtom till medicinering 

dök upp, kommenterade 

deltagarna att de 

förbättrats påtagligt i 

fysisk och social funktion 

och har en bättre 

livskvalitet som helhet. 

Deltagarna uttryckte sina 

behov när det gäller 

information om 

biverkningar av 

läkemedel, ordentlig 

motion och kost. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Thomsen, D. & 

Jensen, BØ. 

(2009). Patients' 

experiences of 

everyday life after 

lung 

transplantation. 

Journal of Clinical 

Nursing, 18 (24), 

3472-9. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2009.02828.x 

Danmark 

Syfte:  

Att undersöka 

upplevelser av 

vardagslivet 

efter lung-

transplantation 

hos patienter 

som tidigare haft 

kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom 

(KOL). 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Explorativ design 

Population:  

Inklusionskriterier: Valdes ut från den danska listan av lungtransplanterade 

patienter med diagnosen KOL innan transplantationen och att det vid urvalet 

gått minst sex månader efter operationen. Tidskriteriet valdes då det hade 

betydelse för förbättringar i rörlighet, energi, sömn och beroendet av andra 

människor.  

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Systematiskt kvoturval 

Urval – ev. bortfall: 12 personer uppfyllde kriterierna, varav en tackade nej 

att var med samt en svarade inte på förfrågan.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Studien genomfördes med fem kvinnor 

och fem män, varav sex hade kronisk avstötning och fyra inte. Åldern 

varierade mellan 50-69 år, fyra deltagare var gifta och sex bodde ensamma. 

Samtliga 10 deltagare var pensionärer. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes under 

perioden januari-juni 2005 och ägde rum i deltagarnas hem. Tiden för varje 

intervju var 40-60 minuter. 

Analysmetod: Intervjuerna spelades in på band och 

transkriberade ordagrant. Transkriberade data analyserades med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys och kategoriserades logiskt för att identifiera 

mönster och teman. 

Värdering:  

Styrkor: 

Hade en design som 

var relevant till 

syftet. Använde sig 

utav kodning, 

kategorier och 

teman. Tydligt 

beskrivet i tabell. 

Forskarna 

diskuterade 

eventuella bias som 

kunde ha uppstått.   

 

Svagheter:   

Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

 

Resultat:  

Analysen visade fyra teman av 

upplevelse som ansågs viktiga 

för deltagarnas situation och 

vardagsliv:  

– En andra chans 

 

– Ett vanligt liv utan kronisk 

avstötning 

 

– Även små dagliga aktiviteter 

tar tid med kronisk avstötning 

 

– Behov av stöd och kunskap  
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Vermeulen, K. M., 

Ouwens, J-P., van 

der Bij, W., de 

Boer, W. J., 

Koëter, G. H. & 

TenVergert, E. M. 

(2003). Long-term 

quality of life in 

patients surviving 

at least 55 months 

after lung 

transplantation. 

General Hospital 

Psychiatry, 25(2), 

95-102. 

doi:10.1016/S0163

-8343(02)00007-0 

Nederländerna 

Syfte: 
Att undersöka 

den långsiktiga 

effekten av 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

efter lung-

transplantation

.  

Metod: Kvantitativ metod,  

Design: Icke-experimentell, deskriptiv design 

Population:  

Inklusionskriterier: Patienter som inkluderats i studien från första dagen på 

väntelistan för ny lunga och genomgått lungtransplantation och sedan överlevt 

minst 55 månader. 

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval 

Urval – ev. bortfall: 61 personer uppfyllde kriterierna, bortfall på 32 personer på 

grund av död (24 stycken) eller oförmåga att delta (8 stycken). 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 28 patienter mellan 18-59 år som 

genomgått lungtransplantation och överlevt minst 55 månader. 17 män och 11 

kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: Alla patienter blev ombedd att fylla i Health Related 

Quality of Life (HRQL)-enkäter i flera steg från det ögonblick de ställdes i 

organväntelistan. Frågeformulär var skickade på posten. Efter 

lungtransplantationen, sändes frågeformulär efter fyra och sju månader och 

därefter var sjätte månad. Enkäten undersökte de sex dimensionerna som var 

rörlighet, smärta, energi, sömn, social isolering och emotionella reaktioner. 

Enkäten undersökte även allmän oro, depressiva symtom, välbefinnande, i 

vilken utsträckning deltagarna kunde ta hand om sig själva, aktiviteter i dagliga 

livet (ADL) samt dyspné.  

Analysmetod: Statistisk analys 

Värdering:  

Styrkor:  

Lång uppföljningstid 

på deltagarna. 

Adekvata statistiska 

metoder användes. 

 

Svagheter:  

Studien hade stort 

bortfall. Är gjord som 

en pilotstudie.  

Resultat:  

Det kan konstateras 

att patienter upplever 

en stabil och bättre 

livskvalitet efter 

lungtransplantationen

. Långsiktigt efter 

transplantationen 

upplever patienterna 

en nedgång på flera 

dimensioner av 

livskvalitet, vilket 

kan förklaras av en 

ökning av 

kormorbida tillstånd 

och bronkiolit. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Wiederhold, D., 

Langer, G., & 

Landenberger, M. 

(2011). 

Ambivalent lived 

experiences and 

instruction need 

of patients in the 

early period after 

kidney 

transplantation: A 

phenomenological 

study. Nephrology 

Nursing Journal, 

38(4), 417-423. 

Hämtad från 

databasen 

PubMed with Full 

Text. 

Tyskland 

 

 

Syfte: 

Beskriva patienters 

upplevelser efter 

njurtransplantation 

innan de blir 

utskrivna från 

sjukhuset samt att 

identifiera ämnen 

för patientens 

undervisning och 

utbildning. 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Population:  

Inklusionskriterier: Genomgått en förstagångstransplantation med ett 

organ från en obduktionsgivare som visar en stabil njurfunktion och 

som inte krävde dialys. Patienterna skulle fortfarande vara i 

slutenvårdsbehandling och inte fått någon strukturerad 

patientutbildning vid tidpunkten för undersökning. Transplantationen 

daterades minst sju dagar tillbaka.  

Exklusionskriterier: ej aktuellt 

Urvalsförförande: Homogent urval 

Urval – ev. bortfall: Inget bortfall tas upp.  

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Tio studiedeltagare; sex män och 

fyra kvinnor, med en genomsnittlig ålder på 53,6 år och en räckvidd på 

41 till 66 år. Sju personer av deltagarna var pensionerade och tre 

personer var verksamma inom sitt arbete. 

Datainsamlingsmetod: Semi-strukturerad intervju med öppna 

frågor. Intervjutillfällena hade ingen tidsbegränsning. Intervjuerna 

spelades in. 

Analysmetod: Intervjuerna transkriberades och utvärderades enligt 

en beskrivande fenomenologiska metod. Teman bildades och beskrevs 

utförligare.  

Värdering:  

Styrkor:  

Redovisning av 

studiedeltagarna 

framkom tydligt.  Citat 

som stärkte resultat. 

Resultaten återfördes 

och diskuterades med 

delar av 

undersökningsgruppen. 

 

Svagheter: 

Beskrivning av 

exklusionskriterier 

saknades. Diskussion 

om eventuella bias 

saknades. Eventuellt 

bortfall beskrevs ej. 

 

Resultat:  

På grund av många 

motsatta känslor, 

beskrivs den upplevelsen 

som var mest väsentlig 

som en ”känsla att vara 

sönderriven”. Det 

beskrivs närmre i sex 

delteman:  

– Vägning av dialys 

kontra transplantation 

– Upplevelse av positiva 

förändringar 

– Hantering av organet 

– Upplevelse av 

funktionsnedsättningar 

och oro 

– Upplevelse av 

självförtroende 

– Upplevelse av behovet 

av stöd 

 

 


