
   
Utbildningsprogram för sjuksköterskor 180 hp 

Kurs 2VÅ60E 

HT- 2016 

Examensarbete, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÄR DET NU LIVET BÖRJAR? 
En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ 

  

                                             

                                             

  

  

        

     

          

 

 

 

 

 

 

Författare: 

                   Englund Victoria 

Gustavsson Maja 



Titel  Är det nu livet börjar?- En litteraturstudie om patienters 

upplevelser av att leva med ett transplanterat organ 

Författare  Englund Victoria & Gustavsson Maja 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Handledare Sylvi Persson 

Examinator Jenny Lovebo 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.  

351 95 Växjö 

Nyckelord  Avstötning, emotionella upplevelser, livet efter, nya hinder, nya 

möjligheter, organtransplantation 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Ordet organtransplantation betyder överflyttning av ett organ från en individ till 

en annan. Att få ett nytt organ innebär många omställningar i individens vardag. Det kan för 

individen innebära fysiska, sociala och psykiska problem.  

 

Syfte: Syftet var att studera patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ.  

 

Metod: Litteraturstudien grundade sig i en kvalitativ design baserad på fem självbiografiska 

böcker. Böckerna analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012).  

 

Resultat: Fyra kategorier och elva underkategorier framkom efter analys; Nya möjligheter, 

Nya hinder (Ökad infektionsrisk, läkemedelsbiverkningar, en förändrad kropp, livslång 

läkemedelsbehandling och regelbundna sjukhusbesök), Emotionella upplevelser (Tacksamhet 

gentemot närstående, trygghet genom tröst och stöd från sjukvårdspersonal, känslor av sorg 

och tacksamhet gentemot donatorn, skuldkänslor och att födas till ett nytt liv), Gemenskap 

med andra transplanterade individer.  

  

Slutsatser: Att leva med ett transplanterat organ innebär en livsomvälvande upplevelse. Det 

ger en andra chans till livet, men det innebär även många nya risker och begränsningar. I 

mötet med en individ som lever med ett transplanterat organ är det viktigt att sjuksköterskan 

ser till dennes livsvärld, för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt. 
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BAKGRUND 
Historia 

Enligt sägner utfördes transplantationer redan före Kristi födelse, men det saknas 

dokumenterade fall innan 1800-talet. I de dokumenterade fallen efter 1800-talet beskrivs 

lyckade hud- och bentransplantationer. År 1954 utfördes den första lyckade 

organtransplantationen i världen, då en 22-årig man tog emot en njure av sin tvillingbror för 

att kunna överleva. Det lyckades på grund av att deras immunförsvar i stort sett var identiska 

eftersom förutsättningen för en lyckad organtransplantation är att immunförsvaret inte stöter 

bort det nya organet. Några år senare togs det första immunhämmande läkemedlet fram i syfte 

att förhindra avstötning (Ekberg, 2012). 

 

Organtransplantation 

Ordet organtransplantation betyder överflyttning av ett organ från en individ till en annan. Det 

finns två olika sorter av transplantation: att transplantera ifrån en levande donator eller ifrån 

en avliden donator. En organtransplantation ifrån en levande donator kan vara en njure eller 

en bit av levern. En transplantation från en avliden donator kan vara hjärta, lungor, njure, 

lever, bukspottskörtel eller tunntarm (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2016) 

transplanterades totalt 764 organ i Sverige under 2015. Av dessa organ kom 631 från avlidna 

organdonatorer och 133 från levande organdonatorer. Under år 2015 avled 34 patienter under 

väntan på en organtransplantation (ibid). 

 

Kriterier för en organtransplantation 

Enligt Lagen (1995:831) om transplantation för att få ta tillvara på organ från en avliden 

person, måste den avlidna personen gett sitt samtycke genom att fylla i ett donationskort, 

anmält sig till Socialstyrelsens donationsregister eller berättat om sina önskemål för en 

anhörig. Om den avlidna personen har gett sitt medgivande, kan en anhörig inte motsäga sig 

ingreppet. I de fall där den avlidne personen inte tagit ställning till en organtransplantation, 

har anhöriga juridiska rättigheter till att ta det beslutet (ibid). 

 

När ingen annan kirurgisk eller medicinsk behandling finns för en patient och patientens 

tillstånd är livshotande på grund av organsvikt, erbjuds patienten att få ett nytt organ via 

transplantation. Villkor för att en patient skall få en organtransplantation är att det bedöms 

finnas möjligheter att patienten ska få ett förlängt liv och ökad livskvalité (Bakkan, Myrseth, 

Kongshaug, Relbo & Grov, 2011).  

 

Upplevelser av att leva med ett transplanterat organ 

En transplantation leder till en andra chans i livet och livet har blivit till en gåva. Det kan leda 

till en ny uppskattning och en ny tacksamhet för att fortfarande få finnas på jorden (Bakkan, 

Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). 

 

 Studier visar att efter en organtransplantation kan mottagaren drabbas av både fysiska, 

sociala och psykiska problem i form av avstötning, läkemedelsbiverkningar, rädslor, 

samvetskval, tacksamhetsskuld samt relationsstörningar (Forsberg, Cavallini, Fridh, & 

Lennerling, 2016). Avstötning kan ske genom att kroppens eget immunförsvar ser det nya 

organet som ett främmande föremål och vill stöta bort det från kroppen (Gheith, El-Saadany, 

Abuo Donia, & Salem, 2008). 

 

 

http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=21&sid=fb63d5fb-98b8-405c-bdcb-1df4313bcf77%40sessionmgr107&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=21&sid=fb63d5fb-98b8-405c-bdcb-1df4313bcf77%40sessionmgr107&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
http://web.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=21&sid=fb63d5fb-98b8-405c-bdcb-1df4313bcf77%40sessionmgr107&hid=115&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl
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För att förhindra avstötning av de nya organen måste patienten ta immunhämmande 

läkemedel livet ut och gå på regelbundna kontroller i form av blodprov och vävnadsprov på 

sjukhus för att mäta graden av risk för avstötning (De Souza, Oliveira Trindade, Oliveira de 

Mendonça, Rosendo da Silva, 2016; Colaneri, 2014). De immunhämmande läkemedlen kan 

ge olika former av biverkningar som hudförändringar, viktökning, diabetes, benskörhet, ökad 

hårtillväxt och ökad risk för cancer. Läkemedlet hjälper patienten att få behålla organet, 

samtidigt som det kan ge oönskade biverkningar. De olika biverkningarna kan påverka 

patientens vardag, då de måste förhålla sig till vad deras nya livssituation kräver. Även om en 

transplantation i de flesta fall leder till att patienten mår betydligt bättre, så måste det finnas 

en förståelse för hur de olika biverkningarna påverkar patienten. Exempelvis om patienten 

drabbas av en kronisk sjukdom som diabetes, så krävs det anpassning utefter det (Bakkan, 

Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). 

 

En transplantation leder till en andra chans i livet, men kan också medföra nya sociala 

problem för patienten. För många patienter tar det tid att bearbeta det som har hänt. 

Sjukdomen kan ha påverkat rollerna i familjen, relationen med vänner och relationen med 

make/maka. Efter en transplantation börjar en ny period i livet och patienten måste komma 

underfund med vad den nya roll innebär, när livssituationen har förändrats (Bakkan, et al., 

2011). Enligt Rosengren (2015) kan upplevelsen av att vara i en svår livssituation påverka 

människan till att vilja söka en ny mening i tillvaron. Exempelvis kan en tro till Gud bidra 

med att inge hopp och styrka när existentiella tankar uppstår.  

 

Att få ett nytt organ innebär många omställningar i individens vardag. Thomsen och Jensen 

(2009) menar att det finns brist på kunskap i samhället kring organtransplantationer och att 

det är viktigt att vårdpersonalen har förståelse och tillräckliga kunskaper om 

organtransplantationer för att kunna lindra lidande och öka välbefinnandet för personer som 

lever med ett transplanterat organ. Thomsen och Jensen (2009) beskriver även att patienter 

har upplevt oenighet mellan den vårdpersonal som har informerat och gett rådgivning, vilket 

medfört osäkerhet och oro hos patienter. Denna oenighet kring organtransplantationer har 

huvudsakligen berott på kunskapsbrist hos vårdpersonalen. Alla individer är unika och 

därmed kan upplevelserna upplevas olika från person till person. En patient som lever med ett 

transplanterat organ kan ha befunnit sig i ett stadium där döden har lurat runt hörnet. Det som 

inte får glömmas bort är att minnet av sjukdomen fortfarande finns kvar, vilket kan påverka 

patientens livsvärld på ett positivt, men även på ett negativt sätt (ibid). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan utgör en essentiell roll i stödet till patienten efter en organtransplantation.  

Patienten behöver tid för att känslomässigt bearbeta det som har hänt före, under och efter en 

transplantation. Det kan ta tid för patienten att återgå till normala rutiner och anpassa sig till 

sin nya livssituation. Det är inte ovanligt med nedstämdhet efter en organtransplantation och 

det är viktigt att patienten blir informerad om detta. Sjuksköterskan spelar därför en 

betydelsefull roll för patienten även efter en organtransplantation (Bakkan, et al., 2011).  

 

Williams, Low, Manias och Crawford (2016) tar i sin studie upp hur sjuksköterskan kan vara 

ett stöd för att hjälpa patienten att varje dag ta sina immunhämmande läkemedel. Det innebär 

en stor omställning för patienten att ta immunhämmande läkemedel resten av livet. De 

betonar också vikten av kommunikation och följsamhet mellan patient och sjuksköterska. 

Patienten måste vara väl förberedd på sin nya livssituation och samverka med vården till 

långtidsuppföljningar. Utöver livstidsmedicinering måste även patienterna förändra sina 



3 

 

levnadsvanor. Via samtal mellan sjusköterska och patient kan oro och funderingar lindras 

genom att sjuksköterskan låter patienten sätta ord på sina upplevelser. 

 

Stanfill, Bloodworth och Cashion (2012) har undersökt transplanterade patienters attityder 

angående förändring av levnadsvanor och visar att patienterna uttryckte en önskan att få mer 

information från sjuksköterskan om hur viktigt det är med motion och nutrition, eftersom 

övervikt är en vanlig biverkan av de immunhämmande läkemedlen.  

 

Tidigare forskning 

Enligt Nilsson, Forsberg, Bäckman, Lennerling och Persson (2011) fokuserar tidigare 

forskning främst på patienters upplevelser innan en organtransplantation. Trots detta visar 

forskning att patienter har tankar och oro kring hur det är att leva med ett transplanterat organ.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att patientens upplevelser 

av att leva med ett transplanterat organ är i fokus. Enligt ett vårdvetenskapligt perspektiv är 

det patienten som är i fokus och syftet är att öka förståelsen om hur lärdom om patienten, 

vårdande och hälsa kan tillämpas för att främja hälsoprocessen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Studien utgår ifrån begreppen livsvärld, levd kropp och välbefinnande (ibid). 

 

Livsvärld och levd kropp 

Varje människas livsvärld är unik så som varje individ upplever sin verklighet. En individ 

som lever med ett transplanterat organ har varit med om att livsvärlden förändrats och det är 

något som individen bär med sig för resten av livet. Att vårda patientcentrerat innebär att 

sjuksköterskan vårdar utefter patientens livsvärld. För att vårda patienten till ett friskare liv, är 

det viktigt att sjuksköterskan utgår ifrån individens unika perspektiv (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

 

Asp och Fagerberg (2012) definierar även upplevelser i livsvärlden som fenomen. Att skaffa 

sig kunskap om dessa fenomen är att ta del av patientens historia/berättelse om deras 

upplevelser. Inom fenomenologin ses kroppen och själen som en helhet (Rosberg, 2012). Det 

går inte att vårda en patient utifrån ett livsvärldsperspektiv om vårdarna inte ser till den levda 

kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010). Med levd kropp menar Dahlberg och Segesten (2010) 

att det är genom den som människan har tillgång till ett liv. Den levda kroppen kan vara 

psykisk, fysisk, andlig och existentiell samtidigt. Vid sjukdom påverkas kroppen och det är 

genom kroppen vi upplever livsvärlden, därmed påverkas även tillgången till världen (ibid). 

Att leva med ett transplanterat organ påverkar patientens tillgång till liv genom den levda 

kroppen. Patienten har gått ifrån att vara allvarligt sjuk till att uppleva hälsa, tack vare det nya 

organet. Den levda kroppens tillgång till världen har förändrats och samma kropp som 

tidigare kunde begränsa patienten har istället öppnat upp nya möjligheter. Dessa möjligheter 

är inte enbart positiva eftersom transplantationen kan medföra nya hinder för patienten (ibid). 

 

Välbefinnande 

Välbefinnande är något som är personligt och unikt för varje individs livsvärld, det är en 

subjektiv upplevelse. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är hälsa att vara i stånd att 

genomföra det som anses vara väsentligt för sitt egna jag. Hälsa och välbefinnande beskrivs 

ofta som ett samspel som integrerar med varandra. Det som är essentiellt för att uppleva 

välbefinnande är att individen känner att tillvaron är meningsfull. En individ kan även känna 
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välbefinnande trots sjukdom genom att individen omformulerar sin tillvaro och lär sig att 

förhålla sig till den nuvarande livssituationen, trots påverkan av sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För individer som lever med ett transplanterat organ kan definitionen på 

välbefinnande förändras. Det nya organet ger möjligheter till ett nytt liv för individen, men 

har även förändrat dennes livssituation (ibid). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Vid en organtransplantation förändras den levda kroppen. Att få ett nytt organ innebär en 

andra chans i livet efter längre tid av sjukdom, men också stora förändringar i tillvaron för 

patienten. Att få ett nytt organ har dock ett pris, den allvarligaste komplikationen som kan 

inträffa efter en organtransplantation är avstötning, som betyder att kroppen stöter bort det 

nya organet. Därför måste patienter som lever med ett transplanterat organ medicineras med 

immunhämmande läkemedel för resten av sitt liv, vilket medför vissa biverkningar.  

 

Att vara mottagare av ett transplanterat organ är en unik upplevelse och kan inte jämföras med 

någon annan individs upplevelse av en transplantation. Individens perspektiv på livsvärlden 

och den levda kroppen kan förändras. Den förändrade livssituationen kan även leda till ett 

förändrat perspektiv på välbefinnandet. Studiens fokus ligger på att undersöka patienters 

upplevelser av att leva med ett transplanterat organ eftersom det är ett relativt outforskat 

område. För att som sjuksköterska kunna stödja dessa patienters hälsoprocesser krävs mera 

kunskaper och förståelse för dessa patienters upplevelser. Därför ses den här litteraturstudie 

som relevant att utföra för att sjuksköterskan ska få ökad kunskap och förståelse för 

patienternas upplevelser av att leva med ett transplanterat organ. 

Hur kan sjuksköterskan stödja patienter som lever med ett transplanterat organ?  

SYFTE 
Syftet var att studera patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ. 

METOD 
Eftersom syftet var att studera patienters upplevelse att leva med ett transplanterat organ, 

valdes en kvalitativ induktiv ansats som fångar upp patientens upplevelser. Enligt Segesten 

(2012) är detta en metod som fördjupar förståelsen för ett fenomen som baseras på patienters 

upplevelser. Litteraturstudien baserades på självbiografier av vuxna individer som lever med 

ett transplanterat organ. En självbiografi skrivs utifrån individens egna personliga tankar och 

handlar om primärkällans upplevelser av sitt fenomen (Dahlberg, 1997).  

 

Datainsamling 

Studien baserades på fem självbiografiska böcker skrivna av människor som lever med ett 

transplanterat organ. Fyra av böckerna hittades genom den nationella bibliotekskatalogen 

Libris, som är en databas som har ett stort urval av litteratur. För att utvidga sökningen 

användes ytterligare en databas, Bokus. Det genomfördes en internationell sökning i denna 

databas, där den femte boken valdes ut. Sökningar gjordes även i universitetsbibliotek samt 

stadsbibliotek via internet, för att komplettera sökningen på grund av att det inte finns en 

databas där hela Sveriges bokbestånd är samlat (Forsberg & Wengström, 2013). För att lättare 

hitta aktuella självbiografier användes sökord (Polit & Beck, 2008). Dessa sökord var: 

Transplantation, biografier, biography, life och experience (Bilaga 1). 
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Urval 

Inklusionskriterier var att självbiografierna skulle vara maximalt 20 år gamla. Detta kan anses 

vara något gammalt, men till denna studie var det nödvändigt för att få tillräckligt med 

material till resultatet. Axelsson (2012) menar att om den publicerade forskningen inom 

området är begränsad, finns det möjlighet att utvidga tidsperioden för att inte missa forskning 

av betydelse. Studien inkluderade enbart böcker som var skrivna på svenska eller engelska, 

för att undvika misstolkningar vid analys. Inklusionskriterier för de fem självbiografier som 

slutligen valdes var att det skulle handla om patienter som lever med ett transplanterat vitalt 

organ, eftersom vitala organ har en livsviktig funktion och upplevelser kan skilja sig om 

transplantationen kan innebära liv eller död för patienten. Studien inriktades på vuxnas 

upplevelser och därför inkluderades endast självbiografier där författarna var över 18 år. 

Exklusionskriterier var självbiografier skrivna av en anhörig eller en person som hade donerat 

organ, samt faktaböcker om transplantationer.  

 

En av de fem böcker som valdes till studien var skriven med hjälp av en så kallad 

“medförfattare”, vilket innebär att en författare hjälper en annan människa att få sin berättelse 

skriven (Deubler, 2016). Denna bok inkluderades eftersom den var skriven utifrån 

huvudpersonens upplevelser av sitt fenomen och huvudpersonen (patienten) var med och 

lämnade information när boken skrevs och kunde därmed också verifiera vad som skrevs 

(David & Sutton, 2016). 

 

Kvalitetsgranskning 

De fem självbiografierna (Bilaga 2) som valdes ut till denna studie kvalitetsgranskades av 

båda författarna, så som rekommenderas av Segesten (2006). Detta innebär en granskning av 

självbiografierna avseende ansvarig utgivare och i vilket syfte, när boken trycktes samt vilket 

syfte författaren hade när självbiografin skrevs (Bilaga 3). Efter att frågorna i mallen 

besvarades gjordes en egen bedömning av böckernas kvalité. Fyra av böckerna gavs ut av 

kända förlag som författarna kände till och uppfyllde kraven utefter mallen, böckerna 

klassades därefter som pålitliga. En av böckerna gavs ut av ett förlag som författarna inte 

kände till, men efter vidare forskning ansågs boken hålla hög kvalité och vara pålitlig.    

 

Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys gjordes, som enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) är en bra metod när en stor mängd data skall analyseras och där fokus ligger på 

tolkningar av texter. Böckerna lästes igenom enskilt ett flertal gånger för att få en överblick 

och förståelse för innehållet. Sidor som berörde syftet markerades. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut av båda författarna. Båda författarnas utvalda meningsbärande 

enheter jämfördes och analyserades, för att finna skillnader och likheter. Efter detta moment 

kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket betyder att texten förkortas ner, men det 

väsentliga i innehållet bevaras. Den kondenserade texten kodades och tilldelades olika 

benämningar för att därefter kunna jämföra koderna och bilda olika kategorier. Dessa 

kategorier utgör studiens resultat. Kategorierna delades upp i olika underkategorier för att 

lättare skapa struktur i innehållet (ibid). Exempel på genomförandet av analysen åskådliggörs 

i bilaga 4. Ett objektiv förhållningsätt har använts vid analysen av denna studie, det för att 

sätta förförståelsen åt sidan (Dalhberg, 1997). Den egna förförståelsen sattes åt sidan hos 

författarna för att inte riskera att omedvetet blanda in egna värderingar och kunskaper. När 

tolkning av materialet har skett, användes ett öppet förhållningssätt.  
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Forskningsetiska aspekter 

Resultatet av denna studie baserades på självbiografier, vilket betyder att det är författarna till 

böckernas egna ord om fenomenet. När självbiografin publicerades gav författarna till 

böckerna sitt samtycke till att andra får ta del av materialet. De gav även samtycke till att 

deras identitet utlämnades, därför krävdes ingen frågan om tillåtelse av materialet. Materialet 

från självbiografierna får inte förvrängas så att författarna förolämpas (SFS 1960:729). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2008) bör forskarna till studien förhålla sig utefter regler vid 

genomförandet av en studie. Till exempel skall all forskning som samlas in enbart användas 

till forskningsändamål. Studien använde sig av publicerade verk och hänsyn togs därför till 

upphovsrättens lag (SFS 1960:729). Enligt upphovsrätten skall verket inte ändras i större 

utsträckning än det som krävs, hänsyn måste även tas till källhänvisning av citat. Till denna 

studie användes ett objektivt förhållningssätt till materialet. Det för att människans 

förförståelse inte ska påverka resultatet genom att eget omdöme och vetande blandades in. 

Tolkningar av materialet till denna studie fokuserades därför på vad de utvalda 

självbiografierna verkligen handlade om (Dahlberg, 1997). 

 

RESULTAT 

Analysen av de fem självbiografierna resulterade i fyra kategorier med elva underkategorier 

som kunde urskiljas och som beskriver patienters upplevelser av att leva med ett 

transplanterat organ (Tabell 1). I resultatet betecknas författarna till självbiografierna som 

informanter.  

Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Nya möjligheter  

 

Nya hinder - Ökad infektionsrisk 

- Läkemedelsbiverkningar 

- En förändrad kropp 

- Rädsla för avstötning 

- Livslång läkemedelsbehandling 

- Regelbundna sjukhusbesök 

Emotionella upplevelser - Tacksamhet gentemot närstående 

- Trygghet genom tröst och stöd från 

sjukvårdspersonal 

- Känslor av sorg och tacksamhet gentemot     

donatorn 

- Skuldkänslor  

- Att födas till ett nytt liv 

Gemenskap med andra transplanterade 

individer 
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Nya möjligheter 
Samtliga informanter talade om hur förändrad deras livsvärld blev av att leva med ett 

transplanterat organ. Den levda kroppen hade gått från att vara sjuk till frisk. Det blev en 

tydlig övergång från att vara livshotande sjuk till att för första gången kunna gå i en trappa 

utan att bli andfådd. Det blev tydliga kontraster gentemot hur deras vardag varit före 

transplantationen. Informanterna berättade om hur organtransplantationen öppnat upp nya 

dörrar av möjligheter för dem. De tog upp vad de hade saknat under tiden som de hade varit 

sjuka, exempelvis att saknaden efter familjelivet och en vardag var stor. Efter 

transplantationen var det saker som annars brukade tas för givet, som de nu kunde uppskatta 

på ett annat sätt. Små vardagliga ting som att tampas med sina barn angående matteläxan, att 

kunna vara ute i naturen och plocka hallon och helt enkelt återigen få leva sina normala 

rutiner. Att kunna njuta av vad deras nya kropp kunde åstadkomma var också betydelsefullt. 

Efter att i flera år varit fånge i sin kropp på grund av sjukdom, blev den förändringen väl 

uppskattad hos varje informant. Det var många informanter som hade barn och som kände att 

deras sjukdom tagit alldeles för mycket tid ifrån dem, tid som de hellre spenderat på att vara 

förälder. 

 

Under dessa donerade år har jag känt dofter, sett naturens under i alla dess 

former, hört fågelsång och människors tal, lyssnat till musik med alla mina 

celler, känt hud mot hud, lekt med barn och barnbarn och andras barn och 

barnbarn, älskat och älskats (Ritzén Sick, 2005, s. 166).  

 

Nya hinder 

Den medförda förändringen var dock inte enbart positiv, det uppstod även nya hinder för 

informanterna som levde med ett transplanterat organ. Informanterna talade om hur den första 

tiden efter transplantation upplevdes. 

Ökad infektionsrisk 

Första tiden efter transplantationen var patienten som mest infektionskänslig och om patienten 

blev utsatt för en infektion var inte immunförsvaret så motståndskraftigt, på grund av de 

immunhämmande läkemedlen. En informant berättade om hur påfrestande det var att ständigt 

få återkommande urinvägsinfektioner, just för att immunförsvaret var nedsatt. På grund av att 

risken för infektioner var stor, ledde det till att individerna isolerade sig och fick avstå från 

socialt umgänge. 

 

Veckorna och månaderna efter hjärtbytet levde jag nästan lindad i bomull.  Jag 

fick inte vara någonstans där bakterier kunde vara, vilket ju var överallt (Ritzen 

Sick, 2005, s. 145). 

Läkemedelsbiverkningar 

Informanterna talade om olika biverkningar på grund av de immunhämmande läkemedlen. 

Dessa läkemedel hindrade dem från att leva det liv de hade önskat. Exempel på biverkningar 

var diabetes, huvudvärk, nedsatt syn, skakningar och kramper. En informant fick hudcancer 

på grund av läkemedlet. 

 

The most prominent side effects for me, due to my suppressed immune system, 

have been the several times I´ve been treated for skin cancer (Greene, 2011, s. 

71).  
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 Andra vanliga biverkningar av immunhämmande läkemedel var övervikt på grund av de stora 

kortisondoserna. Vidare berättade de att efter transplantationen förändrades kroppen från att 

vara underviktig till överviktig. Det var även vanligt med en ökad hårväxt. Informanterna 

kunde få oönskad hårväxt i ansiktet, på bröstet och ryggen.  

 

En förändrad kropp 

I samma ögonblick som de nya organen sattes in, startade en förändring hos informanterna 

som både var fysisk och psykisk. Kroppsförändringarna kunde leda till negativa upplevelser 

som nedsatt självförtroende, samt ett minskat socialt liv på grund av skammen över sitt 

utseende. Det togs även upp om en förändrad personlighet i samband med transplantationen. 

En av informanterna berättade att efter transplantationen var hon mer aggressiv, bestämd och 

självsäker, något som aldrig märkts av tidigare. Informanten kände sig mer maskulin och var 

övertygad om att det nya hjärtat var ifrån en man. Senare fick informanten bekräftat att det 

donerade hjärtat kom från en man. Det nya organet kunde också leda till existentiella tankar 

hos informanterna. De kunde uppleva en känsla av att vara delad i sin kropp och ifrågasätta 

sin existens.   

 

Och nu hade vissa delar av kroppen- stora, viktiga delar- tagits bort och ersatts 

med någon annan. Vad betydde det? Vem var denne ”andre”? Och hur kunde 

han passa ihop med mig? (Sylvia & Novak, 1998, s. 93).  

 

Rädsla för avstötning 

I samtliga biografier upplevde informanterna känslor av rädsla för avstötning. Samtliga 

informanter berättade att inte en enda dag gick utan att de ägnade en stor del av sin 

tankeverksamhet åt att känna rädsla att det nya organet skulle stötas bort. Informanterna var 

väl medvetna om att en avstötning av organet kunde leda till döden och så fort de kände att 

kroppen inte kändes helt i form, tog de signalerna på allvar och uppsökte sjukvård. Samtliga 

informanter hade varit med om att en avstötning av deras nya organ var på väg att ske. De 

upplevde avstötningen som en mardröm, då allt de har kämpat för höll på att förloras. 

Informanterna blev efter detta mera observanta på efterföljande avstötningar och lärde sig 

känna sin kropp bättre när det nästa gång var på väg att bli en ny avstötning. 

 

Skulle mitt nya hjärta fortsätta slå eller skulle avstötningen 

börja i samma ögonblick som jag lämnade sjukhusbyggnaden? 

(Sylvia & Novak, 1998, s. 100). 

 

Livslång läkemedelsbehandling 

Informanterna tog immunhämmande läkemedel varje dag för att förhindra avstötning. I början 

upplevde många att det var svårt att få in det som en daglig rutin. Det var viktigt att inte 

glömma bort att ta medicinerna och att även ta dem på regelbundna tider. Dessa mediciner var 

en livslång behandling som inte gick att avstå ifrån när individer lever med ett transplanterat 

organ. Även om informanterna var medvetna om hur viktig medicinen var, så kunde det vissa 

dagar vara svårt att motivera sig själv till att ta dem. En av informanterna berättade hur 
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medicineringen blev en del av vardagen och hur informanten varje morgon och kväll tog ett 

dussintal tabletter. För att inte missa den exakta tidpunkten att ta de immunhämmande 

läkemedlen ställdes klockan på alarm varje morgon, detta kunde skapa känslor av att vara 

bunden till medicinen som en livslina. 

 

 Jag tycker inte om att ta så mycket mediciner, men jag vet ju att de alla är 

 livsuppehållande för mig. Då diskuterar man inte så mycket  

 (Ritzén Sick, 2005, s. 143-144). 

 

Regelbundna sjukhusbesök 

Informanterna upplevde att regelbundna sjukhusbesök och undersökningar blev en del av 

vardagen. Dessa undersökningar gick ut på att undersöka graden av avstötning och undersöka 

allmäntillståndet. Sjukhusbesöken upplevdes ofta som ångestladdade hos informanterna, på 

grund av vad provsvaret skulle visa. Det första året efter själva transplantationen var 

sjukhusbesöken mer frekventa och antalet besök berodde helt på hur individen mådde och 

repade sig efter transplantationen. De berättade att när tillståndet hade stabiliserats och de 

mådde bättre blev sjukhusbesöken färre och färre rent naturligt, men trots detta gjordes årliga 

standardkontroller.  

 

Tre eller fyra dagar i veckan var jag i början fortfarande på sjukhuset, dels för 

att lämna prover och träffa läkare (Klepke, 2003, s. 151). 

 

 En av informanterna upplevde dock att det brast i kommunikationen mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Informanten i fråga hade önskat att det tydligare hade framkommit om hur 

pass mycket tid alla de regelbundna sjukhusbesöken skulle ta och hur mycket av det andra 

vardagslivet som fick stå i sidan på grund av det. Informanten hävdade att om 

sjukvårdspersonalen var noggranna med att denna information nådde ut till de patienter som 

lever med ett transplanterat organ, skulle välbefinnandet ökat markant. 

 

Emotionella upplevelser 

Tacksamhet gentemot närstående 

Något som nämndes i samtliga självbiografier var att det fanns en tacksamhet gentemot 

närstående. Informanterna uttryckte i biografierna att hade inte de närstående funnits vid deras 

sida efter transplantationen, så hade rehabiliteringen tagit mycket längre tid. Samtliga 

informanter var beroende av sina närståendes hjälp efter transplantationen för att kunna reda 

ut vardagen och få hjälp med de delar i vardagslivet som de inte kunde reda ut själva. För 

vissa var det jobbigt att ta hjälp med sådant som en gång i tiden var självklart för dem. De fick 

ett nytt perspektiv på livet och insåg hur värdefulla de sociala relationerna var och hur mycket 

dessa betydde för dem. 

 

Ibland undrade jag hur jag skulle kunna gottgöra alla vänner som kom till mig 

med så mycket kärlek och medkänsla (Sylvia & Novak, 1998, s. 64). 
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Trygghet genom tröst och stöd från sjukvårdspersonal 

Första tiden efter transplantationen av det nya organet var den mest påfrestande för samtliga 

informanter. Många upplevde att de tog ett steg fram och två steg bak hela tiden. 

Informanterna berättade upprepade gånger hur mycket vårdpersonalen betydde för dem. Även 

om deras liv många gånger hängde på en skör tråd, så lyckades vårdpersonalen alltid lugna 

och trösta genom att komma med kloka råd och finnas där som en stöttepelare i vått och torrt. 

En av informanterna menade att när sjukvårdspersonal blandade in humor, 

uppmärksammande ord, la en hand på axeln, eller en blöt handduk på pannan, så upplevde 

informanten en känsla av hopp som uppskattades enormt.  

 

Sängen är nybäddad och någon har tagit fram rena kläder som Marja-Lena 

hjälper mig att ta på. Hon tar hand om mig, ger mig precis så mycket hjälp jag 

behöver. Pysslar om och får mig att må bra (Essedahl, 2001, s. 51).  

 

Avdelningen som informanterna vårdades på låg dem varmt om hjärtat. De flesta beskrev hur 

mycket avdelningen i sig betydde för dem och att de där kunde känna sig trygga, därför att det 

alltid fanns hjälp nära hands. Den kontinuerliga kontakten med avdelningen gjorde att de fick 

en bekräftelse på att de inte var bortglömda. 

Känslor av sorg och tacksamhet gentemot donatorn 

Samtliga informanter uppgav att tankar på donatorn ständigt fanns hos dem. De funderade 

mycket på vem denne anonyma individ var och hur individen hade levt sitt liv. De kunde även 

uppleva en märklig känsla av sorg, över att en individ de inte ens kände hade mist sitt liv. 

“My life was transformed after another life was shattered” (Greene, 2011, s.29). Många 

tankar kretsade även kring donatorns familj och det fanns en önskan att få kontakt med dem. 

Informanterna hade blivit återförda till livet, pånyttfödda efter att ha varit nära döden och 

därför ville de på något sätt visa denna enorma tacksamhet de kände inför donatorn och/eller 

donatorns familj som tog beslutet att donera organen.   

 

Skuldkänslor  

Det blev en överväldigande upplevelse att kastas tillbaka till livet och samtidigt tampas med 

de känslor som kunde inträda. Att vara mottagare av ett organ där donatorn hade dött gjorde 

att informanterna kände sig skyldiga att behandla organet med vördnad. De ansåg att de fått 

en ovärderlig gåva och de var skyldiga att behandla gåvan med stor tacksamhet. En av 

informanterna fick frågan om det uppstod skuldkänslor för donatorns död och svarade då att 

donatorns död inte gick att påverka, men däremot kunde skuldkänslor uppstå om informanten 

inte visade tillräckligt med tacksamhet över organet. Flera berättade att omgivningens 

påverkan kunde inverka på om de fick skuldkänslor eller ej. Informanten kunde ibland känna 

sig nedstämda, men kunde då få höra av sjukvårdspersonal eller anhöriga att de istället borde 

känna sig tacksamma över att vara i livet. Detta kunde leda till skuldkänslor över att inte alltid 

känna tacksamhet gentemot donatorn.  

 

Nästan alla omkring oss, från läkare och sjuksköterskor till släktingar och 

vänner tyckte att vi borde vara evigt tacksamma för denna mirakulösa gåva 

(Sylvia & Novak, 1998, s. 131).  
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Att födas till ett nytt liv 

Tacksamhet fanns över att vara kvar i livet och flera uttryckte att det kändes som de fått en 

andra chans i livet. Detta gav dem ett nytt perspektiv och medförde att de kände en större 

uppskattning för saker och ting. En av informanterna upplevde sig mer ödmjuk som person 

och hade lättare för att uttrycka sina känslor efter sin transplantation. Det fanns även beskrivet 

att för den som varit nära att dö, var det lättare att inse vad som fanns att förlora, samt att efter 

transplantation fick allting en djupare innebörd. De fick påminna sig själva att varje dag tänka 

på hur betydelsefullt deras liv är. 

  

Det var här jag föddes till mitt nya liv. Låt mig behålla känslan jag har när 

jag ser på kortet. Låt mig behålla den underbara känslan av att få leva ännu ett 

liv (Klepke, 2003, s. 158). 

 

Gemenskap med andra transplanterade individer 

Informanterna berättade om en speciell relation de fick med andra som varit med om liknande 

transplantation som de själva. De menade att de delade en upplevelse som ingen annan kunde 

förstå. 

 

Vi tillhör de som fått chansen till ett nytt liv och har ett annat 

perspektiv på tillvaron (Essedahl, 2001, s. 90). 

 

När sjukdomen blev allt för påtaglig och biverkningarna märktes av, ansåg de att det var skönt 

att få prata med någon som upplevt samma smärta, både fysiskt, socialt och psykiskt. De fann 

tröst och trygghet hos varandra. De menade att vid vissa tillfällen kunde ord inte beskriva hur 

upplevelserna var att leva med ett transplanterat organ och de enda som då förstod var de som 

hade varit med om detsamma. De hjälpte varandra att ta sig upp ur de jobbigaste perioderna. 

Informanterna upplevde att anhöriga trodde att allt skulle vara bra nu när transplantationen var 

över, medan informanten menade att på insidan av kroppen pågick det fortfarande en process 

som påverkade dem fysiskt, socialt och psykiskt och det var bara andra individer som 

genomgått en transplantation som kunde förstå denna känsla. 

 

DISKUSSION 

Studiens syfte var att studera patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ. 

Syftet blev besvarat och det framkom att det fanns positiva och negativa upplevelser av att 

leva med ett transplanterat organ. I resultatet identifierades fyra huvudkategorier: “Nya 

möjligheter”, “Nya hinder”, “Emotionella upplevelser” och “Gemenskap med andra 

transplanterade”. Under dessa huvudkategorier formulerades elva underkategorier. 

 

Metoddiskussion 

Studien fokuserade på att förstå de subjektiva upplevelserna hos individen, därför valdes 

självbiografier som ett sätt att samla in data på. Dahlberg (1997) menar att detta är en bra 

metod för att den fokuserar på skrivna berättelser ur en individs upplevelse. Självbiografierna 

innehöll information om upplevelser innan samt efter transplantationen. Denna studie 

fokuserar enbart på upplevelserna efter en organtransplantation och därför har de delar i 

böckerna som innehöll upplevelser innan transplantationen uteslutits ur denna studie.  

 

Ett alternativ att samla in data på hade kunnat vara en intervjustudie. Det hade kunnat leda till 

att frågor hade kunnat ställas direkt till informanten, samt materialet hade kunnat avgränsas 
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mer till studiens syfte. Detta metodval hade även bidragit till mindre feltolkningar av 

materialet, eftersom det vid oklarheter kan ställas frågor till informanten samt att det hade 

funnits möjligheter till att utveckla resonemanget (Forsberg & Wengström, 2013). Anledning 

till att en intervjustudie uteslöts är för att det är få individer som genomgått en 

organtransplantation och författarna till studien hade då behövt åka långt inom Sverige för att 

få ihop ett antal intervjuer med en tillräckligt hög tillförlitlighet. Eftersom det är relativt få 

personer som genomgår en organtransplantation i Sverige kan det också vara möjligt att spåra 

informanterna, vilket strider mot kravet på anonymitet (ibid). En ytterligare 

datainsamlingsmetod hade kunnat vara att använda sig av en litteraturöversikt, men detta 

uteslöts till denna studie eftersom en litteraturöversikt avser att skapa en sammanfattning över 

kunskapsläget och därmed framhävs inte individens enskilda upplevelser lika tydligt (Friberg, 

2012). 

 

När resultatet analyserades fram användes ett objektivt förhållningssätt, för att författarnas 

tidigare erfarenheter och förutfattade meningar inte skulle färga resultatet. Det gjordes genom 

att författarna diskuterade med varandra om vad den eventuella förförståelsen kunde vara och 

efter det fanns det i åtanke vid analysen. Till resultatet fokuseras självbiografiernas sanna 

innehåll och det är enligt Dahlberg (1997) så en författare skall göra för att få fram ett 

överensstämmande resultat.  

 

Urvalet av datamaterialet var något begränsat, då det i Libris endast fanns fyra självbiografier 

som uppfyllde studiens inklusions- och exklusionskriterier och i Bokus fanns endast en bok. 

Enligt Östlundh (2012) kan ett tunt sökresultat bero på brist på kunskap hos författarna, 

felstavningar eller felaktiga sökord. Därför kontaktades en universitetsbibliotekarie för att få 

tips inför sökningen. Trots denna hjälp, förblev resultatet av sökningen lika begränsat som 

tidigare. Hade det funnits möjlighet till ett större urval av självbiografier som uppfyllde 

studiens inklusions- och exklusionskriterier, hade resultatet kunnat bli mer tillförlitligt. 

Samtliga självbiografier besvarade dock studiens syfte och beskrev upplevelsen av att leva 

med ett transplanterat organ (Thorén-Jönsson, 2012). 

 

Det kan skilja mellan upplevelserna vid olika transplantationer. Till exempel kan det 

genomföras transplantation av hudvävnad, vilket kan skilja sig i upplevelse jämfört med en 

hjärttransplantation. Därför valdes patienter som fått organ av livsavgörande funktion för att 

resultatet skulle vara överförbart till den grupp vars upplevelser studien hade för syfte att 

undersöka (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Utav de fem självbiografier som användes till studien var två skrivna av män och tre av 

kvinnor. Detta ökar studiens giltighet, eftersom upplevelser från både män och kvinnor 

inkluderades. Resultatet av denna studie kan därför vara överförbart till båda könen (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Två av böckerna var skrivna av författare som kommer från Nordamerika och resterande tre 

var skrivna av svenska författare. Resultatet visar på att upplevelserna av att leva med ett 

transplanterat organ var likartat även om samtliga självbiografierna inte hade samma 

geografiska ursprung.  

 

Spridningen av självbiografierna är en styrka, de påvisar att upplevelser inte är betingade av 

etnicitet, geografiskt ursprung eller kultur. Resultatet kan därmed också anses vara överförbart 

på denna patientgrupp i svensk sjukvård eftersom Sverige är ett mångkulturellt land 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Studien hade även en varierad bredd på åldern på 
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självbiografierna. Den nyaste är från 2011 och den äldsta från 1998. Detta stora åldersspann 

skulle kunna ge skillnader i upplevelser av att leva med ett transplanterat organ, då 

utvecklingen går framåt inom organtransplantation (Axelsson, 2012). Däremot efter att 

samtliga självbiografier hade lästs påvisades att upplevelserna inte förändrades över tidens 

gång. 

 

I denna studie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012), vilken är en bra och lättförståelig metod som kan underlätta analysen av 

datamaterialet. Författarna till föreliggande studie läste de fem självbiografierna och gjorde på 

egen hand en analys, vilket styrker tillförlitligheten i studien. Därefter analyserades innehållet 

och sammanställdes. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver olika begrepp som 

visar på hur trovärdigt ett resultat är. Begrepp som används inom kvalitativ forskning är 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att stärka denna studies giltighet, användes 

citat för att styrka resultatet. Med tillförlitlighet menas hur pålitligt resultatet är. 

 

Självbiografier är förstahands berättelser utifrån individens egna upplevelser (Dahlberg, 

1997). Med detta i åtanke är det viktigt att vara medveten om att självbiografier är skrivna 

utifrån individens minne och minnen kan vara selektiva. Vissa minnen kan vara starkare än 

andra och detta kan leda till att minnen med mindre betydelse förbises. Detta kan ifrågasätta 

trovärdigheten av resultatet och det kan ifrågasätta om det är sanningen som skrivs, eller om 

det är sanningen så som individen ser den (Holloway & Wheeler, 2010). Det som dock stärker 

studiens resultat är att studien påvisar upplevelser som liknar varandra hos individerna och att 

ett gemensamt mönster kunde ses. 

 

En av författarna hade skrivit sin självbiografi retrospektivt utifrån sin barndom. Denna 

person genomförde sin transplantation när han var elva år gammal och skriver senare i livet 

om sina upplevelser kring detta. Detta kan ha medfört att upplevelserna kring 

organtransplantationen kan ha förändrats under tidens gång och minnena från den tiden 

bleknat, detta kan ha påverkat studiens trovärdighet. Trots detta inkluderades självbiografin i 

studien eftersom den överensstämmer med inklusionskriterierna för studien. Efter att boken 

lästs kunde inga skillnader av upplevelser mellan de olika individerna i böckerna påvisas, 

vilket visar att upplevelserna inte förändrats över tiden. 

 

Något som kan påverka denna studies resultat är att en av författarna till biografierna använde 

sig av en “medförfattare”, vilket kan påverka resultatet genom att medförfattaren sätter sina 

egna ord på vissa uttalanden och därför kan uttalandet uppfattas på ett annat vis än vad 

huvudförfattaren egentligen menar (Holloway & Wheeler, 2010). Med överförbarhet menas 

att de slutsatser som studien har kommit fram till kan appliceras i liknande sammanhang. Görs 

en noggrann beskrivning av urval, datainsamling, deltagare och analys underlättas 

bedömningen av studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). För att öka 

överförbarheten har metoden noggrant beskrivits i denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

En resultatdel analyserades fram där patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat 

organ presenterats. Att utgå ifrån livsvärlden innebär att det är lättare att fördjupa förståelsen 

för organets betydelse hos individen. Med livsvärlden som utgångspunkt kan en förståelse för 

den kroppsliga förändringen även leda till en utökad förståelse för dess förändrade existens 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Tankar om avstötning 

I resultatet kan det ses där informanterna ofta går och är oroliga över att deras nya organ skall 

stötas bort från kroppen. Chen, Weng, och Lee (2010), Sadala och Stolf (2008) och 

Lundmark, Erlandsson, Lennerling, Almgren och Forsberg, (2016) bekräftar i sina studier att 

oron över att organet skall stötas bort är stor. De berättar vidare att oron beror på att en 

avstötning är det värsta tänkbara som kan hända efter en transplantation, nu när patienten efter 

lång väntan och långt sjukdomsförlopp äntligen har fått ett organ. Denna form av oro är något 

som har tillkommit efter transplantationen, medan det innan transplantationen var andra 

former av orosmoment. Chen, et al., (2010) påvisar att forskningen inom avstötning hos de 

personer som lever med ett transplanterat organ går framåt och att risken för avstötning idag 

är förhållandevis liten. Skulle det bli en början till avstötning hos en patient, är idag de 

immunhämmande läkemedlen och sjukhusvården kring organtransplantationer så pass 

utvecklade, att det i de flesta fall går att rädda det nya organet. Sjuksköterskan spelar därför 

en viktig roll i kommunikation för att ge information om detta som kan minimera patienternas 

oro för avstötning. Med god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan patientens 

välbefinnande öka. Enligt Fredriksson (2015) syftar kommunikation till att ge stöd, förståelse 

och hjälpa patienterna att hantera sin situation, vilket skapar tillit hos patienten. Patienten kan 

därmed få förtroende och berätta för sjuksköterskan om sina upplevelser av att leva med ett 

transplanterat organ, vilket därmed kan främja välbefinnandet. 

 

Upplevelser av livslång läkemedelsbehandling 

Chen, et al., (2010) beskriver i sin studie hur biverkningarna av de immunhämmande 

läkemedlet kan skapa både fysiska, sociala och psykiska problem. De menar att 

biverkningarna kan vara så kraftiga att det har påverkan på individens livsvärld och 

välbefinnande. Samma resultat ses i föreliggande studie där informanterna upplevde flera 

svåra biverkningar av de immunhämmande läkemedlen. Informanterna kunde dock leva med 

dessa biverkningar eftersom dessa mediciner var en livlina för dem. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar på att en individ kan uppleva välbefinnande trots sjukdom. Att leva med ett 

transplanterat organ är något en individ kommer göra resten av sitt liv och är inget som går att 

göra sig fri ifrån, individen kan ändå uppleva välbefinnande beroende på hur han eller hon 

förhåller sig till sin situation (ibid). Med sjuksköterskans och de anhörigas hjälp och stöd 

upplevde informanterna i denna studie på samma sätt som i studien av Chen, et al., (2010) att 

det var möjligt att uppleva välbefinnande, trots livslång läkemedelsbehandling, vilket även 

beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010). 

 

Omgivningens påverkan 

Sjuksköterskan hade en betydande roll i mötet med individen som levde med ett transplanterat 

organ. De beskrev vårdpersonalens betydelse om hur viktigt det var att ha någon som de 

kunde vända sig till vid frågor och att ha någon de kände tillit till. Sadala och Stolf (2008) 

visar också att ett öppet och följsamt förhållningssätt hos sjuksköterskan leder till att 

individerna känner sig trygga, vilket också minskar deras oro. Det som skilde Sadala och 

Stolfs (2008) studie gentemot resultatet från denna studie, är att en av informanterna i denna 

studie upplevde att det fanns brist i informationen om hur pass mycket tid och kraft det tog att 

gå på regelbundna kontroller på sjukhuset. Detta var något som informanten ansåg var en brist 

i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska. Hade informanten blivit ordentligt 
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informerad om detta innan transplantationen genomfördes, så hade detta underlättat för 

informanten att acceptera sin nya livssituation efter transplantationen.  

 

En stor del av det sociala livet fick till en början läggas åt sidan, men ju friskare individen 

blev, desto mer socialt utbyte fick individen tillbaka. Tacksamhetskänslor till anhöriga 

uppstod och informanterna berättade att de inte hade varit i livet om inte familjen hade varit 

med och stöttat dem genom hela processen. Även Sadala och Stolf (2008) har i sin studie 

funnit att anhörigas roll har stor betydelse. Med hjälp av familj och trogna vänner kan 

individerna som lever med ett transplanterat organ till stor del behålla sina sociala relationer. 

De visar även att anhörigas roll är ovärderlig och att individer som lever med ett transplanterat 

organ känner en enorm tacksamhet över detta. Enligt Fagerström (2015) kan anhörigas 

närvaro bidra till ökad livskraft, då de bland annat kan bekräfta individens värdighet.   

Känslor gentemot donatorn 

I studien framkom det att blandade känslor av tacksamhet och skuld kunde uppstå, vilket hos 

patienten gav upphov till en del funderingar kring donatorn och dennes anhöriga. De ville visa 

respekt och vördnad gentemot organet, för att på så sätt visa tacksamhet för donatorn. Organet 

förde med sig en känsla av skyldighet gentemot donatorn tillsammans med en förpliktelse att 

ta hand om organet för att inte vanära donatorns gåva. Frejd, Norden och Dahlborg-Lyckhage 

(2008) fann liknande resultat som visar hur betydelsefull relationen med donatorn är för 

patienten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan livsvärlden hjälpa oss att förstå hur vi 

upplever andra människor. Sjuksköterskan bär på ett stort ansvar, att se patienten genom 

dennes livsvärld och hjälpa till med bearbetningen av de uppkomna känslorna. I mötet med 

dessa patienter bör känslor av rädsla och skuld uppmärksammas av sjuksköterskan och tas på 

allvar. Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014) är det sjuksköterskans ansvar att 

genom respekt, medkänsla och lyhördhet vara professionell i sitt vårdande. 

 

Ny syn på livet 

Resultatet i föreliggande studie visade på liknande sätt som andra studier av Sadala och Stolf 

(2008) samt Peyrovi, Raiesdana och Mehrdad (2014) att patienterna anser att 

organtransplantationen gett dem nya möjligheter tillsammans med en ny syn på livet.  

Patienterna kände sig pånyttfödda och ansåg att det fått tillbaka livet. Förmågan att efter 

transplantationen kunna återuppta aktiviteter igen som exempelvis cykla, börja arbeta och 

kunna vara aktiv återkommer (Sadala & Stolf, 2008). Detta medför att patienterna upplever 

hälsa igen när kroppen känns tillräckligt stark för att kunna vara aktiv. Organtransplantationen 

ger dem en ny syn på livet, patienterna känner livsglädje och uppskattar livet (Lundmark, et 

al., 2016). Det uppstår helt plötsligt en ny frihet för de transplanterade patienterna. Även om 

denna frihet kommer med begränsningar från exempelvis immunhämmande läkemedlen, 

upplever dock fortfarande patienterna glädje över nya livet. Det finns en positiv förväntan 

över framtiden. Vissa av patienterna uttrycker att de upplever mer vilja än förut, en vilja att 

klara den nya livssituationen som uppstått (Sadala & Stolf, 2008 & Peyrovi, et al., 2014). I 

samband med att patienten gradvis blir friskare och starkare efter transplantationen väcks en 

inre styrka, en inre styrka över att ha övervunnit sitt gamla sjuka jag (Frejd et al., 2008).  

Liknande resultat uppkom även i denna studie när informanterna berättade att efter 

transplantationen kände de sig priviligierade över att ha fått en andra chans i livet.  
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En oväntad vänskap 

Sadala och Stolf (2008) beskriver att de som genomgått en transplantation tar hjälp av 

varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter för att på så sätt finna tröst och trygghet 

hos varandra. Informanterna i föreliggande studie upplevde på samma sätt att de kunde finna 

tröst och trygghet hos varandra eftersom de varit med om något så stort som inte kunde 

uttryckas med ord. De som lever med ett transplanterat organ, behöver inte kunna uttrycka 

sig, de förstår varandra ändå. De har skapat ett alldeles särskilt band sinsemellan (ibid). 

Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att sjuksköterskan spelar en viktig roll för att identifiera 

behovet av stöd hos patienten. Dahlberg och Segesten (2010) berättar att det finns olika 

former av vårdande samtal. Samtalet skall grunda sig i att stödja och stärka hälsa och 

välbefinnande. Stödgrupper kan vara en form av vårdande samtal. För de som lever med ett 

transplanterat organ kan detta hjälpa dem att finna tröst och trygghet hos varandra. 

Tillsammans kan de dela varandras upplevelser, till exempel upplevelsen att vara förändrad i 

kroppen, som även kan påverka den levda kroppen. Att få möjligheten att dela dessa känslor 

kan medföra en känsla av att inte vara ensam. Stödgrupper kan användas som verktyg hos 

sjuksköterskan i mötet med patienten för att bearbeta processen av att leva med ett 

transplanterat organ.  

Att vara delad i sin egen kropp 

Något som skilde sig från föregående studie jämfört med Sadala och Stolf (2008) samt 

Peyrovi et al., (2014) studier är hur tron till Gud förändrats efter att patienterna genomgått en 

organtransplantation. Samtliga patienter anser att deras tro till Gud hjälpt dem att gå vidare 

efter sin transplantation och de har lättare till att känna meningsfullhet. Efter 

organtransplantationen vill patienterna tacka Gud för att de får chansen att leva, genom att 

leva religiöst och vara troende till Gud. Det kan uppstå existentiella tankar hos patienter som 

lever med ett transplanterat organ. Patienterna beskriver sig delade i sin egen kropp, ena sidan 

av dem kan acceptera det nya organet som sitt och andra sidan av dem vill särskilja organet 

som någon annans. Det som hjälper patienterna vidare genom dessa känslor är deras tro till 

Gud (Peyrovi et al., 2014). I föreliggande studie talade informanterna om en delad kropp, men 

de nämnde inget om en tro på Gud, däremot genom familjen och vännerna så fann de sin 

meningsfullhet. Dessa motstridiga känslor kan kopplas samman med begreppet levd kropp. 

När en patient genomgår en transplantation är det den levda kroppen som förändras. Att 

acceptera förändringen kan vara svårt och ta tid. Dahlberg och Segesten (2010) talar om att 

det är utifrån den levda kroppen som tillgången till världen styrs från och om det sker en 

förändring i kroppen, förändras även tillgången till livet. Vilket innebär att patienten måste 

förhålla sig till sin nya förändring.  

 

Slutsats 

Studien beskriver patienters upplevelser av att leva med ett transplanterat organ.  

Resultatet visar på att det blir en livsomvälvande upplevelse för individen, där både positiva 

och negativa erfarenheter framkommer. Dessa upplevelser präglas av nya möjligheter, nya 

hinder, emotionella upplevelser och gemenskap med andra transplanterade individer. Alla 

individer är unika och därför hanteras dessa upplevelser på olika vis. Den livsomvälvande 

omställningen som transplantationen medför påverkar inte bara individen fysiskt, utan även 

socialt och psykiskt. Exempelvis kan relationer påverkas och det kan uppstå en existentiell 

inre konflikt över känslor av en delad kropp.  
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Sjuksköterskan utgör en viktig roll och för att komma individerna närmre måste 

sjuksköterskan arbeta utifrån deras livsvärld, så som de erfar upplevelsen. Detta kan uppnås 

genom att sjuksköterskan arbetar patientcentrerat och är mån om att ha en god 

kommunikation med patienten. Genom att öka medvetenheten hos sjuksköterskan om 

upplevelsen av att leva med ett transplanterat organ kan en bredare förståelse uppnås, vilket 

kan medföra ett främjat välbefinnande hos patienten.  

 

Vidare forskning 

Tillgång till relevant och uppdaterad forskning inom området var begränsad. För att på bästa 

sätt kunna bemöta och vårda patienter som lever med ett transplanterat organ behövs vidare 

forskning. Forskning inom transplantationer går framåt och i dagens samhälle blir det allt 

vanligare att som sjuksköterska möta patienter som lever med ett transplanterat organ. Därför 

är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om transplantationer för att kunna besvara 

patienternas olika frågor och funderingar.  Även närstående kan besitta mycket information 

och kunskaper som vårdpersonal inte ser på samma sätt, samt komma med ett annat 

perspektiv som kan vara av värde för vårdandet. För att hjälpa och stötta patienter och deras 

anhöriga behövs därför även forskning om närståendes upplevelser av att ha en anhörig som 

lever med ett transplanterat organ. 
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Sökschema        Bilaga 1. 

Databas Datum Sökord Antal träffar Inkluderade 

*Libris 2016-09-27 Transplantation 3514  

  + (Biography OR 

biografi) 

22 4 

**Bokus 2016-09-27 Transplantation 1616  

  + Life 70  

  + Experience 4 1 

 

Tillval för sökningen: 

* Begränsningar var att det skulle vara en bok. 

** Begränsningar var att det skulle vara på svenska eller engelska. 

  



 

 

Översikt över självbiografier       Bilaga 2, s.1 (2) 

Författare Bokens namn Handling Bokens syfte 

Essedahl Lena, 

(2001) 

Utsikt mot livet Boken handlar om en svensk 

kvinna som har transplanterat en 

lever. I tonåren fick hon veta att 

hon hade ulcerös colit som i sin 

tur ledde till 

gallgångsinflammation och som 

sedan innebar en 

levertransplantation. Hon bor 

tillsammans med sin man och 

sina två hundar 

Kvinnan valde att skriva dagboksanteckningar för att 

kunna blicka tillbaka till hur hon upplevde hela processen. 

Hon visste även att det fanns ett behov hos andra med 

samma diagnoser att få ta del av andras tankar och 

erfarenheter, därför blev boken till. 

Greene, MA Mark, 

(2011) 

Life and Hope Amerikansk författare som 

berättar retrospektivt om sin 

uppväxt som njurtransplanterad. 

Mark var vid elva års ålder så 

pass sjuk att det var nära att han 

miste sitt liv. Hans räddning blev 

en njurtransplantation. Vid 

vuxen ålder bestämmer sig Mark 

för att skriva om sina 

upplevelser av att leva med ett 

transplanterat organ. 

Författaren vill dela sina upplevelser av 

organtransplantation. Han vill dela sin historia i hopp om 

att kunna hjälpa andra mottagare av organ, samt för att 

uppmärksamma hur mycket en organtransplantation kan 

påverka den enskilde patientens livskvalité. 

 

 

 

 

 

 

Klepke Martin, 

(2003) 

I väntan på en lever Biografin handlar om en svensk 

man som vid 40 års ålder fick 

genomföra en 

levertransplantation på grund av 

kronisk leverinflammation. Han 

I boken tar han upp den omfattande bristen på organ i 

dagens samhälle. Han vill visa genom sin bok att livet är 

skört och kan räddas om fler väljer att bli donator. Han 

berättar om även sina upplevelser efter 

organtransplantationen. 



 

 

 

  

bor tillsammans med sin fru och 

två barn. 

 

 

Ritzén Sick Carin, 

(2005) 

I väntan på att någon 

ska dö 

Biografin handlar om en svensk 

kvinna i 60-års ålder. Efter tre 

hjärtinfarkter var hennes hjärta 

så dåligt att enda utvägen var en 

hjärttransplantation. 

Boken skrevs för att författaren själv ansåg att när hon var 

sjuk saknade hon möjligheten till att få dela någon annans 

erfarenhet och tankar kring hur det är att leva med ett 

transplanterat organ. 

Sylvia Claire och 

Novak William, 

(1998) 

Nytt hjärta- Nytt liv Biografin är skriven av en 

amerikansk kvinna som fått 

hjälp av en medförfattare. Hon 

lever tillsammans med sin 

tonårsdotter och arbetar som 

dansare och koreograf. Hon har 

under hela sitt liv levt med ett 

medfött hjärtfel men vid 48 års 

ålder diagnostiserades hon med 

en ovanlig lungsjukdom. Hennes 

enda utväg var en 

hjärtlungtransplantation. 

Författaren tar upp sina personliga upplevelser av att leva 

med ett transplanterat organ och berättar hur alternativ 

medicin, samt stödgrupper har haft positiv inverkan för 

hennes återhämtning. 



 

 

Kvalitetsgranskning av självbiografierna enligt Segesten (2006, s. 43)                   Bilaga 3, s. 1 (3) 

 

De frågor som ställdes för att bedöma självbiografiernas kvalité.  

- Vilken form av litteratur är detta – vetenskaplig rapportering, lärobok, debattbok, populärvetenskap eller något sådant?  

- Vem är ansvarig utgivare, och därmed juridiskt ansvarig för boken eller tidskriften i fråga?  

- Vem/Vilka är författaren/författarna – vilken kompetens har de, vilka värderingar har de, vilka perspektiv har antagits, vilket mål har de haft?  

- När trycktes källan – har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, för att förstå innehållet, av annan orsak? 

- Har texten blivit kvalitetsgranskad – av vem, i vilket syfte?  

- På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och professionell kunskap inom mitt ämnesområde? 

  



 

 

Bokens titel Form av 

litteratur 

Ansvarig 

utgivare 

 

Land 

Författare Tidpunkt för 

tryckning 

Kvalitetsgranskning Användning av boken 

I väntan på en lever- 

Om en organdonation 

Självbiografi Nordsteds 

förlag 

 

Sverige 

Martin Klepke 

 

2003 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Klepke berättar om sin 

resa om hur han tog sig 

igenom 

organtransplantationen 

och hur det är att leva 

med en transplanterad 

lever.  

Nytt hjärta- Nytt liv Självbiografi Forum 

 

Nordamerika 

Claire Sylvia 

och William 

Novak 

 

 

1998 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författaren tar hjälp av 

en medförfattare för att 

skriva om sina egna 

upplevelser av att leva 

med ett transplanterat 

organ.  

I väntan på att någon 

ska dö: om att få ett 

nytt hjärta 

Självbiografi Brombergs 

 

Sverige 

Carin Ritzén 

Sick 

2005 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författarens egna ord, 

känslor och tankar om 

hur livet har förändrats 

sedan 

organtransplantationen. 

Texterna är detaljerade 

och ger en stor inblick 

i hur vardagen har 

påverkats.  

Life and Hope Självbiografi iUniverse 

 

Nordamerika 

Mark. A. 

Greene 

2011 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Mark skriver utifrån 

sitt perspektiv som 

organmottagare. Han 

beskriver hur 

processen genomförts 

 Kvalitetsgranskning av självbiografierna     Bilaga 3, s. 2 (3) 

 



 

 

 

  

samt de känslor han 

upplevde.  

Utsikt mot livet- en 

berättelse i 

dagboksform om livet 

före och efter en 

levertransplantation 

Självbiografi Fujisawa 

 

Sverige 

Lena Essedahl 2001 Bokförlaget har 

granskat boken. 

Författaren hade fört 

detaljerade 

dagboksanteckningar 

om hur det är att leva 

med ett transplanterat 

organ. Författaren 

skildrar hennes vardag 

och de känslostormar 

som uppkommer i 

samband med att leva 

med ett transplanterat 

organ  



 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

“My energy level increased. I 

spent almost all my time outside. 

The transformation in my life in a 

relatively very short time was 

remarkable, and it would only get 

better.” (Greene, 2011, s. 32). 

Energin ökade. Tillbringade all 

tid utomhus, stor förbättring 

under kort tid.  

Förbättrad hälsa  Nya möjligheter 

“Ena sekunden kände jag mig 

mer tacksam över livet än 

någonsin, andra sekunden tänkte 

jag på döden och märkte att den 

inte längre skrämde. Den 

skrämde inte alls” (Klepke, s. 

144) 

Mer tacksamhet över livet och 

döden skrämmer inte längre.  

Livskvalité Att födas till ett 

nytt liv 

Emotionella upplevelser 

Det är svårt att beskriva en 

avstötning, men när den aldrig 

ger med sig känner man sig efter 

ett tag så fruktansvärt sjuk, och 

när kurerna som sattes in inte 

hjälper och avstötningen bara 

blev kraftigare kändes det till slut 

som om jag låg indränkt i 

bottenslam, som en drunknad 

hundratals meter under 

vattenytan. (Klepke, s. 138) 

Känslor om avstötning. Trots 

medicinering är det ingenting 

som hjälper. Känslor av att 

drunkna.  

Uppgivelse efter 

transplantationen 

Rädsla för 

avstötning 

Nya hinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Det är svårt att handskas med 

de negativa tankarna och 

destruktiva tankarna. Vem skulle 

förstå? Ingen. Ingen som inte 

varit med om en transplantation” 

(Ritzen Sick, s. 150) 

Att handskas med negativa 

tankar är svårt när ingen 

förstår. 

Att bli förstådd  Gemenskap med andra 

transplanterade individer 
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