
 

 
          Sjuksköterskeprogrammet 

VÅ61E 

Ht 2018 

Examensarbete 15 hp 

 

 

 

 

 

 

Patienters emotionella upplevelser av att ställas inför  

organtransplantation och dess efterförlopp  
– en litteraturstudie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Författare: 

             Frida Eriksson 

             Elvira Molin 

 

 



 
 

Titel Upplevelser av att vara patient i samband med 

organtransplantation – en litteraturstudie 

Författare Frida Eriksson & Elvira Molin 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare Jenny Lovebo & Sofia Backåberg 

Examinator Catharina Frank 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Nyckelord 

Livserfarenhet, mottagare, organtransplantation, patient, 

upplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Organtransplantation är ett livräddande ingrepp som genomförs när inga andra 

behandlingsalternativ finns. Patienten står inför en livslång behandling med immunsänkande 

läkemedel för att minska risken för avstötning. Det är en emotionellt krävande upplevelse för 

patienterna och deras familjer som gör att de är i behov av stöd av sjuksköterskan.  

Syfte: Syftet var att beskriva patienters emotionella upplevelser före och efter 

organtransplantation.  

Metod: En litteraturstudie som baseras på kvalitativa omvårdnadsvetenskapliga artiklar.  

Resultat: Fyra kategorier identifierades, Tacksamhet och skuld på samma gång, Upplevelse 

av stöd, Känslomässig berg- och dalbana och Oro med tillhörande underkategorier.  

Slutsats: Organtransplantation var överlag en omtumlande upplevelse som var unik för varje 

patient. Sjuksköterskan behöver mer kunskap för att bidra till god vård då patienters 

upplevelser före och efter organtransplantation är relativt outforskat. 

Nyckelord: Livserfarenhet, mottagare, organtransplantation, patient, upplevelse.  

 

ABSTRACT 

Background: Organ transplantation is a life-saving intervention that is carried out when no 

other treatment options exist. The patient is facing a lifelong treatment with 

immunosuppressive drugs to reduce the risk of rejection. It is an emotionally demanding 

experience for the patients and their families are in need of support from the nurse.  

Aim: The purpose was to describe patients' emotional experiences before and after organ 

transplantation.  

Method: A literature study based on qualitative nursing science articles.  

Result: Four categories were identified, Gratitude and guilt at the same time, Experience of 

support, Emotional roller coaster and Concern with associated subcategories.  

Conclusion: Organ transplantation was generally a tumultuous experience unique to each 

patient. The nurse needs more knowledge to contribute to good care since patients' 

experiences before and after organ transplantation are relatively unexplored.  

Keywords: Life experience, recipient, organ transplantation, patient, experience. 
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INLEDNING 

Att få ett nytt organ kan vara en livsförändrande upplevelse för patienter och deras familjer 

som gör att de är i behov av stöd och vägledning av sjuksköterskan. Organtransplantation 

innebär att en patients skadade eller sviktande organ ersätts av organ från en avliden eller 

levande donator (Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning, 2018). Genom att 

belysa organtransplanterade patienters upplevelser kan sjuksköterskor få en ökad förståelse 

för hur de kan främja hälsa och skapa en vårdande relation.  

 

BAKGRUND 

Historia 

Mathieu Jaboulay och Alexis Carrel genomförde det första försöket till organtransplantation 

år 1906 (Watson & Dark, 2012). Sedan de lyckats med tekniken att skapa förbindelser mellan 

blodkärl väcktes tanken att bota patienter med organsvikt genom transplantation. De två första 

patienterna mottog varsin njure från get respektive gris genom att få blodkärlen från njuren 

sammankopplade med sina egna blodkärl. Båda patienterna dog. Genombrottet för lyckade 

transplantationer kom när immunsänkande läkemedel möjliggjorde en tillräckligt stor 

suprimering av immunförsvaret för att kroppen inte skulle stöta bort det nya organet (ibid.). 

Den allra första lyckade mänskliga hjärttransplantationen utfördes år 1967 av Dr Christiaan 

Barnard på sjukhuset “Groote Schuur Hospital” i Kapstaden. Händelsen blev globalt 

uppmärksammad trots att lyckade njur- och levertransplantationer genomförts redan några år 

tidigare (Brink, Pennel, Seele & Zilla, 2017). I Sverige har transplantation pågått sedan 1964 

och sedan dess har Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg varit det nationellt ledande sjukhuset för 

organtransplantation (Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning, 2018). 

 

Vad är organtransplantation? 

Organtransplantation är ett livräddande ingrepp som genomförs när alla andra 

behandlingsalternativ har utförts (Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning, 2018). 

Organ är kroppsdelar med unika funktioner, de har en specifik uppgift och fyller en funktion i 

kroppen (Helsingfors Universitetssjukhus (HUS), 2018). Andra transplantationer som 

genomförs är cell- och vävnadstransplantation, t.ex. benmärg, hornhinna, hjärtklaffar och 

insulinproducerande ö-celler. Om en patient inte behandlas med immunsänkande läkemedel 

direkt efter genomförd transplantation kommer det leda till avstötning av organet. Med 

organavstötning menas att det egna immunförsvaret angriper det nya organet och stöter bort 

det (Läkemedelsboken, 2018). Normalt sett står patienten framför en livslång behandlingstid 

med immunsänkande läkemedel för att minska risken för avstötning i framtiden. Risken att 

drabbas av kirurgiska komplikationer och infektioner är också stor efter organtransplantation 

(Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning, 2018). Organtransplantation innebär en 

enorm omställning för patienten, som går från att vara allvarligt sjuk, till att få möjligheten till 

tillfrisknande. Målet med en organtransplantation är att patienten så småningom ska kunna 

återgå till ett normalt liv (Bakkan, Sødal-Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). 

Möjligheten till organtransplantation kan därmed ge patienten en andra chans i livet 

(Riksförbundet HjärtLung, 2015). 
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Transplantation och donation skiljer sig från varandra. Donationen är själva givandet från en 

avliden eller levande person som vill donera organ eller vävnader. Transplantation är 

operationen som genomförs när mottagaren tar emot sitt nya organ (Livsviktigt, 2018a). Med 

en levande givare är en central uppgift att tillförsäkra donatorns säkerhet. Detta görs genom 

att säkerställa donators fria vilja samt en utförlig hälsoutredning och systematiska 

uppföljningar i samband med och efter transplantationen (Bakkan et al., 2011). När det gäller 

avlidna donatorer får uppgifter angående donation till sjukhus utlämnas efter att en läkare 

konstaterat patientens död (SFS 1995:831). Uppgifter i donationsregistret får behandlas av 

sjukvårdspersonal om den avlidne har uttryckt sin vilja till att donera organ eller vävnader 

efter sin bortgång (SFS 2018:307). 

  

Beroende på vilket organ som behövs finns olika alternativa behandlingsmetoder som 

patienten kan få under tiden den väntar på ett nytt organ (Livsviktigt, 2018a). För de med 

kronisk njursjukdom kan dialys vara ett alternativ i väntan på transplantation. När mindre än 

tio procent av njurarnas funktion består måste patienten få dialys eller genomgå 

njurtransplantation. Dialys innebär att slaggprodukter, salter och vätska frigörs från blodet på 

ett konstgjort sätt. De flesta former av dialys utförs på sjukhus eller på ett dialyscenter och 

innefattar ofta också strikta mat- och vätskerestriktioner (Njurförbundet, 2018). För de 

patienter som väntar på hjärta, lunga eller lever finns inga långvariga alternativa 

behandlingsmetoder, organtransplantation är den enda möjligheten till fortsatt liv (Livsviktigt, 

2018a). 

  

Organtransplantation idag 

Det råder brist på organ för transplantation och väntelistan är lång i Sverige men även 

internationellt (Socialstyrelsen, 2017). Väntelistan blir allt längre och stränga 

prioriteringskriterier tillämpas för att en patient ska sättas upp på väntelistan (Bakkan et al., 

2011). Den första januari 2018 fanns det endast i Sverige ett behov av 817 organ. År 2017 var 

188 avlidna personer registrerade i donationsregistret som kunde donera sina organ till 

behövande. Under samma år dog 40 patienter som väntade på ett nytt organ. I Sverige är det 

årligen ca 750 personer som är så pass sjuka, att organdonation är det enda möjliga 

behandlingsalternativet för att kunna leva ett värdigt liv (Livsviktigt, 2018b). 

  

Livet efter organtransplantation 

För mottagarna är det mer komplicerat än att bara få ett nytt organ från en donator. Trots att 

mottagarna vet att de är berättigade att genomgå organtransplantationen, drabbas de ofta av 

skuldkänslor över att ha fått ta emot en sådan värdefull gåva (Ådahl, 2013). Waldron, Malpus, 

Shearing, Sanchez, & Murray (2017) beskriver hur mottagarna upplever skuld över att fått ett 

organ men även en skyldighet till donatorns närstående över att de måste uppnå något “stort” 

med sina liv. I en studie om hjärttransplanterade patienters upplevelser gjord av Mauthner et 

al. (2015) framgick det att 30% av deltagarna drabbades av känslomässiga besvär efter 

operationen, som inte kunde förklaras som medicinska biverkningar eller förändringar. Att ta 

emot ett organ från en avliden donator lämnade ofta mottagaren med känslor av tvivel på 

vilka de nu var som personer (ibid.). 

  

Enligt Sieverdes et al. (2015) spelar familj och närstående en stor roll för patientens 

upplevelse av stöd. Hanssen Textor & Hedrick (2012) beskriver hur patienterna står inför 

både en fysisk och emotionell utmaning genom att ta emot ett nytt organ. Patienter lever med 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldron%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malpus%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shearing%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shearing%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murray%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
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hopp om att ett nytt organ kommer ge dem möjligheten att leva ett långt och friskt liv. Att 

sjukdomstillståndet skulle förvärras eller vara oförändrat är för patienterna en sällsynt tanke 

(ibid.). 

  

Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) faller det inom sjuksköterskans 

arbetsområde att främja och återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. Enligt 

Socialstyrelsen (2017) framgår det att vårdgivare inom hälso- och sjukvård är skyldiga att 

främja organdonation, vilket bland annat innebär att det alltid ska finnas tillgång till 

donationsansvarig sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar dessutom att 

det borde vara all hälso- och sjukvårdspersonals ansvar att främja organdonation, genom att ta 

upp frågan med patienter och deras närstående när tillfälle ges. Vårdgivarna inom hälso- och 

sjukvård arbetar för att skapa goda förutsättningar för att stödja donationsverksamhet samt 

öka människors donationsvilja och därmed bidra till ökad organdonation i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). 

  

Sjuksköterskans syn på patienten kan forma vårdandet och kan ge underlag för diskussion och 

reflektion kring vårdandets värdegrund och den vårdande relationen. När patienter beskriver 

det vårdande i den vårdande relationen betonas vikten av att låta patienten vara en lidande 

människa och att sjuksköterskan bevarar hennes värdighet vid formandet av den vårdande 

relationen (Kasén, 2012). 

  

Genom denna litteraturstudie finns förhoppningar om att bidra till en nyanserad förståelse för 

organtransplanterade patienters upplevelser. Denna insikt kan vara värdefull i processen av att 

skapa meningsfulla och hälsofrämjande insatser från sjuksköterskans sida, både innan och 

efter organtransplantation. Vidare skulle detta kunna bidra till ökat välbefinnande, mindre 

stress och snabbare återhämtning för patienterna (Mauthner et al., 2015).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen integreras ständigt och problematiseras utifrån 

problemformuleringen som skapats i förhållande till syftet med studien. De synsätt som 

föreligger studien och hur de kan upplysa om problematiken inom det valda området har 

belysts (Henricson, 2017). Begreppen livsvärld, hopp och hälsa valdes då de är centrala 

begrepp inom vårdvetenskapen och bedömdes som relevanta. 

  

Livsvärld 

Uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med livsvärlden som teorigrund. 

Livsvärlden är världen som den erfars av individen och är således personlig och unik för var 

och en (Dahlberg & Segesten, 2010). En organtransplanterad patient upplever sin situation 

individuellt, det ligger därmed i sjuksköterskans intresse att skapa förståelse för livsvärlden 

för att möjliggöra en god vård och främja hälsa. Genom livsvärlden kan människan närma sig 

själv, andra och allt annat i världen. Patientperspektivet kan inte särskiljas från livsvärlden, i 

patientens värld finns både närstående och vårdare, därför ingår alltid vårdarnas och de 

närståendes perspektiv. Det är genom livsvärlden som sjukdom, lidande, hälsa och 

välbefinnande tar sig uttryck. För att ett vårdande ska vara verkligt och vårdvetenskapligt 

krävs det att vårdaren klarar av att möta och förstå livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Genom en ökad förståelse för patientens livsvärld kan sjuksköterskan förhålla sig till 

organtransplanterade patienter och individanpassa vården ur den enskildes behov. 

  

Hopp 

Hopp kan karakteriseras utifrån två dimensioner, ett generellt och ett specifikt hopp. Det 

generella hoppet beskrivs som en känsla av framgångsrik, obestämd utveckling medan det 

specifika hoppet skildras som något ett konkret mål med ett precist önskat resultat (Benzein, 

2012). Att hoppas på förbättring av sitt sjukdomstillstånd tillhör det generella hoppet, medan 

det specifika hoppet skulle kunna vara att börja arbeta igen efter en lyckad 

organtransplantation. Att hoppas på något innebär indirekt att sätta upp mål som är viktiga att 

uppnå för just den individen. En inbyggd förväntan av att uppfylla dessa mål finns inom oss 

och varje individ strävar för att nå fram till målet. Att “vara i hopp” kan beskrivas utifrån 

innebörden av att “känna sig hemma”. Detta innebär att uppleva bekräftande relationer, med 

sann närvaro med tillgänglighet (Benzein, 2012). Detta är något som såväl sjuksköterskan och 

närstående kan bidra med för en organtransplanterad patient. Metaforen relaterar även till att 

känna sig hemmastadd, en plats där individen hämtar kraft och finner ro (ibid.). 

  

Hoppet kan hjälpa människor att blicka bortom sjukdom och svårigheter och se framåt. 

Hoppet kan ses som en inre process där medvetenheten frigörs och personen ser sina 

möjligheter. Av en sjuk individ kan hoppet beskrivas av att bli frisk och att återgå till 

vardagen som normaliseras. För att uppleva hopp är vårdande och näringsrika relationer 

avgörande för individen. Hoppets innebörd kan förändras under sjukdomens gång (Benzein, 

2012). För en patient som ska bli, eller är organtransplanterad kan hoppet ses som en 

motivation eller en drivkraft. Detta skulle exempelvis kunna vara att hoppas på att 

organtransplantationen ska gå bra, eller att livet ska återgå till mer normalt efter operationen. 

  

Hälsa 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen (HSL 217:30). Hälsa är ett komplext begrepp med många betydelser. World 

Health Organization (WHO, 2018) beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att hälsa förstås som 

ett tillstånd som rör hela människan, en upplevelse av inre balans och att vara i jämvikt i 

relation till livet och sina medmänniskor. Sjuksköterskan bör arbeta för att individanpassa 

vården för att uppnå en förbättrad hälsa och allmäntillstånd hos den organtransplanterade 

patienten. När vi är i ett tillstånd av god hälsa är vi riktade ut från oss själva och reflekterar 

inte över vår hälsosituation. När ett sjukdomstillstånd uppkommer visar sig (förlusten av) 

hälsan. Det går därför att beskriva hälsans karaktär som att “den [hälsan] tiger still” (ibid.). 

För patienter som ska eller har genomgått organtransplantation kan den upplevda hälsan 

variera. Det kan innebära en förbättrad hälsa att genomgå organtransplantation, men även en 

försämrad hälsa omedelbart efter transplantationen.  

  

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som genomgår organtransplantation står inför en emotionell utmaning med olika 

former av påfrestningar. Att drabbas av sjukdom där organtransplantation är enda alternativet 

till tillfrisknande kan på många sätt vara en omskakande upplevelse. En mottagare har 

vanligtvis en livslång behandlingstid framför sig med immunsänkande läkemedel för att 
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minska risken för avstötning av organet i framtiden. Trots detta finns det ingen garanti på att 

kroppen inte kommer att stöta bort organet i framtiden. Mottagare till organ kan tänkas 

uppleva varierande känslor både innan och efter genomförd organtransplantation. Patienters 

levda erfarenheter och upplevelser hamnar ofta i skymundan i diskussionen om 

organtransplantation då det främst ses som ”en andra chans” i livet. Hur påverkar denna 

omställning patienters hälsa och upplevelse av situationen? Sjuksköterskans kompetens om 

organtransplantation spelar en stor roll i hur de bemöter patienten och främjar tillfrisknandet 

för varje enskild individ. För att sjuksköterskan ska få ökad förståelse och kunskap genomförs 

en studie som beskriver patienters upplevelser.  

  

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters emotionella upplevelser före och efter organtransplantation.  

 

METOD 

Design 

Designen är en litteraturstudie som tillämpar en manifest innehållsanalys med en induktiv 

ansats (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Materialet som sammanställts baseras på 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Meningen är att beskriva olika variationer i materialet för 

att kunna identifiera mönster i innehållet. Denna design anses mest lämplig för att beskriva 

patienters upplevelser och erfarenheter (ibid.). Genom ett induktivt förhållningssätt 

möjliggörs en avslutande reflektion kring de olika begrepp som används i den teoretiska 

referensramen. Metoden kännetecknas av att forskaren är följsam och har ett öppet 

förhållningssätt mot det område som analyseras. Det innebär att forskaren utgår från 

deltagarnas levda upplevelser och tolkar sedan därefter (Henricson & Billhult, 2017). 

  

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en fritextsökning i Cinahl för att få en överblick över tillgången till 

material som studien skulle baseras på. Därefter genomfördes systematiska sökningar i 

Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna som användes i resultatet har hämtats från 

PubMed och PsycINFO. Sökningarna genomförtdes i oktober och november månad 2018. En 

tabell för blocksökning skapades utifrån syftet och innehöll ämnesord, indexeringsord och 

fritextsökning. Exempel på sökord är: organ transplantation, patients, transplant recipients, 

attitude och life experience. För att möjliggöra olika ändelser användes även trunkering som 

ett tillvägagångssätt. En annan sökteknik som användes var boolesk söklogik där operatorerna 

AND och OR nyttjades. Detta för att resultatet skulle bli träffar på alla de dokument som 

innehåller ett eller alla sökorden (Östlund, 2017). I de databaser där begränsningar kunde 

appliceras valdes engelska, peer reviewed och 2010-2018. Sökschema presenteras i bilaga I. 

  

Urvalsförfarande 

Studien tillämpar ett ändamålsenligt urval (Kristensson, 2014). Elva artiklar valdes utifrån 

inklusionskriterierna att informanterna skulle ha genomgått organtransplantation, artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och inte vara äldre än åtta år. Exklusionskriterierna var att 

informanterna ej får vara under 18 år och inte vara stamcells-, blod- eller 
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benmärgstransplanterade. I PubMed lästes 46 titlar, 15 abstrakt och slutligen 12 artiklar i 

fulltext. Vidare lästes 205 titlar, 27 abstrakt och 14 artiklar i fulltext i PsycINFO. Elva artiklar 

som besvarade studiens syfte bäst valdes sedan ut. Sex artiklar från PsycINFO respektive fem 

artiklar från PubMed. Artiklarna är stjärnmarkerade (*) i referenslistan. För att 

kvalitetsgranska de utvalda artiklarna användes en kvalitetsgranskningsmall skapad av Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (2017), se bilaga II. 

Kvalitetsgranskningsmallen tillämpar fem olika områden som ska bedömas. Dessa områden 

inkluderar syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. För varje område bedöms hur hög 

kvalitet de olika delarna innefattar med hjälp av de olika alternativen ”ja”, ”nej”, ”oklart” och 

”ej tillämpat”. För de artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet bestämdes det att dessa 

måste tillämpa alternativet ”ja” på minst 14 av 21 frågor. Vissa alternativ bedömdes vara av 

större vikt än andra, på dessa bestämdes det att det var ett måste att de var ifyllda “ja”.  De 

frågor som ej kunde besvaras utifrån artiklarna markerades som ”ej tillämpat” enligt 

formuläret, detta gjordes hellre än att anta att artikeln höll hög kvalitet. Därav valet av att 

endast 14 ”ja” skulle klassas som hög kvalitet. Då tio artiklar höll hög kvalitet och endast en 

höll medelhög kvalitet så bestämdes det att inkludera alla utvalda artiklar till resultatet. För 

översikt av analyserad litteratur se bilaga III. 

  

Analys 

Artiklarna har tolkats ur ett manifest perspektiv med intentionen att inte förvrängas av 

författarnas åsikter. Det manifesta innehållet uttrycks textnära och beskrivande i form av 

kategorier (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Materialet har bearbetats för att 

identifiera likheter, skillnader och mönster. Det material som svarade på syftet kondenserades 

till meningsenheter av vilka koder skapades. De koder som bedömdes ha likheter sorterades in 

i underkategorier och kategorier (Tabell 1). Genom denna process bevaras det centrala 

innehållet i texten utan att väsentliga delar försvinner (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2017).  Materialet har granskats separat av författarna för att minska risken för feltolkning av 

innehållet. Sedan analyserades materialet gemensamt för att möjliggöra diskussion av texten 

och för att säkerställa att det utvalda materialet uppfattades likvärdigt av båda författarna. 

 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt av hur koder och kategorier utformades.  

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Läkarna gav oss hopp genom 

att säga att en njure skulle bli 

tillgänglig inom en snar framtid. 

Vad de sa gav oss hopp, men det 

var inte riktigt värt mycket ... 

deras ord var tomma ....” 

Läkarna gav 

hopp om en 

njure men det 

var tomma ord. 

Hopp 

om ny 

njure. 

 Upplevelse 

av hopp 

Känslomässig 

berg- och 

dalbana 
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FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 

För att värna om deltagarnas integritet och behandla information konfidentiellt har 

försiktighetsåtgärder enligt Helsingforsdeklarationen vidtagits. En av de grundläggande 

principerna i Helsingforsdeklarationen är att omsorgen för individens integritet prioriteras 

framför samhällets och vetenskapens intressen om dessa skulle vara motstridiga (World 

Medical Association, 2018). Enbart de artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté eller 

lyder under etiska principer har inkluderats i studien (Polit & Beck, 2016 [2017]). I denna 

litteraturstudie har författarna inte medvetet uteslutit eller förvrängt fakta som framkommit 

under analysen. Allt resultat som framkommit i analysprocessen har presenterats. 

Förförståelse och eventuella åsikter som kan påverka urval eller resultat har tagit hänsyn till 

eller diskuterats för att möjliggöra hög grad av bibehållen objektivitet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) menar att tolkningar påverkas 

omedvetet, vilket gör att förförståelsen inte kan sättas inom parentes. De menar vidare att 

förförståelsen istället kan möjliggöra upptäckter av ny kunskap och djupare förståelse. 

 

RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier med sju underkategorier (Tabell 2). I 

resultatet benämns deltagarna i denna studie som “mottagare”.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier.  

Kategorier Underkategorier 

Att känna tacksamhet och skuld på samma 

gång 

Upplevelse av tacksamhet 

Upplevelse av skuld 

Upplevelse av stöd 

  

Upplevelse av socialt nätverk 

Upplevelse av behov av information som 

stöd 

Känslomässig berg- och dalbana Upplevelse av hopp 

Upplevelse av frihet 

Upplevelse av att leva i ovisshet 

Oro  
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Att känna tacksamhet och skuld samtidigt 

Att genomgå organtransplantation gjorde att mottagarna kände både tacksamhet och skuld på 

samma gång. I perioder kunde känslan av tacksamhet vara i fokus trots att känslan av skuld 

alltid fanns i bakgrunden och vice versa, därför går dessa två begrepp går hand i hand. De 

presenteras separat men kan ej skiljas åt helt och hållet. 

  

Upplevelse av tacksamhet 

Då ingenting kunde jämföras med den gåva organet ansågs vara hade mottagare svårt att veta 

hur de skulle kunna återgälda donatorn. De hoppades att de skulle kunna visa sin tacksamhet 

genom att leva fullt ut. Tacksamhet till donatorn och dennes familj grundade sig även i att ha 

fått ”en andra chans” eller ”livet tillbaka”. Känslor av att inte tillräckligt kunna uttrycka sin 

tacksamhet kunde vara förknippat med skuldkänslor: I felt guilty since she offered me her 

kidney, but I can’t be grateful for the rest of my life and I can’t show it enough… it makes me 

feel even more guilty (Schipper et al., 2014, s. 587).  

  

Upplevelse av skuld 

Mottagare upplevde ett stort ansvar blandat med skuldkänslor och ångest efter 

organtransplantationen. De som genomgick organtransplantation med levande donator 

uttryckte att de aldrig skulle genomföra det igen om det ännu en gång skulle bli aktuellt med 

en levande donator. De skulle inte klara av den skuld som det innebar för dem. För de som 

genomgick organavstötning var effekten förödande och resulterade i känslor av sorg, ilska, 

besvikelse och skuld. Skuldkänslorna förknippades med känslan av att inte verka 

otacksamma, vilket resulterade i ännu mer skuld. De ville inte heller ”klaga” och de kände 

skuld över negativa tankar och känslor som uppkom efter organtransplantationen när 

avstötning förekom. Skuld ansågs vara relaterat till upplevelsen av tacksamhet eftersom att 

mottagarna inte alltid visste hur det skulle visa tacksamhet. 

   

Upplevelse av stöd  

Mottagarna upplevde att information och det sociala nätverket var olika former av stöd, vilka 

båda går in under denna kategori. Information kan i vissa fall ses som enbart fakta men för 

mottagarna hade det ökat förståelsen och skapat en känsla av stöd. 

  

Upplevelse av socialt nätverk  

Personalen var sympatisk och mottagarna kände att de blev tagna på allvar. Detta ökade 

förtroendet för sjuksköterskan vilket var en viktig del av det upplevda stödet. Mottagare 

upplevde stöd från andra patienter i liknande situationer som de själva. Detta upplevdes som 

tröst och trygghet samtidigt som det kunde framkalla sympatier för den patient som var i 

sämre hälsa än mottagaren. Samtidigt kunde negativa emotioner övervinnas med hjälp och 

stöd av närstående. Rätt stöd från personer som kände till situationen saknades men behövdes: 

It was important to receive support in resolving my feelings from someone who knows my 

situation well (Watanabe & Inoue, 2009, s. 73).  Stöd i form av psykologer och stödgrupper 

erbjöds inte men skulle ha minskat stressen och oron för organavstötning och processen till 

tillfrisknande skulle ha blivit enklare. 
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Upplevelse av behov av information som stöd 

Mottagarna önskade att de hade blivit mer informerade om organavstötning för att kunna 

förbereda sig mentalt. Information om vilken typ av normalitet som kan förväntas efter en 

organtransplantation var också otillräcklig. Detta gjorde att mottagarna inte visste vad de 

skulle förvänta sig. Mer information både före och efter organtransplantationen var något som 

mottagarna saknade. Trots avsaknaden av tydlig information upplevde mottagarna att de var 

väl omhändertagna. 

 

Känslomässig berg- och dalbana  

Livet efter transplantation beskrevs som en känsla av hopp och frihet men också att leva i 

ovisshet. Upplevelsen var en känslomässig berg- och dalbana mellan emotionella utmaningar 

som förlorat hopp, sorg och förtvivlan. Även känslor som glädje och att ha fått livet tillbaka 

framkommer.  

  

Upplevelse av att leva i ovisshet 

Den största psykiska påfrestningen var tiden innan organtransplantationen men det var även 

svårt att möta framtiden och återgå till ett normalt liv efter organtransplantationen. 

Mottagarna upplevde nervositet över att kanske behöva ändra sina livsplaner. På grund av 

denna svårighet att anpassa sig till ett normalt liv kände de starkt, att trots att de hade fått 

mycket av organtransplantationen, hade de också förlorat mycket: It is always in the back of 

your mind that it [the transplant] will fail, at times (Boaz & Morgan, 2014, s. 11). 

  

Tiden efter organtransplantationen upplevdes som en stressfylld period där mottagarna inte 

visste vad de skulle förvänta sig. Emotionell stress uppstod p.g.a. social isolering, rädsla för 

infektioner, långvarig rehabiliteringsprocess och upprepade sjukhusvistelser. Känslan av att 

vara begränsad i vardagen till följd av strikt medicinering ökade signifikant med tiden och de 

medicinska biverkningarna efter organtransplantationen gjorde att mottagarna kämpade med 

existentiella och psykiska problem som smärta, trötthet och sorg. De menade att de inte kunde 

känna sig fulländade då de upplevde att kroppen och själen inte passade ihop än och att det 

var svårt att veta sin kropps begränsningar. 

  

Att inte kunna hantera sina känslor var en ny företeelse, de som var vana vid kontroll kunde 

spontant brista ut i tårar utan uppenbar anledning och blev överväldigade av att göra saker 

som tidigare varit enkla. Den långa väntetiden för organtransplantation orsakade ilska och 

avundsjuka mot de patienter som fått ett organ innan dem, samtidigt som de var glada för 

deras skull: Sometimes people suddenly didn’t arrive at the dialysis unit anymore because 

they had had a transplant. I had mixed feelings: I was, of course happy for them, but it also 

made me feel a little bit jealous. They had a kidney and I was still waiting… (Schipper et al. 

2014, s. 585).  

  

Upplevelse av hopp 

Tiden innan organtransplantation kastades mottagarna mellan hopp och förtvivlan. Hoppet om 

att få ett organ kunde i vissa stunder vara starkt och avgörande för välbefinnandet samtidigt 

som det i andra stunder kunde försvinna nästan helt. Efter en organtransplantation kände 

mottagarna hopp om att vardagen skulle bli mer stabil och att de skulle få ett längre liv som 

de kunde njuta av igen. Att lämna sjukhuset var en källa till hopp då organtransplantation var 

en psykologisk utmaning eftersom mottagarna längtade hem till familj och bekanta 
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omgivningar. Att lyckas återhämta sig från sjukdom gjorde att mottagare kunde känna mening 

med livet. Tack vare organtransplantationen kände de glädje över livet och hoppades nu på att 

få ta del av familj och vänners kärlek under en lång tid. 

  

Upplevelse av frihet 

Organtransplantationen sågs som en existentiell vändpunkt i hur mottagarna såg och kände 

sina kroppar. De psykologiska fördelarna efter organtransplantation var framför allt framsteg i 

autonomi och självomsorg. Det skedde positiva förändringar i vardagen som kunde märkas 

genom självständigheten att ta en dusch själv och friheten att kunna cykla igen. De njöt av 

friheten över att få tillbaka sina kroppar med allt vad det innebar: förmåga att träna, 

viktökning, återhämtad aptit och att kunna välja vad de ville från menyn på restaurang. Detta 

medvetandegjorde även kroppens potential. Organtransplantationen gav en känsla av frihet 

som möjliggjorde att känna tillfredsställelse och uppskatta livet igen. 

  

För de som var njurtransplanterade var det som sågs mest positivt med transplantationen att 

inte längre behöva genomgå dialys. Det ingav lugn att inte längre behöva vara beroende av 

dialysmaskinen. Det hände att mottagare ändå behövde återgå till dialys efter 

njurtransplantationen. Detta ledde till att de, förutom att drabbas av fysiska problem och 

trötthet, upplevde att de återigen var beroende av dialysmaskinen. Att bli berövad på sin frihet 

igen sågs som ett stort lidande: The dialysis keeps you alive but I’m not sure if you can call it 

life: Being dependent, being captured by a machine and being tired day after day (Schipper et 

al. 2014, s. 585). Något som kunde lindra lidandet som dialysen innebar var att få möjlighet 

till dialys i hemmet. Detta gjorde att mottagare upplevde större frihet och blev mindre 

stressade än på sjukhus. 

 

Oro 

I resultatet framkommer det att oro var en av mottagarnas upplevelser i samband med 

organtransplantation. Oro kunde uppträda både innan och efter organtransplantationen samt i 

olika former. 

  

Oro kunde uppstå både innan och efter organtransplantationen eftersom mottagarna gick runt 

med tankar om att den skulle misslyckas. Att stå inför en organtransplantation gjorde att 

mottagarna oroade sig för komplikationer som kunde drabba dem själva efter 

organtransplantationen. Dessutom innebar det en oro för kostnaden för 

organtransplantationen, utgifter i framtiden och att inte kunna försörja sin familj. Ångest och 

osäkerhet kring att de kanske inte skulle kunna arbeta efter organtransplantationen och 

därmed orsaka problem för sina familjer var ett orosmoment. Detta ledde till att de lät bli att 

uttrycka sin ångest för att inte oroa sina familjer utan försökte istället att övervinna den på 

egen hand. Vad som också skapade oro innan organtransplantationen var att donatorns hälsa 

skulle påverkas negativt. Samtidigt oroade de sig även över att donatorn skulle ångra sig och 

att organtransplantationen därmed inte skulle bli av, då de visste att de inte skulle överleva 

utan ett nytt organ. 

  

Efter organtransplantationen var mottagare oroliga för framtiden. Detta tog sig uttryck i 

tankar kring organets varaktighet och i förlängningen en rädsla för avstötning: My worries are 

my biggest problem: // How long will my kidney keep functioning? (Schipper et al. 2014, s. 

587). Efter organtransplantation var tanken på att behöva genomgå ytterligare operationer en 
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källa till oro. Den bakomliggande rädslan för avstötning gjorde att mottagarna oroade sig för 

sin hälsa även när de kände att de mådde bra. Tillfällen för kontroller på sjukhuset efter 

organtransplantationen föregicks därför av oro över att “något skulle vara fel”. Detta 

involverade även att drabbas av infektion eller sjukdom som kunde kräva inläggning eller, för 

njurtransplanterade, behov att återvända till dialys. 

  

Den psykologiska anpassningen till organtransplantationen förknippades med avsevärd 

emotionell stress, som inkluderade känslor av överväldigande hjälplöshet, brist på kontroll 

och oro över organsvikt. Samtidigt gav organtransplantationen möjlighet att återgå till ett liv 

som innehöll mindre oro för mottagarna. Att vara mindre orolig för sin hälsa ledde till att de i 

mycket mindre grad behövde förlita sig på andra. Efter organtransplantationen fick 

mottagarna ett mer normalt liv, som inte präglades av oro. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Utifrån det formulerade syftet gjordes valet att genomföra en litteraturbaserad studie, då 

artiklar skulle ge mest material inom det valda området. En litteraturstudie med manifest 

innehållsanalys ansågs vara mest lämplig som metod då studien syftar till att besvara 

patienters upplevelser. Metoden gjordes enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2017) vilka 

inriktar sig på att belysa omvårdnadsperspektivet. Utifrån de artiklar som framkom efter 

sökningar i omvårdnadsrelaterade databaser (Forsberg & Wengström, 2015) hittades elva 

artiklar som ansågs besvara syftet bäst. Om fler databaser hade använts eller om ytterligare 

sökningar med andra sökord hade genomförts kunde resultatet blivit annorlunda. För att 

minska risken att resultatet skulle förvrängas användes liknande sökord i samtliga databaser. 

En av studiens styrkor är att den tillämpar ett genomarbetat sökschema som gav resultat som 

stämde överens med syftet. Beslutet att skriva generellt om organtransplantation istället för 

om ett specifikt organ togs efter testsökningar i olika databaser och grundades i att det vid 

tillfället inte fanns tillräckligt med underlag inom det valda området. Efter att ha läst flertalet 

artiklar som skiljde sig i vilket organ deltagarna hade mottagit blev det tydligt att patienternas 

upplevelser inte skiljde sig nämnvärt. Där det framkom tydliga skillnader var för de patienter 

som njurtransplanterades, då de ofta behövde dialys före eller efter organtransplantationen.  

  

Trots begränsningar i sökningarna till artiklar skrivna efter 2010, framkom en artikel skriven 

2009. Efter överläggande inkluderades den ändå, då den svarade på syftet. Av anledning att 

patientupplevelser inte skiljer sig nämnvärt i de granskade artiklar skrivna innan respektive 

efter 2010, kan resultatet ses som tillförlitligt. Fastän att det är sannolikt att omvårdnaden och 

vården har förändrats de senaste åren verkar inte det ha påverkat patientupplevelsen. 

 

När sökningarna genomfördes påträffades dubbletter i flera databaser, vilket ses som en 

styrka då det tyder på att sökningen har varit systematisk. Det är möjligt att andra artiklar 

hade använts i studien och därmed påverkat resultatet om noggrannare granskningar av 

artiklarnas referenslistor hade gjorts. När flera studier används ökar trovärdigheten om 

artiklarnas resultat visar på samma sak, trots att de är gjorda av olika forskargrupper med 

olika undersökningsgrupper i olika länder (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Så är fallet i denna studie. Det skedde även individuella kvalitetsgranskningar av 

samtliga resultatartiklar enligt SBU:s bedömningsmall (Bilaga II). Användningen av denna 

ses som en styrka och ökar studiens trovärdighet då författarna genomförde granskningarna 

oberoende av varandra. Då författarna även kom fram till likvärdig bedömning av artiklarna 
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ökar trovärdigheten ytterligare. Tio artiklar ansågs vara av hög kvalitet och en artikel ansågs 

vara av medelhög kvalitet, samtliga inkluderades. Samtliga artiklar förde ett etiskt 

resonemang vilket är en del av kvalitetsgranskningsmallen. Även detta ses som en styrka då 

den etiska aspekten spelar stor roll i all vetenskaplig forskning. 

  

Det är till studiens fördel att båda författarna har läst och analyserat materialet separat och 

gemensamt. Detta för att säkerställa att innehållet av materialet uppfattats på samma sätt 

vilket ökar studiens trovärdighet. I samarbetet har diskussioner skett kontinuerligt under 

arbetets gång vilket gör att båda författarna är lika insatta i ämnet men även att personliga 

styrkor och svagheter har kompletterat varandra. Antalet artiklar som resultatet är uppbyggt 

på anses vara tillräckligt för att besvara syftet. Ett större antal artiklar hade eventuellt styrkt 

resultatet ytterligare, men eftersom artiklarnas resultat var enigt ansågs det inte vara 

nödvändigt för att besvara studiens syfte. Studiens överförbarhet till andra länder och till 

mottagare för andra organ än de som inkluderats i denna studie, stärks av det faktum att det 

framkom flera likheter gällande mottagares upplevelser, trots resultatets breda geografiska 

områden och organskillnader. Intervjuerna för materialet som resultatet baseras på utfördes 

två veckor till 216 månader efter organtransplantation. Det kan antas att tidsaspekten efter 

organtransplantationen kan utgöra skillnader i upplevelser mellan mottagare. Studien hade 

kunnat genomföras med ett mer specifikt syfte och snävare tidsspann för intervjuer, vilket 

hade kunnat öka studiens giltighet. I dagsläget ansågs det inte möjligt p.g.a. brist på material 

samtidigt som det kan vara en styrka att skapa förståelse för en bredare patientgrupp. Under 

analysprocessen uppstod det vissa svårigheter i att urskilja de olika emotionella 

upplevelserna, då de ofta var sammanhängande. Motsägelsefulla känslor framkom i resultatet 

vilket gjorde processen att utforma kategorier försvårad. Detta ledde till att resultatet behövde 

bearbetas flertalet gånger för att sammanställa kategorier och underkategorier. Enligt vald 

metod användes citat för att skapa tydligare förståelse för mottagarnas upplevelser vilket 

styrker studiens verifierbarhet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket utgör risken att 

viktigt innehåll faller bort i översättningen från engelska till svenska. Trots att författarna 

anser sig behärska det engelska språket skulle detta kunna minska resultatets pålitlighet och 

ses därför som en svaghet. För att undvika detta har författarna gemensamt översatt texterna 

med hjälp av lexikon för att urskilja språkliga nyanser i de fall som krävt det.  

  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters emotionella upplevelser före och 

efter organtransplantation. Resultatets huvudfynd var: Att känna tacksamhet och skuld på 

samma gång, Upplevelse av stöd, Känslomässig berg- och dalbana och Oro med tillhörande 

underkategorier.  

 

Ett av de huvudsakliga fynden i resultatet var vikten av behov av stöd. En del av stödet från 

sjuksköterskan involverar att ge information om processen som det innebär att genomgå en 

organtransplantation. Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) ansvarar 

sjuksköterskan för att mottagaren får korrekt, tillräcklig och lämplig information. Detta 

saknades ofta och hade kunnat bidra till ett ökat välbefinnande och en stärkt hälsa. För att ge 

information behöver sjuksköterskan etablera fungerande kommunikation med mottagaren. 

Enligt Fredriksson (2012) kan sjuksköterskan använda kommunikation som ett medel för att 

lindra lidande, vilket i sin tur kan ses som ett sätt att öka mottagarens upplevda hälsa. ICN:s 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 2017) fastställer även riktlinjer som rekommenderar 

att sjuksköterskan ska delegera uppgifter som är lämpliga att utföras av andra yrkesgrupper, 

exempelvis samtalsstöd av psykologer. I resultatet framgår det att mottagarna inte blivit 
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erbjudna information och stöd i form av psykologer och stödgrupper. I en studie av Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg (2012) som undersökte organtransplanterade patienters syn på 

information och stöd framgick det att mottagare som blivit erbjudna olika former av stöd 

kände sig trygga i att veta var de kunde vända sig oavsett om de ville ha stödet eller inte. 

Mottagare kände även en trygghet i att veta att partnern blivit erbjuden stöd och information 

(ibid.). I en studie ur ett sjuksköterskeperspektiv framkom det att tiden efter 

organtransplantation kunde underlättas med hjälp av närstående. Stöd från familjen kunde 

relateras till en förbättrad upplevd hälsa för mottagaren (Brown & Finnell, 2015). Genom att 

inkludera partnern och deras perspektiv tar vårdaren hänsyn till mottagarens livsvärld, vilket 

kan vara av stort värde (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta tyder på att sjuksköterskan bör 

bidra med individ- och situationsanpassad information till mottagaren och dess närstående. 

Genom att försöka förstå mottagarens upplevelse och livsvärld kan sjuksköterskan på lämpligt 

sätt presentera information, låta mottagaren ställa frågor och slutligen följa upp med 

ytterligare samtal för att säkerställa att informationen har gått fram. 

  

Organtransplantation är en emotionell utmaning för mottagaren som går igenom känslor av 

bl.a. skuld och hopp. Brown och Finnell (2015) anser att sjuksköterskan kan och bör stödja 

mottagarens fysiska och psykiska hälsa för att säkerställa att de är redo för 

organtransplantationen och den livsomvälvande omställningen det innebär. Oavsett var i 

transplantationsprocessen mottagaren befinner sig är det sjuksköterskans ansvar att tillgodose 

en hälsofrämjande miljö (ibid.). När mottagaren befinner sig på sjukhus påverkar miljön 

upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Hur mottagaren upplever att befinna sig i miljön 

beror på faktorer som goda relationer, kommunikation, attityder, samvaro, privatliv och 

tillgång till information. En god relation och närhet mellan sjuksköterska och mottagare 

betonas för att skapa en god social miljö (Ylikangas, 2012). Enligt resultatet är en källa till 

hopp att få lämna sjukhuset och komma hem till bekanta miljöer. Sjuksköterskan bör skapa en 

miljö som patienten trivs i, samtidigt som hon bör ta till vara på och stärka det hopp patienten 

känner för att få komma hem. Detta kan bidra till en ökad motivation hos patienten. 

Innebörden av att “vara i hopp” kan liknas med att “känna sig hemma” (Benzein, 2012). För 

att uppnå känslan av detta behövs en tillgänglighet, närvaro och bekräftade relationer 

upplevas. Det är sjuksköterskans uppgift att bidra med detta för att patienten ska få en 

möjlighet till att “känna sig hemma”, även om denne befinner sig på sjukhus.  

 

Mottagarna fann en tröst och trygghet av att samtala med andra patienter i samma situation 

som de själva befann sig i. Detta styrks även i andra studier (Ivarsson et al., 2012; Gill, 2012; 

Low, Crawford, Manias & Williams, 2016). Att prata med någon som har genomgått en 

organtransplantation gjorde att mottagare kände sig inspirerade och hoppfulla inför framtiden 

(Ivarsson et al., 2012). För att sjuksköterskan ska kunna bidra till hopp och en god hälsa bör 

hon möjliggöra dessa samtal mellan mottagare. Förslagsvis skulle detta kunna genomföras 

genom att anordna träffar där det ges möjlighet för mottagare att samtala med varandra om 

sina upplevelser och erfarenheter.  

  

I resultatet framkommer det att njurtransplanterade patienter ansåg att det mest positiva med 

transplantationen var att inte längre behöva genomgå dialys. Enligt en studie om 

stresshantering för njurtransplanterade patienter (Low et al. 2016) accepterade dessa 

mottagare tiden efter organtransplantation bättre än mottagare som fått andra organ då de 

ansåg att deras livskvalitet nu ökat när de inte var bundna till dialysmaskinen längre. Då 

dialysen var en stor del av mottagarnas vardag tidigare bör njurtransplantationen blivit en 

livsomställning som påverkar både livet, hälsan och livsvärlden i sig. De upplevde att det var 

en stor förbättring att gå på efterkontroller och att sköta sin medicinering i jämförelse med att 
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få dialys flera gånger i veckan. Detta gav större frihet och mer möjligheter i livet (Low et al., 

2016). Genom att uppleva känslor av frihet och en ökad livskvalitet leder detta i sin tur till en 

förbättrad hälsa för mottagaren.  Mottagare av andra organ kunde istället känna sig besvikna 

och dåligt förberedda på hur livet efter organtransplantation kunde vara. En ytterligare faktor 

skulle kunna vara att återhämtningen är relaterad till de tidigare erfarenheter, stöd och nätverk 

som finns i livsvärlden. Gill (2012) menar att njurtransplantation var en källa till hopp för 

mottagare om ett ”normalt liv” och frigörelse från den kroniska njursjukdomen, i en studie om 

stresshantering hos njurtransplanterade patienter. Vilja att leva ett normalt liv kan tolkas som 

en stark vilja av att återfå hälsan. Detta är i linje med sjuksköterskans primära mål att skapa 

hälsa och bidra till ökad livskvalitet (Forsberg, Cavallini, Fridh & Lennerling, 2016). 

  

Den skuld som mottagarna kände vid avstötning av organ kunde vara relaterat till att de kände 

att det även betydde att de stötte bort donatorn (Gill, 2012). Detta tyder på att det är extra 

viktigt att informera om riskerna för avstötning vid organtransplantation för att mottagare ska 

vara förberedda det möjliga utfallet. På så sätt skapas förståelse för att avstötning inte är deras 

fel och att de ej bär ansvaret för det. Sjuksköterskan bör vägleda mottagaren vid känslor av 

skuld och oro genom att istället för att bagatellisera, faktiskt bekräfta känslor och upplevelser. 

Genom ett lyhört förhållningssätt och medkänsla kan sjuksköterskan minska lidandet och 

skapa en mer hälsofrämjande miljö för mottagaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För 

att kunna främja hälsa behöver sjuksköterskor ökad kunskap för att förstå mottagarnas 

livsvärld vid organtransplantation. Detta möjliggör för sjuksköterskan att kunna kommunicera 

efter mottagarens förutsättningar och deras situation, vilket kan stärka relationen mellan 

mottagare och sjuksköterska. 

 

Oron för att den egna ångesten skulle oroa sina närstående gjorde att mottagarna istället lät bli 

att uttrycka sina känslor och försökte övervinna dem på egen hand. Arman (2012) menar att 

ett viktigt steg mot att lindra detta lidande är att hitta ett språk för att ge uttryck för sitt 

lidande. Patienter som ibland befinner sig i ett mörker av livsförståelse, som t.ex. i samband 

med organtransplantation, kan ha stor önskan om möte och bekräftelse. Att få berätta och 

därmed höra sitt eget lidande genom den lyssnande, visar på lindrat lidande i återkommande 

forskning (ibid). Sjuksköterskan bör på så sätt bidra till ökad hälsa genom att erbjuda möten 

där mottagaren får utrymme att vara och få uttrycka sitt lidande. Genom att arbeta 

livsvärldsorienterat bör sjuksköterskan agera utifrån vilka behov mottagaren har. 

Sjuksköterskan bör lindra oro genom att se hela personen och bekräfta dennes tankar, bemöta 

med respekt och kunna svara på frågor.  

 

Då patienters upplevelser före och efter organtransplantation är ett relativt obeforskat område 

kan ytterligare forskning bidra till mer kunskap och nyansskillnader i patientupplevelsen. 

Genom att bedriva forskning med ett mer specifikt urval, hade upplevelser utifrån andra 

perspektiv så som kön och ålder kunnat applicerats på en mindre patientgrupp, för att se om 

upplevelsen skiljer sig. Vidare forskning utifrån andra perspektiv som sjuksköterskans och 

närståendes anses som användbart för att bidra till god vård samt en ökad förståelse för 

samtliga parters upplevelser. Som förslag kan föreliggande studie jämföras med en 

intervjustudie som beskriver sjuksköterskors attityder till att vårda patienter som genomgår 

organtransplantation. Detta för att upptäcka eventuella likheter och skillnader som kan vara 

avgörande i patientens upplevelse av sin situation. I studien framkommer det att behov av 

stöd är stort samtidigt som det fattas. Ett intressant forskningsområde hade därför varit att 

utföra en intervjustudie med fokusgrupper i syfte att besvara hur organtransplanterade 

patienter önskar eller upplever stöd. Detta hade i sin tur varit användbart för sjuksköterskan 

att ta del av för att bedriva god omvårdnad till mottagare av organ.  
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Slutsats 

Organtransplantation är ett livräddande ingrepp som genomförs när alla andra 

behandlingsalternativ har utförts. Syftet med föreliggande studie var att beskriva patienters 

emotionella upplevelser före och efter organtransplantation. I resultatet framkom det hur 

patienterna upplever känslor som tacksamhet, skuld och oro, ofta på samma gång. 

Genomgående kan organtransplantation beskrivas som en omtumlande upplevelse som är 

unik för varje enskild individ vilket liknas med en känslomässig berg- och dalbana. För 

sjuksköterskans del framkom bland annat behovet av stöd som ett viktigt fynd. Studiens 

resultat är av värde för såväl transplantationssjuksköterskan som allmänsjuksköterskan 

eftersom vård av patienter, som ska eller har genomgått organtransplantation, även sker i 

andra vårdverksamheter än den på avdelning i samband med transplantationen. Då antalet 

organtransplantationer har ökat med ca 25% under de senaste tio åren (merorgandonation 

(MOD), 2018), behöver sjuksköterskan mer kunskap om patienternas upplevelser för att 

kunna erbjuda god vård i olika sammanhang. Då området är relativt obeforskat bör ytterligare 

forskning utifrån olika perspektiv bedrivas för att möjliggöra sjuksköterskans fördjupade 

förståelse för patientgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

REFERENSER 

  

Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 2. (2., 

[uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Arman, M. (2012). Lidande. L. Wiklund Gustin. & I. Bergbom. (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (s. 185-198). Lund: Studentlitteratur. 

  

Bakkan, P-A., Sødal-Myrseth, A., Kongshaug, K., Relbo, A. & Grov, I. (2011). Omvårdnad 

vid organdonation och organtransplantation. H. Almås., D. Stubberud. & R. Grønseth. (Red.), 

Klinisk omvårdnad 2 (s. 499-518). Stockholm: Liber. 

  

Benzein, E. (2012). Hopp. L. Wiklund Gustin. & I. Bergbom. (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (s. 239-248). Lund: Studentlitteratur. 

  

*Boaz, A. & Morgan, M. (2014). Working to establish ‘normality’ post-transplant: A 

qualitative study of kidney transplant patients. Chronic Illness, 10(4), 247-258. doi: 

10.1177/1742395313504789 

  

Brink, J., Pennel, T., Seele, K. & Zilla, P. (2017). The world’s first human to human heart 

transplant. South African Medical Journal, 107(12), 1035-1036. 

doi:10.7196/SAMJ.2017.v107i12.12960 

  

Brown, C.S. & Finnell, D.S. (2015). Provisions of the Code of Ethics for Nurses: Interpretive 

Statements for Transplant Nurses. Nephrology Nursing Journal, 42(1), 37-43. 

  

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

  

Forsberg, A., Cavallini, J., Fridh, I. & Lennerling, A. (2016). The core of social function after 

solid organ transplantation. Scandinavian Journal of Caring Science, 30, 458-465. 

doi:10.1111/scs.12264 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur 

Fredriksson, L. (2012). Vårdande kommunikation. L. Wiklund Gustin & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 321-332). Lund: Studentlitteratur 

  

Friberg, F. (Red.) (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dx.doi.org/10.7196%2FSAMJ.2017.v107i12.12960


17 
 

Gill, P. (2012). Stressors and coping mechanisms in live-related renal transplantation. Journal 

of Clinical Nursing, 21, 1622-1631. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04085.x 

  

*Gill, P. & Lowes, L. (2014). Renal transplant failure and disenfranchised grief: Participants’ 

experiences in first year post graft failure - a qualitative longitudinal study. International 

Journal of Nursing Studies, 51(9), 1271-1280. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.01.012 

  

*Graanrup, J., Lindberg Mogensen, E., Missel, M. & Kikkenborg Berg, S. (2017). Life after a 

lung transplant: a balance of joy and challenges. Journal of Clinical Nursing, 26(21-22), 

3543-3552. doi:10.1111/jocn.13724 

  

Hanssen Textor, L. & Hedrick, J. (2012). The lived experience of peripheral neuropathy after 

solid organ transplant. Progress in Transplantation, 271-279. doi: 10.7182/pit2012703 

  

Helsingfors Universitetssjukhus. Organtransplantation. Hämtad 13 november, 2018, från 

Helsingfors Universitetssjukhus, 

http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/organtransplantationer/Sidor/default.aspx 

  

Henricson, M. (Red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (2., uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 111-119). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

HSL 217:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet 

  

Ivarsson, B., Ekmehag, B. & Sjöberg, T. (2012). Heart or lung transplantated patients’ 

retrospective views on information and support while waiting for transplantation. Journal of 

Clinical Nursing, 22, 1620-1628. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04284.x 

  

Kasén, A. (2012). ‘Patient’ och ‘sjuksköterska’ i en vårdande relation. L. Wiklund Gustin. & 

I. Bergbom. (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 99-114). Lund: 

Studentlitteratur. 

  

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. (1., uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

  

Livsviktigt a. Donation och transplantation. Hämtad 27 november, 2018, från Socialstyrelsen, 

http://www.livsviktigt.se/Fragor-och-svar/donation-och-transplantation/Sidor/default.aspx 

  

http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.7182/pit2012703
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/organtransplantationer/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/organtransplantationer/Sidor/default.aspx
http://www.livsviktigt.se/Fragor-och-svar/donation-och-transplantation/Sidor/default.aspx
http://www.livsviktigt.se/Fragor-och-svar/donation-och-transplantation/Sidor/default.aspx


18 
 

Livsviktigt b. Statistik. Hämtad 18 oktober, 2018, från Socialstyrelsen, 

http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx 

  

Low, J.K., Crawford, K., Manias, E. & Williams, A. (2016). Stressors and coping resources of 

Australian kidney transplant recipients related to medication taking: a qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 26, 1495-1507. doi:10.1111/jocn.13435 

 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. B. Höglund 

Nielsen & M. Granskär (Red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s. 

219-234). Lund: Studentlitteratur AB. 

  

Läkemedelsboken, 2018. Transplantationsimmunologi och organtransplantationer. Hämtad 

27 november, 2018, från Läkemedelsverket, https://lakemedelsboken.se/kapitel/allergiska-

och-immunologiska-tillstand/transplantationsimmunologi-och-

organtransplantationer.html#p1a_4 

  

Mauthner, O. E., De Luca, E., Poole Ryerson, J. M., Abbey, S. E., Shildrick, M., Gewarges, 

M., & Ross, H. J. (2015). Heart transplants: Identity disruption, bodily integrity and 

interconnectedness. Health, 19(6), 578–594. doi: 10.1177/1363459314560067 

 

Merorgandonation, 2018. Statistik. Hämtad 16 december, 2018, från Merorgandonation, 

http://merorgandonation.se/om-organdonation/statistik/  

  

Njurförbundet. Dialys - en behandling med valmöjligheter. Hämtad 19 november, 2018, från 

Njurförbundet, http://njurforbundet.se/sjukdom-behandling/dialys-en-behandling-med-

valmojligheter/ 

  

*Nåden, D. & Bjørk, I. T. (2012). Patients’ experiences in hospital following a liver 

transplantation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(1), 169-177. doi: 

10.1111/j.1471-6712.2011.00911.x. 

  

*Peyrovi, H., Raiesdana, N. & Mehrdad, N. (2014). Living with a heart transplant: a 

phenomenological study. National Library of Medicine, 24(3), 234-241. 

doi:10.7182/pit2014966 

  

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016[2017]). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (10th ed.) Philadelphia: Wolters Kluwe 

  

*Pozza dos Santos, B., da Costa Viegas, A., Machado Feijó, A., Fernanda, L. & Schwartz, E. 

(2016). It was/wasn’t everything I had imagined: advantages and disadvantages after kidney 

transplantation. Revista Gaúcha de Enfermagem, 37(3):e60135. doi:10.1590/1983-

1447.2016.03.60135 

 

Riksförbundet HjärtLung (2015). Donationsveckan. Hämtad 10 januari, 2019, från 

Riksförbundet HjärtLung, http://hjart-lung.stage.episerverhosting.com/om-oss/var-

http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx
http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/Sidor/default.aspx
http://merorgandonation.se/om-organdonation/statistik/
http://njurforbundet.se/sjukdom-behandling/dialys-en-behandling-med-valmojligheter/
http://njurforbundet.se/sjukdom-behandling/dialys-en-behandling-med-valmojligheter/
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/National+Library+of+Medicine/$N?accountid=14827


19 
 

verksamhet/donation/donationsveckan/?fbclid=IwAR09lYcx8_DcRB9TnlxH5QVrJNpA6g77

c5K_zTwdfiZMSfIbVSEC90X4cus 

  

*Sampaio de Brito, D. C.,  Moregola de Paula, A., Grincenkov, F. R.,  Lucchetti, G.  & 

Sanders-Pinheiro,  H. (2015). Analysis of the changes and difficulties arising from kidney 

transplantation: A qualitative study. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 23(3), 419-

426. doi:10.1590/0104-1169.0106.2571 

  

*Schipper, K., Tineke, Abma, A. T., Koops, C., Bakker I., Sanderman, R. & Schroevers M. J. 

(2014). Sweet and sour after renal transplantation: A qualitative study about the positive and 

negative consequences of renal transplantation. British Journal of Health Psychology, 19(3), 

580-591. doi:10.1111/bjhp.12057 

  

*Seiler, A., Klaghofer, R., Drabe, N., Martin-Soelch, C., Hinderling-Baertschi, V., 

Goetzmann, L., Boehler, A., Buechi, S. & Jenewein, J. (2016). Patients’ early post-operative 

experiences with lung transplantation: a longitudinal qualitative study. The Patient: Patient-

Centered Outcomes Research, 9(6), 547-557. doi:10.1007/s40271-016-0174-z 

 

SFS 1995:831. Lag om transplantation m.m. Stockholm: Socialdepartementet.  

  

SFS 2018:307. Förordning om donationsregister hos Socialstyrelsen. Stockholm: 

Socialdepartementet.  

  

Sieverdes, J. C., Nemeth, L. S., Magwood, G. S., Baliga, P. K., Chavin, K. D. Ruggiero, K. J., 

Treiber, F. A. (2015). African American kidney transplant patients’ perspectives on 

challenges in the living donation process. Progress in Transplantation, 164-175. 

doi:10.7182/pit2015852 

  

Socialstyrelsen. (2017). Organ- och vävnadsdonatorer i Sverige 2017. Hämtad 18 oktober, 

2018, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20994/2018-6-22.pdf 

  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2017). Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser. Hämtad 14 november, 2018, 

från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

  

Stiftelsen för transplantations- och cancerforskning. Om transplantation. Hämtad 14 

november, 2018, från http://transplantationsstiftelsen.se/om-transplantation/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 27 

oktober, 2018, från Svensk sjuksköterskeföring, https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

*Thomsen, D. & Østergaard Jensen, B. (2009). Patient’s experiences of everyday life after 

lung transplantation. Journal of Clinical Nursing, 18(24), 3472-3479. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2009.02828.x. 

  

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sampaio+de+Brito,+Daniela+Cristina/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Moregola+de+Paula,+Alessandra/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Grincenkov,+Fabiane+Rossi+dos+Santos/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Lucchetti,+Giancarlo/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sanders-Pinheiro,+H$e9lady/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sanders-Pinheiro,+H$e9lady/$N?accountid=14827
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.7182/pit2015852
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.7182/pit2015852
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20994/2018-6-22.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20994/2018-6-22.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf


20 
 

Waldron, R., Malpus, Z., Shearing, V., Sanchez, M. & Murray, CD. (2017). Illness, normality 

and identity: the experience of heart transplant as a young adult. Disability and Rehabilitation 

39(19), 1976-1982. doi:10.1080/09638288.2016.1213896 

  

*Watanabe, A. & Inoue, T. (2010). Transformational experiences in adult-to-adult living-

donor liver transplant recipients. Journal of advanced nursing, 66(1), 69-81. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05143.x 

  

Watson, C. J. E. & Dark, J. H. (2012). Organ transplantation: historical perspective and 

current practice. British Journal of Anaesthesia, 108(S1), 29–42. doi:10.1093/bja/aer384 

 

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (Red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 

praktik. (1., uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4., [rev.] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

  

World Health Organization. (2018). Constitution of WHO: principles. Hämtad 8 november, 

2018,  från World Health Organization, http://www.who.int/about/mission/en/ 

  

World Medical Association. (2018). VMA Declaration of Helsinki. Hämtad 8 november, 

2018, från WMA, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/   

 

Ylikangas, C. (2012). Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp. L. Wiklund Gustin & I. Bergbom 

(Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 265-278). Lund: Studentlitteratur 

  

Ådahl, S. (2013). When death enables life: incorporation of organs from deceased donors in 

Finnish kidney recipients. Mortality, 130-150. doi:10.1080/13576275.2013.785504 

  

Östlund, L. (2017). Informationssökning. F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (59-82). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Waldron%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malpus%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shearing%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanchez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murray%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27667639
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1080/13576275.2013.785504


Bilaga I s.1 (5) 
 

Sökschema 

Förklaring av avancerad sökning finns efter sökschemat1 

2018-11-12  

Databas: PubMed 

  Organtransplantation   Patient   Upplevelse 

Ämnesord/indexeringsord [MeSH] “Organ 

transplantation” 

AND [MeSH] Patients OR [MeSH] “Transplant 

recipients” 

AND [MeSH] 

Attitude 

  OR   OR   OR 

Fritextsökning “Organ transplant” AND Patients, “Transplant recipient” 

  

AND “Life 

experience” 

  

Sökning Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

inkluderade 

artiklar 

Organtransplantation ------------------------- ------------------------ --------- ----------- ---------- -------------------------- ---------------- 

1 - Ämnesord [MeSH] “Organ 

transplantation” 

  196 

893 

        

2 - Fritext “Organ 

transplantation” 

  233 

013 

        

3 1 OR 2 (3 OR 4)   233 

013 

        

Patient ---------------------------- ------------------------ --------- ----------- ---------- -------------------------- ---------------- 
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4 - Ämnesord [MeSH] Patients OR 

[MeSH] ”Transplant 

recipients” 

  60 746         

5 - Fritext Patients OR 

“Transplant recipients” 

  5 253 

747 

        

6 4 OR 5   5 253 

747 

        

Upplevelse ------------------------- ------------------------ --------- ----------- ---------- -------------------------- ---------------- 

7 - Ämnesord [MeSH] Attitude   521 

663 

        

8 - Fritext “Life experience”   90 391         

9 7 OR 8   600 

742 

        

Kombination ------------------------- ------------------------ --------- ----------- ---------- -------------------------- ---------------- 

10 3 AND 6 AND 9   3570         

11   2013 889         

12   2013 AND English 857         

13   2013 AND English 

AND Adult 19+ 

years 

570         



Bilaga I s.3 (5) 
 

 
 

14   2013 AND English 

AND Adult 19+ 

AND Nursing 

Journals 

46 15 12 5 Nr. 5 

Nr. 7 

Nr. 9 

Nr. 8 

Nr. 4 

  

  

 

2018-11-13  

Databas: PsycINFO 

  

  Organtransplantation   Patient   Upplevelse 

Ämnesord/indexeringsord MH “Organ transplantation” AND   AND   

  OR   OR   OR 

Fritextsökning “Organ transplant*” AND Patient*, “Organ recipient*” 

  

AND “Patient* experience*”, Experience* 

  

Sökning Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

inkluderade 

artiklar 

1 Organ transplantation   3723         

2 (Organ transplantation) 

AND patient 

  2243         

3 [MJSUB] (Organ Peer reviewed 1589         
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transplantation) AND 

patient 

4 [MJSUB] (Organ 

transplantation) AND 

patient AND experience 

Peer reviewed 276         

5 [MJSUB] (Organ 

transplantation) AND [IF] 

patient AND [IF] experience 

Peer reviewed 26 11 7 3 Nr.1 

Nr. 6 

Nr. 10 

6 (Organ transplantation) 

AND recipient AND (client 

experience) 

Peer reviewed 20 4 2     

7 (Organ transplantation) 

AND recipient AND (client 

experince) OR attitude 

Peer reviewed 194         

8 (Organ transplantation) 

AND recipient AND (client 

experince) OR attitude 

Peer reviewed 

2010-2019 

103         

9 (Organ transplantation) 

AND recipient AND (client 

experince) OR attitude 

Peer reviewed, 

2010-2019, adulthood 

(18 years & older) 

85 1 1 1 Nr. 11 

10 [MJSUB] (Organ 

transplantation) AND 

Peer reviewed, 2010-

2019, Adulthood (18 

74 11 5 2 Nr. 3 

Nr. 2 
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patients AND (life 

experience) 

years & older) 

  

1Förklaring av avancerad sökning: 

Sökningarna genomfördes i PsycINFO och i PubMed. Nedan finns en förklaring till olika termer som används i de olika databaserna för att 

underlätta tolkningen av sökschemat ovan.  

- [MeSH]: Medical Subject Headings 

- [MJSUB]: Major Subject  

- [IF]: Identifier (keyword)  

- MH: Major Heading  

- ”(…)”: för att sökningen ska göras på båda sökorden tillsammans, inte var för sig 

- Trunkering*: används för att möjliggöra olika ändelser av sökordet 

Om det användes ”[…]” eller ej beror på databasens uppbyggnad.  
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Översikt av analyserad litteratur 

  

Artikelnummer, 

författare, årtal, 

land och titel 

Syfte Analys och 

metod 

Urval och studiegrupp Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitetsgranskning 

Nr. 1  

Författare: Annette 

Boaz & Myfanwy 

Morgan 

Årtal: 2014 

Land: Storbritannien 

Titel: Working to 

establish ‘normality’ 

post-transplant: A 

qualitative study of 

kidney transplant 

patients 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att utforska 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

‘normalitet’ och 

influenserna av dessa 

vid tre tillfällen post-

transplantation. 

Kvalitativ ansats 

med 

semistrukturerade 

intervjuer vid tre 

tillfällen. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Data analyserades 

utifrån latent 

kvalitativ 

innehållsanalys.   

Deltagarna valdes ut från 

en lista som gavs ut av 

det kliniska teamet på ett 

stort center för 

transplantation i 

Storbritannien. 15 män 

och 10 kvinnor i åldrarna 

19-65. 

Patienterna arbetade 

hårt för att återfå 

normalitet, som är 

personlig och formad 

av många faktorer 

inkl ålder och kön. 

De som hade svårt att 

återfå normalitet 

hade ofta drabbats av 

akuta och/eller 

livshotande 

biverkningar som 

bortstötning av 

organet. 

  

Medelhög 
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Nr. 2 

Författare: Akemi 

Watanabe & Tomoko 

Inoue 

Årtal: 2010 

Land: Japan 

Titel: 

Transformational 

experiences in adult-

to-adult living-donor 

liver transplant 

recipients 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av vuxna 

givare och mottagare 

av 

levertransplantation. 

Kvalitativa 

djupintervjuer 

med en 

fenomenologisk 

ansats användes 

för att tolka 

intervjuerna. 

Deltagarna valdes ut från 

en “Living-donor liver 

transplantation” 

avdelning där antalet 

patienter är störst i Japan. 

Urvalet blev 18 män och 

12 kvinnor med 

medelåldern 42,3 år. 

Skuldkänslor och 

konkreta problem, låt 

det hända och smärta 

var de tre teman som 

identifierades. I de 

olika teman så ingår 

tankar och känslor 

om skuldkänslor, 

ångest, att lämna 

något åt ödet, orolig 

för kostnader samt 

olika perspektiv på 

smärta. 

Hög 
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Nr. 3 

Författare: Karen 

Schipper, Tineke A. 

Abma, Carina Koops, 

Ineke Bakker, 

Robbert Sanderman 

& Maya J. Schroevers 

Årtal: 2014 

Land: Nederländerna 

Titel: Sweet and sour 

after renal 

transplantation: A 

qualitative study 

about the positive and 

negative 

consequences of renal 

transplantation 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att 

undersöka 

njurpatienters 

upplevelse av positiva 

och negativa 

konsekvenser av 

transplantationen 

samt strategierna de 

använder för att 

anpassa sig till 

transplantationen 

Kvalitativ ansats 

med individuella 

intervjuer och 

fokusgrupper. 

Ändamålsenligt 

urval. Induktiv 

innehållsanalys. 

Rekryterades genom att 

publicera ett meddelande 

på patientföreningens 

hemsida. 30 personer 

rekryterades totalt varav 

12 var i fokusgrupperna. 

Urvalet var av maximal 

variation gällande ålder, 

kön, tid sen 

transplantation och 

transplantationsmetod. 

  

Deltagarna upplevde 

en stor variation i 

positiva och negativa 

känslor, delvis p.g.a. 

normativa 

uppfattningar. Både 

fysiska hinder men 

även fysiska 

förbättringar kunde 

resultera i negativa 

känslor. Deltagarna 

använde främst 

copingstrategier som 

exempel att uppskatta 

andra saker i livet. 

Hög 
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Nr. 4 

Författare: Daniela 

Cristina Sampaio de 

Brito, Alessandra 

Moregola de Paula, 

Fabiane Rossi dos 

Santos 

Grincenkov,Giancarlo 

Lucchetti & Hélady 

Sanders-Pinheiro 

Årtal: 2015 

Land: Brasilien 

Titel: Analysis of the 

changes and 

difficulties arising 

from kidney 

transplantation: A 

qualitative study 

Databas: PubMed 

  

Syftet var att 

identifiera de 

huvudsakliga 

vinsterna och 

stressorerna som 

uppfattas av 

transplantation 

mottagarna efter en 

njurtransplantation. 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

50 deltagare till studien 

identifierades på ett 

medicinskt center i 

Brasilien. Åldrarna 

varierade mellan 31 och 

56 år. 62% av deltagarna 

var män.   

Resultatet bestod av 

olika delar som 

beskrev livet efter en 

njurtransplantation. 

Att återgå till 

aktiviteter var den 

största positiva 

effekten och att 

behöva infinna sig på 

dialys på 

regelbundna tider var 

det övergripande 

negativa resultatet. 

Hög 

  

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sampaio+de+Brito,+Daniela+Cristina/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sampaio+de+Brito,+Daniela+Cristina/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sampaio+de+Brito,+Daniela+Cristina/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Moregola+de+Paula,+Alessandra/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Moregola+de+Paula,+Alessandra/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Grincenkov,+Fabiane+Rossi+dos+Santos/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Grincenkov,+Fabiane+Rossi+dos+Santos/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Grincenkov,+Fabiane+Rossi+dos+Santos/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Grincenkov,+Fabiane+Rossi+dos+Santos/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Lucchetti,+Giancarlo/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Lucchetti,+Giancarlo/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sanders-Pinheiro,+H$e9lady/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Sanders-Pinheiro,+H$e9lady/$N?accountid=14827
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Nr. 5 

Författare: Jytte 

Graarup, Elin 

Lindberg Mogensen, 

Malene Missel & 

Selina Kikkenborg 

Berg 

Årtal: 2017 

Land: Danmark 

Titel: Life after a 

lung transplant: a 

balance of joy and 

challenges 

Databas: PubMed 

Syftet var att beskriva 

patienters upplevelser 

under de första fyra 

månaderna efter 

lungtransplantationen. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats användes i 

analysen av 

resultatet. 

Bekvämlighetsurval 

användes. 26 informanter 

valdes ut. Av dessa var 16 

st män och 15 st kvinnor i 

åldrarna 26-61 år. 

Resultatet beskriver 

att det först och 

främst är en 

överväldigande 

upplevelse att 

genomgå en 

lungtransplantation. 

För några patienter så 

upplevde de att de 

hade bekymmer med 

fysiska såväl som 

psykiska problem. 

Titeln beskriver en 

del av det 

övervägande 

resultatet. 

Hög 
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Nr. 6 

Författare: Doris 

Thomsen & Birte 

Østergaard Jensen 

Årtal: 2009 

Land: Danmark 

Titel: Patient’s 

experiences of 

everyday life after 

lung transplantation 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av det 

dagliga livet efter 

lungtransplantation 

hos patienter som 

tidigare 

diagnostiserats med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). 

En utforskande 

kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

enligt kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tio KOL-patienter i 

åldern 50-69 år som hade 

genomgått 

lungtransplantation för 

mer än sex månader 

sedan. Deltagarna valdes 

utifrån den danska 

lungtransplantationslistan. 

Både män och kvinnor 

deltog i studien. 

Teman: en andra 

chans; ett vanligt liv 

utan kronisk 

avstötning; även 

mindre dagliga 

aktiviteter tar tid med 

kronisk avstötning; 

och behov av stöd 

och kunskap som 

ansågs viktigt av 

deltagarna för deras 

situation och dagliga 

liv. 

Hög 
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Nr. 7 

Författare: Bianca 

Pozza dos Santos, 

Aline da Costa 

Viegas, Aline 

Machado Feijó, 

Fernanda Lise & Eda 

Schwartz 

Årtal: 2016 

Land: Brasilien 

Titel: It was/wasn’t 

everything I had 

imagined: advantages 

and disadvantages 

after kidney 

transplantation 

Databas: PubMed 

Syftet var att ta reda 

på fördelarna och 

svårigheterna 

människorna med 

kronisk njursjukdom 

upplever efter en 

njurtransplantation. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

20 patienter som hade 

genomgått 

njurtransplantation deltog 

i studien. Kön och ålder 

på studiens samtliga 

deltagare framkommer ej. 

Resultatet delas in i 

två huvudteman, 

fördelarna från 

transplantationen och 

nackdelarna från 

transplantationen. 

Fördelarna var att 

vara fri från dialys, 

att kunna utföra 

aktiviteter, slippa 

vätske- och 

matrestriktioner samt 

att slippa känna oro 

över sin hälsa. 

Nackdelarna var 

rutinerna som 

patienterna var 

tvungna att följa och 

hur det påverkade 

deras sociala liv. 

Hög 
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Nr. 8 

Författare: Paul Gill 

& Lesley Lowes 

Årtal: 2014 

Land: Storbritannien 

Titel: Renal 

transplant failure and 

disenfranchised grief: 

Participants’ 

experiences in first 

year post graft failure 

- a qualitative 

longitudinal study 

Databas: PubMed 

Syftet var att utforska 

deltagarnas 

erfarenheter av 

misslyckade 

njurtransplantationer 

det första året efter 

avstötning. 

Kvalitativ, 

longitudinell 

studie med 

Heideggers 

hermeneutik. 

Data samlades in 

genom en serie av 

tre inspelade, 

semistrukturerade 

intervjuer. Data 

analyserades av 

en tre-stegs-

analysprocess. 

Ändamålsenligt urval 

med åtta transplanterade 

och åtta livskamrater. 

Deltagarna valdes ut av 

nefrologer och 

specialistsjuksköterskor 

på ett regionalt 

transplantationscentrum 

och tre District General 

Hospitals i England. Sex 

kvinnor och två män i 

åldrarna 34-68 år deltog i 

studien. 

Njurtransplantationen 

förändrade livet för 

deltagarna. När 

transplantationen 

misslyckades hade 

det en förövande 

effekt på alla 

deltagares liv och 

resulterade i känslor 

av chock, sorg, 

förlust, ilska och 

depression. 

Hög 
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Nr. 9 

Författare: Hamid 

Peyrovi, Nayyereh 

Raiesdana & Neda 

Mehrdad 

Årtal: 2014 

Land: Iran 

Titel: Living with a 

heart transplant: a 

phenomenological 

study 

Databas: PubMed 

Syftet var att förstå 

och att få en djupare 

inblick i den levda 

upplevelsen av iranier 

med ett transplanterat 

hjärta. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med en 

fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats. 

Intervjufrågan 

som ställdes var 

“vad är 

innebörden att 

leva med ett 

transplanterat 

hjärta för dig?” 

11 hjärttransplanterade 

patienter deltog i studien. 

Deltagarna hittades på en 

hjärtklinik på ett stort 

sjukhus i Iran. Nio män 

och två kvinnor i åldrarna 

21-55 år deltog i studien. 

6 huvudteman i 

studiens resultat 

identifierades: ha ett 

nytt liv, leva med ny 

oro, leva med 

vaksamhet, 

paradoxala känslor, 

uthärda andras 

beteenden och Guds 

roll i livet. 

Hög 

  

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Peyrovi,+Hamid/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Peyrovi,+Hamid/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Raiesdana,+Nayyereh/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Raiesdana,+Nayyereh/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Mehrdad,+Neda/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/psycinfo/indexinglinkhandler/sng/au/Mehrdad,+Neda/$N?accountid=14827
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Nr. 10 

Författare: Dagfinn 

Nåden & Ida Torunn 

Bjørk 

Årtal: 2012 

Land: Norge 

Titel: Patients’ 

experiences in 

hospital following a 

liver transplantation 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att 

presentera resultat 

från intervjuer som 

utspelade sig på 

sjukhus efter 

transplantationen. 

Forskningsfråga 

Utforskande 

hermeneutisk 

design och 

hermeneutisk 

analys. (Kvale & 

Brinkmann’s tre 

typer av 

tolkning). 

Personal på avdelningen 

för sjukdomar i mag-

tarmkanalen rekryterade 

15 deltagare av patienter 

som placerades på 

väntelistan för 

transplantation. Tolv män 

och tre kvinnor i åldrarna 

31-57 deltog i studien. 

Två stora resultat är 

att deltagarna 

upplevde väldigt lite 

stöd och tröst när 

avstötning av organ 

skedde. De upplevde 

också mycket 

drömmar, 

mardrömmar 

och  hallucinationer 

under tiden på 

sjukhuset. 

Hög 
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Nr. 11 

Författare: Annina 

Seiler, Richard 

Klaghofer, Natalie 

Drabe, Chantal 

Martin-Soelch, Vera 

Hinderling-Baertschi, 

Lutz Goetzmann, 

Annette Boehler, 

Stefan Buechi & 

Josef Jenewein 

Årtal: 2016 

Land: Schweiz 

Titel: Patients’ early 

post-operative 

experiences with lung 

transplantation: a 

longitudinal 

qualitative study 

Databas: PsycINFO 

Syftet var att få 

djupare förståelse för 

patienters individuella 

bekymmer relaterade 

till deras 

lungtransplantation. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

granskades enligt 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienter som 

genomförde en 

lungtransplantation på 

University Hospital 

Zurich mellan januari och 

april 2014 blev tillfrågade 

att delta i denna studien. 

22 män och 18 kvinnor i 

åldrarna 20-68 deltog i 

studien. 

Fysiska klagomål, 

rädsla för 

organavstötning, 

biverkningar av 

medicinering och 

restriktioner i 

vardagen var de 

teman som de 

använde sig av. 

Hög 
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