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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Organtransplantation betyder att ett friskt organ överförs från en person till en annan 

och detta används som en livräddande behandling eller också som en behandling vid 

funktionssvikt. I Sverige transplanterades under 2015 organen njurar, lever, hjärta, lungor, 

bukspottkörtel, tarmar och cellöar.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienternas upplevelser i väntan på ett nytt 

organ.  

Metod: Litteraturstudien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga 

originalartiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys (Lundman & 

Graneheim, 2012).  

Resultat: Fyra kategorier och sju underkategorier framkom efter analys och presenterade 

resultatet. Upplevelsen av att befinna sig på väntelistan, att få en andra chans, att tappa kontrollen 

över livet, att leva i väntan. Upplevelsen av att livet förändras, livet stannar upp, förlust av det 

tidigare livet. Upplevelsen av stöd, stöd från sjukvårdspersonal och stöd från familj, vänner och 

andra som befunnit sig i samma situation. Känslor gentemot donatorn och donatorns familj. 

Slutsatser: Väntan på ett nytt organ var en påfrestande tid för patienterna som präglades av 

emotionella upp och nedgångar. Patienterna behövde stöd från både sjukvårdspersonal och 

anhöriga för att klara tiden i väntan på ett nytt organ och samtidigt uppleva hälsa och 

välbefinnande. 
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INLEDNING 
I dagens samhälle råder det en stor brist på organ, bara i Sverige dör det en person varje vecka 

som väntar på ett nytt organ (Levande donation, 2016). De patienter som accepteras för en 

organtransplantation sätts upp på en väntelista. Väntelistan är en förteckning över de patienter 

som väntar på en organtransplantation (Bakkan, Myrseth Sødal, Kongshaug, Relbo och Grov, 

2011). Dessa väntelistor är nu längre än någonsin vilket är förödande för de som väntar på ett nytt 

organ då organtransplantation kan vara enda chansen att överleva för de som är svårt sjuka 

(Socialstyrelsen, 2010). Detta gör att ingen kan säga hur lång väntan på ett nytt organ kan bli 

vilket gör att väntetiden är både psykiskt och socialt krävande för patienten samt för dennes 

anhöriga (Bakkan et al. (2011). Intresset för hur patienter upplever väntan på ett nytt organ 

väcktes hos en av författarna under en praktikperiod på en somatisk avdelning. På avdelningen 

vårdades både patienter som väntade på organtransplantation och patienter som hade genomfört 

en organtransplantation. Litteraturstudien gjordes därför av nyfikenhet för hur upplevelsen är i 

väntan på ett nytt organ samt med förhoppningar om att skapa en ökad förståelse för patienter 

som befinner sig i denna situation. 

 

BAKGRUND 

Organtransplantation 

Organtransplantation betyder att ett friskt organ överförs från en person till en annan. 

Organtransplantation används som en livräddande behandling för patienter i slutskedet av en 

hjärt-, lung- eller leversvikt och som en alternativ behandling för de patienter som lider av 

funktionssvikt i njurar och bukspottkörtel. 

 

Vid beslut om en patient ska komma med på väntelistan för organtransplantation är det av vikt att 

patienten efteråt ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt och uppnå en ökad 

livskvalitet och ett förlängt liv (Bakkan et al., 2011). Detta betyder att patientens ålder inte avgör 

om patienten ska få en plats på väntelistan utan patienten måste ha de medicinska, kirurgiska, 

immunologiska och sociala förutsättningarna (Socialstyrelsen, 2008). 

 

När det gäller de immunologiska förutsättningarna är det viktigt att mottagarens och givarens 

immunförsvar är så likt som möjligt, detta för att minska risken för avstötning. Avstötning 

betyder att en immunologisk reaktion sker vilket i sin tur leder till att det transplanterade organet 

slutar att fungera eller förstörs, detta kan motverkas med hjälp av immunosuppressiv behandling. 

Den immunosuppressiva behandlingen hindrar avstötning genom att hämma immunförsvaret och 

är därför en livsviktig och livslång behandling i samband med organtransplantation (Karlsson 

Gadea, 2015; Bakkan et al. 2011). 

 

Eftersom det uppstår immunologiska svårigheter vid organtransplantation är det av vikt att ta reda 

på hur immunförsvaret fungerar. Detta för att försöka förutse hur de immunologiska reaktionerna 

kommer att bli när organtransplantationen är genomförd (Holgersson, Möller, Olerup & Persson, 

2002). Detta görs enligt genom immunologiska undersökningar som utförs inför 

organtransplantationer. I undersökningarna ingår provtagningar som blodgruppsbestämning och 

vävnadstypning samt en kontroll gällande om det finns HLA-antikroppar (ibid.). Vävnadstypning 

innebär att en persons vävnadstyp bestäms, den så kallade HLA-typen (Vävnadstypning, u.å). 

HLA-systemet är i sin tur en grupp proteiner som finns på ytan av kroppens celler och fungerar 

som antigener vilka avgör om det kommer att ske en avstötning eller inte (HLA-system. u.å). 

Enligt Socialstyrelsen (2008) är det utifrån dessa provtagningar som patienterna sätts på en 
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väntelista och i vilken ordning på listan som patienten hamnar beror på blodgrupp. Hur länge 

patienten sen får vänta beror på när matchande organ blir tillgängliga för just den enskilda 

patienten (ibid.). Vilka organ som matchar bestäms genom en blodgruppsbestämning och 

vävnadstypning på donatorn samt ett korstest mellan mottagare och donator vid 

njurtransplantation (Holgersson et al., 2002). 

 

Organtransplantation och organdonation i Sverige 

Enligt Livsviktigt (2015) transplanterades 765 organ i Sverige under 2015, organen som 

transplanterades var njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, tarmar och cellöar. 

Transplantationerna gjordes från både levande och avlidna donatorer (Karlsson Gadea, 2015; 

Livsviktigt, 2015). Levande donatorer är vanligt bland släktingar eller mellan make/maka 

(Karlsson Gadea, 2015). 
 

När det gäller organdonation är Sveriges befolkning positiva, det är 85 % som är villiga att 

donera organ och denna siffra är den högsta i Europa och bland de högsta i världen. Trots detta 

genomförs inte tillräckligt många organdonationer för att rädda alla dem som är i behov av ett 

nytt organ (Mer organdonation [MOD], 2015). Den 1 januari 2016 stod 825 personer i kö på 

väntelistan till ett nytt organ i Sverige (Mer organdonation [MOD], 2016). Enligt Hjärt- och 

lungfonden (2012) varierar väntetiden beroende på olika faktorer och dessa kan vara tillgången 

av organ, typ av blodgrupp, hur många organ som patienten behöver och vilken kroppsstorlek 

patienten har. Detta gör att vissa patienter kan få vänta i flera år på en organtransplantation 

(Hjärt- & lungfonden, 2012). 
 

Anhöriga och sjuksköterskor som stöd till patienten 

Resultatet visar att patienterna känner sig välsignade som har en familj som stöttar dem (Naef & 

Bournes, 2009). De anhöriga till patienter som väntar på en organtransplantation spelar en stor 

roll i deras liv under väntetiden eftersom de stöttar patienten. De stöttar både fysiskt, psykiskt och 

socialt genom att de till exempel hjälper till med praktiska saker som att hämta och lämna 

patientens barn på skola och dagis, ordna med parkeringstillstånd, transporter, duschstolar, 

rullstolar och städning (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2014). 

 

De flesta anhöriga är med patienten och diskuterar om en organtransplantation skall utföras eller 

inte. Däremot anser de anhöriga att patienten skall ta det sista beslutet själv eftersom de anhöriga 

inte vill ha det beslutet på sitt samvete om organtransplantationen inte skulle lyckas eller om 

organet stöts bort. Tiden på väntelistan är en svår tid även för de anhöriga som upplever både 

osäkerhet, rädsla och oro (Ivarsson et al., 2014). 

 

De anhöriga har också en central roll när det gäller organtransplantation från en levande donator 

eftersom det oftast handlar om att en anhörig donerar sitt organ (Karlsson Gadea, 2015).  De 

patienterna som väntar på ett organ från en levande donator uttrycker en oro och skuld inför den 

anhöriges hälsa. Denna oro gör att patienterna i vissa fall inte vågar fullfölja 

organtransplantationen och det är då viktigt att de anhöriga stöttar patienten så att de vågar ta sig 

igenom organtransplantationen (McGregor, Swanson, Hayes, Forsythe & O'Carroll, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll i väntan på en organtransplantation är minst lika viktig som de anhörigas 

(Lang, 2012). Väntan på ett nytt organ är svår för patienten och de har uttrycker en önskan om 

ökad förståelse, mer uppmärksamhet, stöd och information från vårdpersonal. Det är därför 

viktigt att som sjuksköterska ha en bra kommunikationsförmåga vilket kan bidra till ett bättre 
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mående hos patienterna (Naef och Bournes, 2009). Det goda måendet bidrar i sin tur till bättre 

resultat av behandlingen vilket gör att patienterna blir tillfredsställda (Lang, 2012). 

Sjuksköterskor vårdar patienter både före och efter en organtransplantation. För att minska risken 

för organsvikt efter en organtransplantation kan sjuksköterskor främja patienters hälsa i väntan på 

ett matchande organ (Brown och Finnell, 2015). När sjuksköterskor har större förståelse för de 

anhörigas upplevelser och när informationen mellan sjuksköterskor och de anhöriga fungerar bra, 

blir det bättre för patienterna eftersom det då minskar risken för missförstånd och lidande 

(Ivarsson et al., 2014). 

 

Enligt Janzen och Hadjistavropoulos (2008) fokuserar tidigare forskning främst på patienternas 

upplevelse efter organtransplantation. Detta trots att den forskning som finns även visar på att 

väntan på ett nytt organ påverkar patienterna på ett negativt sätt, både fysiskt och psykiskt. Därför 

ses vår litteraturstudie som relevant att utföra för att sjuksköterskan ska få ökad kunskap och 

förståelse för patienternas upplevelse i väntan på ett nytt organ. 

. 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapens huvudsakliga mål är att 

främja hälsa, stödja och stärka hälsoprocesser genom att anta ett livsvärldsperspektiv (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Vårdvetenskapen är en vetenskap som bidrar till kunskap om vårdandet 

(Wiklund, 2003, s.25). I denna studie ligger fokus därför på begreppen livsvärlden och den levda 

kroppen, lidande samt välbefinnande och vårdande relation. Begreppen ska användas för att 

beskriva patienternas subjektiva upplevelser och erfarenheter av hälsa. 

 

Livsvärlden och den levda kroppen 

Livsvärlden är personlig och unik, samtidigt som den delas i mötet med andra. Livsvärlden utgör 

den verklighet som vi lever i och det är med hjälp av den som vi förstår världen. Livsvärlden är 

grunden till våra erfarenheter, tankar och handlingar. Det är med livsvärlden människor upplever 

hälsa, mening, sammanhang, välbefinnande och lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Sjuksköterskor kan med hjälp av livsvärlden få en förståelse för patientens situation och därmed 

på ett bättre sätt främja hälsa i väntan på ett nytt organ.  Livsvärlden är grunden för den levda 

kroppen och det är kring denna som livsvärlden kretsar. Den levda kroppen kan förstås som ett 

subjekt och består av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar och känslor. Genom den levda 

kroppen får människor tillgång till resten av världen. Detta betyder att en kropp som drabbas av 

sjukdom får en förändrad tillgång till livet och världen som kroppen befinner sig i (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Förändras den levda kroppen förändras också livsvärlden och det är därför av 

vikt att sjuksköterskor ser den levda kroppen under väntan på ett nytt organ. 

 

Lidande 

Lidande är något som alla människor kan känna eftersom människan lever ett liv där lidande är 

inkluderat. När lidande infinner sig hos patienten är det sjuksköterskans uppgift är att lindra 

lidande för att uppnå välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns tre former av 

lidande, nämligen livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande handlar om hur en 

människa påverkas vid sjukdom, sjukdomslidande handlar om rädslan för vad sjukdomen 

kommer leda till och vårdlidande handlar om brister i vårdens organisation och genomförande 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009; Wiklund, 2003). Under tiden 
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på väntelistan för ett nytt organ är det viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam inför patientens 

eventuella upplevelse av lidande och försöker lindra lidandet. 

 

Välbefinnande och vårdande relation 

Enligt Wiklund (2003) utgår välbefinnande från patientens livsvärld och är en känsla hos 

patienten. Välbefinnandet har att göra med patientens inre och är därmed högst personligt och 

unikt. Känslan av välbefinnandet är av vikt för upplevelse av hälsa. Välbefinnande främjas av att 

kunna utföra de saker som önskas, även om sjukdom finns. Det som är avgörande för upplevelsen 

av välbefinnande är att patienten känner att tillvaron är meningsfull (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Allt vårdande sker i en relation, i ett möte mellan vårdare och patient (Arman, 2015). Detta kallas 

den vårdande relationen och det är där som vårdandet äger rum och där patienten får möjlighet 

uttrycka sina behov, problem och begär. I den vårdande relationen kan patienten få stöd och 

utrymme och det är med hjälp av denna som främjandet av hälsa och välbefinnande kan ske 

(Wiklund, 2003). Eftersom välbefinnande är grundläggande i upplevelsen av hälsa är det av vikt 

att sjuksköterskan med hjälp av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt främjar välbefinnande hos 

patienten. I det vårdvetenskapliga förhållningssättet ingår den vårdande relationen i vilken 

sjuksköterskan ska se patientens behov för att främja hälsa, lindra lidande och öka välbefinnande 

i väntan på ett nytt organ. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Det är idag många patienter som väntar på ett nytt organ, inte bara i Sverige utan i hela världen. 

Patienter som väntar på en organtransplantation gör det för att de har en sjukdom som kräver en 

organtransplantation eller också är organtransplantation det enda behandlingsalternativet som 

kommer kunna ge ökad livskvalitet och förlängt liv. Eftersom det råder organbrist får patienterna 

ofta leva i ovisshet gällande hur lång tid de kommer få vänta på ett nytt organ, detta bidrar också 

till oro över om de kommer överleva tills ett organ blir tillgängligt. Under väntan på ett nytt 

organ är det viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för patientens upplevelse och finns med 

och stödjer patienten. Patientens upplevelse är det som kommer att belysas i studien, detta för att 

få en ökad förståelse för patienten och därmed kunna utforma vården på ett sätt som i så stor 

utsträckning som möjligt bringar patienten hälsa under väntan på ett nytt organ. 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienternas upplevelser i väntan på ett nytt organ. 

 

METOD 
Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats, detta eftersom en ökad förståelse kring patienters 

upplevelser och känslor var av intresse med tanke på studiens syfte (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

Studien utformades som en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studien genomförs 

genom litteratursökning, kritisk granskning och analys (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 

Studien baserades på tio vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna söktes upp genom sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Databaserna valdes eftersom att de enligt Polit och 



 

5 
 

Beck (2012) var relevanta för sjuksköterskor samt att vetenskapliga artiklar som svarade an på 

syftet var störst vid provsökningarna i de databaserna. Sökningarna gjordes genom 

fritextsökningar med sökord och med ämnesord från MeSH terms. Vid den primära sökningen 

användes orden transplantation och waiting lists. Ord som användes för att ytterligare avgränsa 

sökningarna var patient attitudes, patient experience, qualitative och qualitative research (Bilaga 

1). Vid sökningarna sattes även en asterisk (*) i slutet av vissa ord för att sökningarna skulle 

resultera i så många varianter som möjligt av de olika begreppen (Forsberg och Wengström, 

2013). I databasen PubMed användes också vid en av sökningarna begränsningar till Nursing 

Journals för att minska antalet träffar och få fram de träffar som ansågs relevanta för syftet (ibid). 

Valet av vilka artiklar som skulle inkluderas i studien gjordes genom att artiklarnas abstrakt lästes 

igenom och de artiklar som svarade an till syftet analyserades.  

 

Urvalsförfarande 

Artiklarna som valdes beskrev ur ett patientperspektiv hur patienterna upplevde väntan på en 

transplantation. Artiklarna som inkluderades skulle vara vetenskapligt granskade och 

kontrollerades vid sökningarna genom att de artiklar som söktes upp i CINAHL och PsycInfo 

skulle vara peer reviewed och de artiklarna från PubMed skulle vara granskade i UlrichsWeb. 

Artiklarna kvalitetsgranskades också sedan av författarna enligt Forsberg och Wengström (2013) 

checklista för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Frågorna som inkluderades i 

granskningen var de som gav ja och nej svar eller frågor med olika alternativ. Ja-frågor gav ett 

poäng, nej-frågor gav noll poäng och varje alternativ på flersvars alternativ frågorna gav ett 

poäng. Kvaliteten på artiklarna bedömdes med hjälp av poängen och vilken procentsats de fick 

vid en sammanställning, 70 % eller högre gav medelhög kvalitet och 80 % eller högre gav hög 

kvalitet. Tio artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades i resultatet, ingen artikel 

behövde exkluderas på grund av dålig kvalitet. 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna som valdes var att de skulle innefatta patienter av båda könen 

över 15 år samt att de skulle stå på en väntelista och vara i behov av en organtransplantation. 

Under inklusionskriterierna ingick även att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar, 

de skulle vara peer reviewed och de fick inte vara äldre än åtta år för att undvika att forskningen 

inte längre skulle var aktuell eller trovärdig. Exklusionskriterierna var artiklar som handlade om 

informanter som redan fått besked om organtransplantation. 

 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys som 

enligt Lundman och Graneheim (2012) är ett sätt att hantera stora mängder data och att dela in 

data i olika kategorier för att få ökad förståelse av innehållet. Artiklarna granskades med en 

induktiv ansats, vilket innebär att texter som belyser människors upplevelser analyseras på ett 

objektivt sätt (ibid). Alla artiklar lästes igenom enskilt av båda författarna. Sedan togs 

meningsbärande enheter ut som svarande an på studiens syfte, enligt Lundman och Graneheim 

innebär meningsbärande enheter ord, meningar eller delar av en text som beskriver innehållet och 

bildar tillsammans ett sammanhang. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket 

innebär att de förkortas och blir lättare att arbeta med samtidigt som det centrala i enheterna 

bevaras. Sedan kodades de kondenserade meningarna vilket innebär att meningarna får en kod 

som beskriver innehållet. Författarna bildade sedan tillsammans, efter diskussion och med hjälp 

av koderna, sju underkategorier och fyra kategorier (ibid.). Se tabell 1 för exempel på hur 

analysen utfördes. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enheter 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Rebirth indicates that 

transplantation is as a 

possibility for [the 

patient] to revive when 

the new kidney comes, 

as if this were a new 

beginning, a new 

chance, a new life, a 

better life without 

connection to the 

machine” 

När jag får en ny 

njure blir jag 

pånyttfödd, ett 

bättre liv utan 

anslutning till 

maskinen. 
 

Längtan 

efter livet 
Att få en andra 

chans 
 

Upplevelsen 

av att 

befinna sig 

på 

väntelistan 

“I look at life as if it’s 

on hold until I get a 

transplant...because 

you’re not doing what 

you want to do…” 

Livet är på paus 

tills jag får ett 

transplantat 

eftersom jag inte 

kan göra vad jag 

vill. 

Livet på 

paus 
Livet stannar 

upp 
 

Upplevelsen 

av att livet 

förändras 
 

“Providing an 

understanding of what 

is happening, we don’t 

always understand 100 

percent and nurses are 

very good, very helpful 

sometimes at filling in 

the gaps, so to speak. 

Call a spade a spade,” 

Patientens 

förståelse ökar 

när information 

ges på anpassad 

nivå av 

sjuksköterskan 

Patienten 

får ökad 

förståelse 

Stöd från 

sjukvårdsperso

nal 

 

Upplevelsen 

av stöd 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) skall artiklarna som använts i studien inneha etiska 

kriterier för att godkännas och all data som samlades in skall enbart ha använts till 

forskningsändamålet. I artiklarna som inkluderades i resultatet skall patienterna vara informerade 

om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som kan avsluta sitt deltagande i 

studien. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklarna som inkluderades antingen fått 

tillstånd från etisk kommitté eller att etiska överväganden har utförts. Forsberg och Wengström 

menade att alla artiklar som var relevanta för studiens syfte skall presenteras, därför måste 

författarna lägga sin förförståelse åt sidan och därmed granska artiklarna oberoende av egna 

åsikter. 
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RESULTAT 
Efter analys av de tio artiklarna kunde fyra kategorier och sju underkategorier urskiljas som 

beskriver patientens upplevelse i väntan på ett nytt organ (Tabell 2).  

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Upplevelsen av att befinna sig på 

väntelistan 

– Att få en andra chans 

- Att tappa kontrollen över livet 

- Att leva i väntan 

Upplevelsen av att livet förändras – Livet stannar upp 

- Förlust av det tidigare livet 

Upplevelsen av stöd – Stöd från sjukvårdspersonal 

- Stöd från familj 

Känslor gentemot donatorn och 

donatorns familj 

 

 

Upplevelsen av att befinna sig på väntelistan 

Tiden i väntan på ett nytt organ och att då också befinna sig på väntelistan visade sig inkludera 

olika typer av känslor och upplevelser. Inledningsvis upplevde de hopp och att de fick en andra 

chans, vilket sedan övergick i känslor av ovisshet och upplevelsen av att tappa kontrollen. 

Slutligen uppkom känslor av oro, ångest och rädslor relaterade till organtransplantationen och 

gällande om de skulle överleva tillräckligt länge.   

Att få en andra chans 

Patienterna i artiklarna beskrev upplevelsen av att få medgivande för att komma med på 

väntelistan som väldigt positiv. De kände en stor glädje över medgivandet och hoppet om att 

kunna fortsätta leva sina liv tändes återigen (Chong, Kim, Kim & Lee, 2016; da Silva Knihs, 

Sartori, Zink, de Aguiar Koza & Schrimer, 2013; Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg, 2011). En av 

patienterna i da Silva Knihs et al. (2013) studie beskrev att känslorna av hopp som kom med 

beskedet om att organtransplantation var möjligt gjorde att det kändes som att allt skulle lösa sig, 

“Transplantation is everything for me, I have so much hope that I’ll soon get out of this 

condition” (s.1163). 

 

Hoppet som patienterna upplevde gjorde även att symtom, behandlingar och andra problem som 

innebar svårigheter och som följde med patienternas sjukdom blev överkomliga för patienterna. 

Detta på grund av att de då visste att de efter en tids väntan skulle få ett nytt organ, sjukdomens 

alla symptom skulle försvinna och de skulle kunna börja leva sitt liv igen (Chong et al., 2016; 

Moran, Scott & Darbyshire, 2011). 

 

Enligt Yngman-Uhlin, Fogelberg och Uhlin, (2015) berättade patienterna att så fort telefonen 

ringde och det stod ett okänt nummer på displayen ökade hoppet inom dem. De var väldigt 

förväntansfulla inför organtransplantationen, de längtade efter att få sitt liv tillbaka, kunna leva 
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som de hade gjort förut utan några begränsningar (Chong et al., 2016; Moran et al., 2011).  

Hoppet hos patienterna minskade dock med tiden och övergick istället till känslor av ovisshet och 

osäkerthet (Moran et al., 2011).  
 

Att tappa kontrollen över livet 

Anledningen till att hoppet övergick till osäkerhet och ovisshet var enligt Moran et al. (2011) att 

patienterna hade tolkat den genomsnittliga väntetiden som den verkliga tiden, att det var den 

tiden de skulle behöva vänta på ett organ. När de sedan passerade den genomsnittliga väntetiden 

omvandlades hoppet till ovisshet (ibid). Känslan av att ovisshet över hur lång väntan kunde bli 

gjorde att patienterna kände att de tappade kontrollen (Poole et al., 2016). Patienterna ville ta 

tillbaka kontrollen över sina liv och ställde därför från början in sig på hur lång väntetiden skulle 

bli med hjälp av den genomsnittliga väntetiden. Eftersom det sällan stämde med den verkliga 

väntetiden kom ovissheten ännu en gång över dem. Väntetiden tenderade istället att förlängas 

hela tiden vilket bidrog till förtvivlan hos patienterna, de undrade hur lång väntan egentligen 

skulle bli (Moran et al., 2011). Hos patienterna fanns det också tankar kring 

organtransplantationen och en rädsla inför att behöva lita på någon annan än sig själv, samt att 

inte ha kontroll under själva operationen om några problem eller frågor skulle tillstöta. De 

fruktade även att de skulle vakna upp hjälplösa eller att de skulle vakna upp mitt under en 

operation (Bjørk & Nåden, 2008). 
 

Enligt Moran et al. (2011) uttryckte patienterna att de hade funderingar kring varför det aldrig 

blev deras tur eftersom de hade sett människor som fick ett nytt organ efter bara några månaders 

tid på väntelistan. Funderingar kring när det skulle bli patienternas tur menade Poole et al. (2016) 

gjorde att de kände en osäkerhet kring var på väntelistan som de befann sig och hur stor 

sannolikheten var att de skulle bli transplanterade. En av patienterna beskrev den svåra 

situationen “....the waiting for the transplant is something entirely different to me, and it’s the 

hardest thing because you’re shadowboxing. You’re fighting something you can’t...you don’t 

know when that call’s going to come” (Poole et al. 2016, s.3). 
 

Att leva i väntan 

I Bjørk och Nådens (2008) studie upplevde patienterna rädslan över att dö innan 

organtransplantationen på grund av att deras tillstånd försämrades under väntan på ett nytt organ. 

En av patienterna oroade sig hela tiden över hur länge han skulle få leva, ”… all I could think of 

was death and questions about how much time I had left.”(Bjørk och Nåden, 2008, s.292). Enligt 

da Silva Knihs et al. (2013) fanns det en oro över smärta och risker men också en rädsla för att 

det aldrig ska dyka upp någon donator.  
  

Det fanns känslor av oro och ångest bland patienterna gällande om transplantatet verkligen skulle 

passa och fungera när det väl blev något tillgängligt, men också gällande deras dåliga hälsa och 

om de skulle klara att leva ända tills det blev dags (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin, 2015). 

När väntetiden blev längre än vad patienterna hade förväntat sig berättade de att de upplevde 

frustration och trötthet eftersom ju längre de väntade desto mer försämrades deras sjukdomar och 

komplikationerna blev fler och fler. Detta skapade också en oro över om de verkligen skulle 

överleva tillräckligt länge för att få en organtransplantation. De började också tvivla på om de 

någonsin skulle få ett nytt organ, om det egentligen fanns något hopp för dem alls eftersom 

väntetiden hela tiden förlängdes och de själva upplevde att det var brådskande för dem att få ett 

nytt organ (Chong et al., 2016; Moran et al., 2011). 
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Patienterna beskriver väntan på ett nytt organ som en tid präglad av ångest och oro. Både tankar 

på organtransplantationen och tankar gällande om de skulle få leva eller dö skapade en oro hos 

patienterna. Detta trots att de hade en plats på väntelistan och därmed visste att de hade chansen 

att få ett organ. Det som även skapade oro för patienterna under väntan på ett nytt organ var om 

organet de behövde skulle bli tillgängligt i tid eller om det skulle vara försent (Sadala & Stolf, 

2008). Enligt Poole et al. (2016) upplevde patienterna en sorg över risken fanns att de skulle dö, 

en av patienterna beskrev det med orden. “... you start crying because, you know, you’re going to 

die” (Poole et al. 2016, s.3). De upplevde också att de var tvungna att tänka på döden och på att 

de själva befann sig i livets slutskede eftersom det var där som de befann sig just då (ibid). 
 

Upplevelsen av att livet förändras 

Patienterna upplevde att deras liv förändrades i väntan på ett nytt organ genom att deras liv 

stannade upp på grund av ökat antal sjukhusbesök, sviktande hälsa och tillgängligheten som 

krävdes. De upplevde också att de förlorade sitt tidigare liv då de inte längre kunde göra som de 

själva ville, de förlorade sin psykiska och fysiska hälsa samt att de inte längre kunde arbeta. 

Livet stannar upp 

Från den dagen då patienterna kom med på väntelistan för organtransplantation berättade de att 

de hela tiden försökte vara redo eftersom samtalet från organtransplantationsenheten kunde 

komma när som helst (Chong et al., 2016). Detta gjorde att de hela tiden hade sin telefon med sig 

och skulle de råka glömma den någonstans blev de stressade och oroliga över att de skulle missa 

ett samtal (Moran et al., 2011). 

 

Det faktum att patienterna fick medgivande om en plats på väntelistan gjorde att de enbart 

fokuserade på organtransplantationen och allt annat runt omkring dem stannade upp. Detta gjorde 

att patienterna blev begränsade, vilket inte enbart berodde på patienternas fokus gällande 

organtransplantationen utan också på de praktiska aspekterna som följde med förberedelserna 

inför en organtransplantation. Patienterna var nu tvungna att åka till sjukhuset oftare, göra fler 

provtagningar och i det stora hela blev det fler saker att organisera och ta hand om för dem 

(Chong et al., 2016). 

 

Enligt Sadala och Stolf (2008) berättade patienterna att det kändes som deras liv var pausat, det 

enda de kunde göra var att vänta. Väntan på ett nytt organ och en donator blev för de flesta en 

inaktiv väntan, “I had been admitted and was only lying there, waiting for the transplant..for a 

donor to come up..for a donated heart” (Sadala & Stolf, 2008, s.221). Även den sviktande hälsan 

hos patienterna gjorde att livet stannade upp, enligt Moran et al. (2011) beskriver en av 

patienterna upplevelsen av att livet stannar upp under väntan på grund av deras sjukdom, “I look 

at life as if it’s on hold until I get a transplant... because you’re not doing what you want to 

do…” (s.505).  

 

Förlust av det tidigare livet 

Det fanns en längtan hos patienterna efter deras tidigare liv och de ville kunna göra det de själva 

ville och slippa vara bundna till livsuppehållande maskiner. Det var inte bara deras fysiska 

förmåga som förlorades under tiden på väntelistan utan också en försämring av deras mentala 

hälsa. Komplikationer från deras sjukdomar hade gjort att de hade en sviktande kognitiv förmåga 

genom försämrat minne och bristande förmåga till logiska tankar ”My judgement was imparied 
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… I was a real nutcase. My mental capacity was so limited” (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 

2013a, s.1625). Patienten beskrev också hur de upplevde begränsningar eftersom de inte längre 

hade styrkan att göra saker (Ivarsson et al., 2011). 

 

Patienternas sviktande hälsa och alla behandlingar bidrog till att de inte längre kunde arbeta eller 

utföra de vardagliga aktiviteter som de tidigare hade tagit för givet. Det var däremot inte bara 

hälsan som bidrog till att de inte kunde arbeta, utan vissa av patienterna hade sagt upp sig från sitt 

arbete för att försäkra sig om att de alltid skulle vara redo om transplantationsenheten skulle ringa 

”can’t go anywhere… I’m waiting for the phone to ring… I might get a days work but what 

happens if the phone rings…” (Moran et al., 2011, s.505). Patienterna berättade att de hade känt 

sig både svaga och starka under väntetiden, men det var inte det som påverkade dem mest utan 

det var energibristen som de upplevde som förstörde deras liv (Bjørk och Nådens, 2008). Även 

Poole et al. (2016) beskriver att patienterna upplevde att de hade förlorat sitt tidigare liv eftersom 

de förlorade sin autonomi, de kunde inte jobba och de fick det då svårt ekonomiskt. 

 

Upplevelsen av stöd  

Under väntan på ett nytt organ var stödet en viktig del för patienterna, både stödet från 

sjukvårdspersonal och från familj, vänner och andra som befunnit sig i samma situation. 

Patienternas upplevelse av stöd presenteras i underkategorierna nedan. 

Stöd från sjukvårdspersonal 

Transplantationsenheten och sjukvårdspersonalen var till stor hjälp för patienterna i den svåra 

situationen som väntan på ett nytt organ innebar. Patienterna uppgav att sjukvårdspersonalen 

hade en stor betydelse för dem, deras stöd hjälpte dem att fortsätta orka vänta genom att de 

berättade att organtransplantationen som patienterna väntat på någon gång skulle bli av. Detta 

hjälpte patienterna att få hoppet tillbaka samt att få ökade förhoppningar om att leva lite längre 

(Chong et al., 2016). 

 

Ivarsson et al. (2013a) uppger att patienterna kände stöd från sjukvårdspersonalen när de kunde 

ringa om de hade några frågor. Däremot berättade patienterna att de kunde uppleva förvirring när 

sjukvårdspersonalen ringde upp patienterna för att se hur det var med dem, detta för att de då 

trodde att de ringde för att berätta att det hade en donator. Trots att patienterna uttryckte vilket 

bra stöd de fått från sjukvårdspersonalen fanns det också tillfällen då patienterna saknade det stöd 

som behövdes från sjukvårdspersonalen. Det kunde vara efter att ha fått omfattande och 

skrämmande information som gjort att de velat ringa upp och prata med sjukvårdspersonal men 

då mötts av en telefonsvarare. Dessutom upplevde patienterna att de inte kunde få den vård de 

behövde av all sjukvårdspersonal utan att de istället fick lita till sina anhöriga (ibid.). 

 

Patienterna upplevde att det var av stor vikt för dem att bli informerade av sjukvårdspersonalen 

om alla delar som ingår i transplantationsprocessen. Patienterna berättade att informationen var 

det viktigaste som sjuksköterskorna hade hjälpt dem med, samtidigt som de alltid kunde ringa om 

de hade några frågor. Det var också av stor vikt att sjuksköterskorna individanpassade 

informationen de gav patienterna för att öka förståelsen. 

 

Patienterna upplevde att det var något som sjuksköterskorna gjorde väldigt bra (Yorke & 

Cameron-Traub, 2008). Vetskapen om att alltid kunna ringa till en sjuksköterska och ställa frågor 

utan att känna sig dum var viktigt enligt patienterna och kunde stilla oron de kände. 

Tillgängligheten uppskattades av patienterna och ledde också till att transplantationsenheten blev 
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lite som patientens familj. Patienterna som besökte transplantationsenheten upplevde att de kände 

alla där medan de som bodde längre ifrån hade önskat en tätare kontakt från sjuksköterskorna för 

att känna sig mer hemma när det väl var dags för en organtransplantation. De som bodde längre 

ifrån ville bara få en bekräftelse och lite uppmuntran om att det fanns någon som tänkte på dem, 

att de inte var bortglömda (ibid.). 

 

Patienterna beskrev även att det var bra att kontinuerligt bli informerad om 

organtransplantationen eftersom deras ångest då också minskade. De patienter som inte fick 

information om hur de länge de skulle få vänta och hur de prioriterades på listan blev frustrerade 

(Yngman-Uhlin et al., 2015). Patienterna uttryckte också en upplevelse av att det var viktigt för 

dem att sjuksköterskan visade medlidande och att de såg till varje enskild individ och vårdade 

dem som de individer de var (Yorke & Cameron-Traub, 2008). Sjukvårdspersonalen var till stor 

hjälp för patienterna då de upplevde att de fick ett bra stöd från dem som inte någon annan skulle 

kunna ge dem (Sadala & Stolf, 2008). 

 
Stödet från sjukvårdspersonalen tyckte vissa patienter mest bestod av praktiska saker så som 

organisering av transporter eller provtagningar. Vissa tyckte också att det var svårt att prata om 

sina känslor eftersom det alltid fanns andra patienter i rummet, ”… it was difficult to talk about 

emotional issues, since there were always other patients in the same room” (Yngman-Uhlin et 

al., 2015), och dessutom ville dem inte vara en börda för personalen. Det var ändå viktigt för 

patienterna att sjukvårdspersonalen var goda lyssnare och tillgängliga för patienten (ibid.). 
 

Stöd från familj, vänner och andra som befunnit sig i samma situation 

Patienterna berättade i flera av artiklarna hur viktiga deras familjer var för dem under väntan på 

ett organ och att dagligen få stöd från familjen var grundläggande för patienterna. Även om de 

inte fick stöd med praktiska saker av familjemedlemmarna var det viktigt för patienterna med det 

psykiska stödet som de fick istället (Chong et al. 2016; Ivarsson et al., 2013a).  Det var inte bara 

patienterna som hela tiden var tvungna att vara redo för en organtransplantation utan också deras 

familjer. Patienterna var tacksamma gentemot sina familjer som alltid fanns där för dem och 

stöttade dem oberoende av tid på dygnet, ”… participants felt gratitude towards their families for 

having to face so many restrictions in their daily lives and suffering alongside them through the 

difficult journey of awaiting KT” (Chong et al. 2016). Familjemedlemmarnas delaktighet i väntan 

var viktigt för patienterna, de hörde alltid av sig till någon i familjen för att berätta att de fått 

samtal från sjukhuset och att det snart kunde bli aktuellt med organtransplantation. Detta gjorde 

dock familjen väldigt oroliga vilket gjorde att patienterna kände skuld för att de orsakat dem oro 

(ibid.). 

 

Vänner stöttade patienterna genom brev, sociala medier och ibland även genom att besöka 

patienterna om de kände sig tillräckligt pigga för det (Ivarsson et al., 2013a). Patienterna 

upplevde också stöd i att prata med människor som varit i samma situation och blivit 

transplanterade. Deras erfarenheter var viktiga för patienterna att ta del av eftersom det gjorde att 

de kände hopp och tro inför framtiden. Samtalet med en person som hade erfarenheter av 

situationen som de befann sig i gjorde också att de kände en gemenskap (ibid.). 

 

Patienterna upplevde att deras familjer var en stor del av det stödet som de behövde under väntan 

på ett nytt organ. De fanns alltid där för dem, hjälpte dem att förstå allt som hände och 

uppmuntrade dem att fortsätta kämpa (Sadala & Stolf, 2008). Det var också viktigt för 
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patienterna att få bra information och att en fungerande kommunikation fanns. Patienterna 

upplevde också att det var viktigt för dem att deras vänner och familj fanns där för dem och 

lyssnade på den oro och de svårigheter som följde med tankarna på en organtransplantation 

(Yngman-Uhlin et al., 2015). 
 

Känslor gentemot donatorn och donatorns familj 

När patienterna fick reda på att en organtransplantation var en möjlig behandling, eller i vissa fall 

till och med den enda, blev de väldigt glada. Efter glädjen började däremot rädslan smyga sig på. 

Tankar gällande att en familj skulle få sörja en familjemedlem och att patienten skulle få överleva 

gjorde att patienten fick skuldkänslor. En patient uttryckte sig på detta vis: “... mine broke down 

and I’m going to get another one, and unfortunately someone’s going to have to die for me to get 

it, right? Which is the sad part, right?” (Poole et al., 2016). Samma tankar upprepades ofta hos 

patienterna på väntelistan. Sadala och Stolf (2008) beskriver att tanken av att en annan människa 

var tvungen att dö för att patienten skulle kunna överleva var något som satte stor skuld hos 

patienterna gentemot donatorn. Detta är en av de upprepade tankarna som många patienter har 

gemensamt vid väntan på ett nytt organ, och kan låta såhär: 

Before the operation, we feel kind of guilty. One day I asked Dr Y: ‘I keep thinking that 

for me to survive, another person has to die. It’s a strange thing that we feel’. He said: 

‘No, you shouldn’t think about that. You must think that I may die today as I cross the 

street and then I’ll be a donor. Then, if I die, I will donate whatever I can to another 

person. Accidents always happen. You mustn’t think like that. You must be a little selfish. 

Think of yourself because you depend on it to survive’. Then, I felt a little calmer. (Sadala 

& Stolf, 2008) 

Ivarsson et al. (2011) beskrev att patienterna hade tankar om både själva donationen men också 

om donatorn som skulle ge ett organ till patienten. De försökte att inte tänka på att de efter 

organtransplantationen skulle leva med någon annans organ inuti sig själva. Patienterna 

funderade också på att de någonstans faktiskt fanns en människa som skulle donera ett organ till 

dem utan att veta om det och dem upplevde detta faktum som en väldigt speciell känsla. 

 

DISKUSSION 
I studiens resultat framkom det hur patienterna upplevde väntan på ett nytt organ. Resultatet visar 

att patienterna befann sig i en känslomässigt svår situation, och de upplevde att de fick en andra 

chans samtidigt som de efter en tid kände att de tappade kontrollen över sitt liv och därmed också 

kände oro över sin fortsatta existens. Utifrån de valda artiklarna framkom också att patienterna 

upplevde att deras liv förändrades, både genom att livet stannade upp men också att de förlorade 

livet som det en gång var. Centralt i patienternas upplevelser var att de kände från 

sjukvårdspersonal, anhöriga och andra som befunnit sig i samma situation. Slutligen kunde också 

känslor av tacksamhet och skuld gentemot donatorn och donatorns familj urskiljas. 

 

Metoddiskussion 

Metodvalen som gjordes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats vilket ansågs relevant för 

studiens syfte då denna ansats enligt Forsberg och Wengström (2013) handlar om att tolka samt 

skapa mening och förståelse kring subjektiva upplevelser. Ett annat metodval som skulle kunna 

ha gjorts var en intervjustudie men eftersom syftet gällde patienter hade det blivit svårt etiskt då 

patienterna kunde hamnat i en beroendeställning och orsakats skada. Därför är det viktigt att vid 
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val av metod alltid värdera hur viktig den nya kunskapen är mot det kravet som finns gällande att 

skydda individer som deltar i en studie (Forsberg och Wengström, 2013). Eftersom 

rapportförfattarna inte hade erfarenhet av att utföra denna typ av intervjuer var det därför bäst att 

utföra en litteraturstudie eftersom det finns många etiska aspekter att ta hänsyn till vid intervjuer 

av patienter.  

 

Vid sökning av material gjordes databassökning med hjälp av sökord som rapportförfattarna 

själva formulerade utifrån syftet. Sökningen kunde gjorts mer effektiv om kontakt hade tagits 

med en bibliotekarie som har en djupare kunskap om de olika databaserna. Databaserna som 

sökningarna utfördes i var CINAHL, PubMed och Psycinfo. Dessa sågs som relevanta att 

använda vid sökning av artiklar till studien då de alla tre databaserna tar upp området omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Rapportförfattarna använde främst fritextsökning förutom vid en av sökningarna i databasen 

PubMed där ämnesordlistorna MeSH-termer användes i kombination med fritextsökning. 

Sökningar som kombineras på detta sätt ska enligt Forsberg och Wengström (2013) ge ett 

sökresultat som är mer centrerat och på så vis också ger ett bättre resultat. Rapportförfattarna 

ansåg inte att sökningar med ämnesordslistor var nödvändiga i de andra sökningarna då de 

genererade relativt få antal träffar. De få träffarna gjorde att tillvägagångssättet med 

fritextsökning var ett bra alternativ där artiklarnas alla abstrakt kunde läsas igenom av 

rapportförfattarna innan artiklar exkluderades. I de fallen databaserna inte hade tillgång till 

artiklarna i fulltext söktes de upp via webbsökmotorn Google Scholar och hittades där i fulltext 

vilket gjorde att artiklar inte exkluderades på grund av att de inte fanns att tillgå. 

 

Ett val av tio vetenskapliga originalartiklar artiklar gjordes efter sökning i databaserna. 

Originalartiklar betyder enligt Segesten (2012) att artiklarna innehåller ny information som inte 

har tolkat mer än av författarna till artikeln. Användandet av vetenskapliga originalartiklar i 

studiens resultat gör därmed att studien blir mer tillförlitlig eftersom artiklarna inte tolkats fler 

gånger. 

De artiklar som inkluderade i litteraturstudien skulle vara publicerade mellan året 2008 och 2016 

eftersom att vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2012). Detta kan ha gjort att 

relevanta artiklar har exkluderats som kunde ha stärkt studiens resultat. Däremot kan belysandet 

av färsk forskning också bidra till att studiens resultat på ett bättre sätt kan överföras på dagens 

sjukvård och därmed ge en ökad förståelse för de patienter som vårdas nu.  

 

I en av artiklarna som valdes intervjuades patienterna i artikeln ett tag efter att de upplevde 

väntan på ett nytt organ, alltså i ett retroperspektiv. Detta kan ha påverkat resultatet i artikeln 

eftersom deras upplevelse kan ha formats efter organtransplantationen var gjord eller att deras 

minne från tiden under väntan på ett nytt organ har bleknat. Trots detta inkluderades artikeln i 

resultatet eftersom den överensstämde med de andra artiklarna och kan därför inte ha påverkat 

studiens resultat på ett negativt sätt. 

 

Det var även två av de utvalda artiklarna som bestod av patienter som var yngre än arton år, 

vilket var åldersgränsen som författarna från början hade bestämt sig för. Gränsen sattes vid arton 

år eftersom det är vid arton års ålder som patienterna övergår från barnsjukvården till den vuxna 

sjukvården och tillhör då allmänsjuksköterskans område. Dock var åldersgränsen tvungen att 

sänkas till femton år eftersom att det var svårt att hitta kvalitativa artiklar med rätt åldersspann 

och som hade en medelhög eller hög kvalitet. Rapportförfattarna anser att det var lämpligt att 

inkludera dessa artiklar även om informanterna var femton år eftersom de har en viss 
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mognadsgrad och kan då delta i en studie. Enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460, 18§) är det 

också lämpligt att inkludera personer i forskning som fyllt 15 år om de förstår vad forskningen 

innebär samt informeras om och samtycker till forskningen. 

 

Det stora åldersspannet skulle kunna ge skillnader i resultatet när det gäller hur patienterna 

upplever väntan på ett nytt organ, däremot kunde samma upplevelse ses i majoriteten av 

artiklarna vilket visar att åldern i dessa studier inte påverkat resultatet. Artiklarna som inkluderats 

i litteraturstudien visar inte alltid samma sak utan en del artiklar belyser vissa saker mer än andra. 

Eftersom det inte är nödvändigt att alla artiklar belyser fenomen på samma sätt ses detta inte som 

någon nackdel, det leder istället till att studien får ett bredare resultat. Enligt Rosberg (2012) kan 

detta öka studiens överförbarhet, vilket betyder att studien kan överföras till andra situationer än 

de som studerats samt ge nya vetenskapliga tankar hos läsaren och skapa ny förståelse till 

fenomenet. 

 

En kvalitetsgranskning gjordes utifrån Forsberg och Wengströms (2013) checklista för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Av de inkluderade artiklarna hade sex artiklar 

medelhög kvalitet och fyra artiklar hög kvalitet. Artiklarnas kvalitet gör att studien blir mer 

trovärdig eftersom artiklar med låg kvalitet inte inkluderades i studiens resultat. 

 

En studies trovärdighet handlar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) bland annat om 

giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Hur sant ett resultat är handlar om giltighet, som i sin 

tur beror på hur analysen av materialet och subjektiva tolkningar har gjorts. Då båda 

rapportförfattarna har utfört innehållsanalysen enskilt ökar möjligheterna till giltighet eftersom 

båda rapportförfattarna efter tolkningar av artiklarna har kommit fram till koder och kategorier 

som stämmer överens med varandra. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar också att 

giltigheten ökar då det analyserade materialet inkluderade både män och kvinnor samt att 

presentation av citat också finns med. Rapportförfattarna valde att inte översätta citaten, detta för 

att minska risken för tolkningsfel. Rapportförfattarna har också efter analysen av artiklarna 

diskuterat koderna och kommit fram till kategorier och underkategorier, vilket ökar 

tillförlitligheten. Trovärdigheten handlar också om överförbarheten av studiens resultat, för att 

överförbarheten ska kunna bedömas av läsaren är det av vikt att kunna beskriva urval, deltagare, 

datainsamling och analysförfarande, vilket ses i metod och artikelöversikt (ibid). 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är etiska överväganden en viktig del i alla vetenskapliga 

studier. I studien gjordes etiska överväganden genom att artiklarna som inkluderades i resultatet 

kontrollerades. Utifrån artiklarnas metod del kunde författarna säkerställa att alla artiklarna som 

valdes antingen hade etiska överväganden eller godkännande av etiska kommittéer vilket gör att 

kvalitén på studien ökar. Vidare har också relevant information kopplat till studiens syfte 

inkluderats och därmed inte påverkats nämnvärt av författarnas förförståelse (ibid.). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie beskriver patienters olika upplevelser av att leva i väntan på ett nytt 

organ. I de artiklar som är inkluderade i studiens resultat är det både de positiva och negativa 

aspekterna av att leva ett liv i väntan på ett nytt organ som har belysts. Det som är mest 

framträdande är dock de negativa aspekterna.  

 

I studien framkommer hur viktigt det är för patienterna att få besked om medgivande för 

organtransplantation och att de fått en plats på väntelistan för ett nytt organ. Detta var för 
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patienterna en positiv upplevelse som bringade glädje och hopp inför framtiden och ett fortsatt 

liv. Sæteren, Lindström och Nåden (2010) beskriver även i sin studie hur patienter som befinner 

sig i sjukdom upplever hopp vid positiva besked och hur detta i sin tur leder till hopp och längtan 

efter att kunna fortsätta leva sitt liv. I studien ses också att beskedet påverkade patienterna genom 

att de efter beskedet upplevde att deras sjukdom kändes mer överkomlig och att de kunde se ett 

ljus i slutet på tunneln. Detta kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) kopplas till att uppleva en 

mening, finns det en mening kan en människa klara av det som är svårt. I detta fall kan 

patienterna uppleva en mening med väntan på ett nytt organ eftersom de har en längtan efter livet 

som väntar efter organtransplantationen. Tillvaron kan då upplevas som meningsfull och 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att upplevelsen av meningsfullhet är en förutsättning för att 

kunna uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Enligt Wiklund (2003) blir det också 

lättare att hantera lidandet om det finns en mening och möjligheter med lidandet, även hopp och 

glädje kan då upplevas. Därför är det en av sjuksköterskans främsta uppgifter att hjälpa patienten 

att finna en mening med sitt lidande genom att patienten får möjlighet att uttrycka sitt lidande 

(ibid). 

 

Desto längre patienterna får vänta på ett nytt organ desto mer tog ovissheten över de känslor av 

hopp som fanns i den inledande fasen av väntan på ett nytt organ. Ovissheten bidrog i sin tur till 

att patienterna upplevde att de tappade kontrollen över sina liv vilket gjorde att de inte längre 

kunde planera sin framtid som de tidigare gjort. Enligt Sæteren et al. (2011) upplever patienterna 

även i deras studie att ovissheten och bristen på planer inför framtiden leder till en förlust av 

kontroll över det egna livet. Kisch, Bolmsjö, Lenhoff och Bengtsson (2014) beskriver också i sin 

studie hur ovissheten leder till förlust av kontroll, däremot belyser de till skillnad från resultatet i 

studien att förlusten av kontroll också beror på att patienterna är beroende av en donator. 

 

Det finns hos patienterna i studien en önskan om att försöka ta tillbaka kontrollen över sitt liv. 

Detta är något som Sæteren et al. (2011) också nämner som en nödvändighet för patientens 

fortsatta välbefinnande under den svåra situation som de befinner sig i. Enligt Wiklund (2003) 

blir förlusten av kontroll ett lidande för patienten, det blir ett vårdlidande eftersom lidandet 

orsakas av vården som organisation när det inte finns något definitivt svar på när en 

organtransplantation kan ske. Därför måste sjuksköterskan tillämpa ett öppet och följsamt 

vårdande för att kunna möta patienten där denne befinner sig och få kunskap om vad som ger den 

enskilda patienten känslor av välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

I litteraturstudiens resultat är känslorna hopp, ovisshet och oro utmärkande under väntan på ett 

nytt organ. Hoppet kopplades till chansen att få ett nytt liv efter en organtransplantation och 

känslorna av ovisshet och oro berodde på att patienterna levde ovetandes om när en 

organtransplantation skulle ske. I resultatet beskrivs också att patienterna var rädda för att inte 

överleva tillräckligt länge för att en transplantation ska kunna ske, rädda att en donator aldrig ska 

dyka upp men också rädda för de komplikationer och risker som följer med en 

organtransplantation. Amarena och Wallance (2009) menar också i sin studie att patienterna 

under väntan på ett nytt organ upplever känslor bestående av både hopp, ovisshet och rädsla 

under väntan på ett nytt organ. Även Kisch et al. (2014) belyser i sin studie att patienterna 

befinner sig i en svår situation bestående av blandade känslor och tankar. 

 

Ovissheten och rädslan kan kopplas samman med otrygghet eftersom otryggheten handlar om att 

det finns ett hot mot patientens tillvaro. Otrygghet uppstår när inte trygghet upplevs och med 

detta kommer också en önskan om att få tillbaka den ursprungliga tryggheten. Det är viktigt att 

patienten återfår sin trygghet eftersom den är starkt kopplad till upplevelsen av välbefinnande. 

Tryggheten uppnås igen genom att patienten får kontroll över sin situation, då det i detta fall inte 
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går att tala om när en organtransplantation kan ske är det därför viktigt att patienten istället får en 

förståelse för vården och sjukvårdspersonalens agerande. Det är även viktigt att informera om att 

det alltid finns hjälp av få om det skulle behövas. Allt detta för att hjälpa patienten att få kontroll 

över sin situation, att uppleva trygghet igen och därmed uppnå välbefinnande (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

Studiens resultat beskriver hur de som väntar på ett nytt organ upplever att deras liv stannar upp 

både på grund av tiden på väntelistan men också beroende på deras sjukdom och medföljande 

symptom. Najafi Ghezeljeh, Yadavar Nikravesh och Emami (2014) belyser även de i sin studie 

hur sjukdom gör att livet avbryts och stannar upp och på samma sätt som i resultatet beskriver de 

hur sjukdom gör att de förlorar sitt normala liv, det blir en förlust av det tidigare livet och de inte 

längre kan leva livet som de vill. Det är med hjälp av den levda kroppen vi få tillgång till 

omvärlden (Wiklund, 2003). Detta betyder att en kropp som drabbas av sjukdom får en förändrad 

tillgång till livet och världen som kroppen befinner sig. Då livsvärlden är sammankopplad med 

den levda kroppen är därför av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar livsvärlden och den levda 

kroppen under väntan på ett nytt organ för att patienten ska kunna uppleva hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

I resultatet framgår hur viktigt stödet från sjukvårdspersonalen är för patienterna. Vetskapen om 

att de alltid kunde ringa om de behöver prata med någon gav dem trygghet och stödet de fick från 

sjukvårdspersonalen gjorde att de klarade av den svåra situationen och orkade fortsätta framåt 

under väntan på ett nytt organ. I Amarena och Wallance (2009) studie framkom däremot att 

patienterna inte kunde prata om sina känslor med sjukvårdspersonalen eftersom de ville försöka 

upprätthålla en fasad för sjukvårdspersonalen om att de mådde psykiskt bra. Detta eftersom de 

var rädda att de skulle bli exkluderade från väntelistan annars, vilket i slutändan ledde till att 

patienterna inte fick den hjälp de behövde med att hantera sin oro. Det är då enligt Wiklund 

(2003) viktigt att patienten känner tillit till vårdaren och att denne har ett förhållningssätt som 

präglas av kärlek, omtanke och medlidande. Det är också viktigt att det i den vårdande relationen 

finns en ömsesidighet, vårdaren måste vara öppen och tillgänglig för patienten samtidigt som 

patienten behöver släppa in vårdaren i sin livsvärld. När vårdandet sker på detta sätt kan den 

vårdande relationen leda till lindrat lidande (ibid). 

 

När en patient väntar på att få genomgå en organtransplantation, så är det inte bara som det 

framgår i resultatet, patienten som behöver få information och stöd utan även de anhöriga till 

patienten. Sjuksköterskan kan omedvetet glömma bort de anhöriga när allt fokus och 

koncentration läggs på patienten. Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2013b) vill de anhöriga 

få information av sjuksköterskan redan när dem överväger om patienten ska bli inskriven på 

väntelistan eller inte, och inte senare än så. De anhöriga behöver även finnas till för patienten och 

utgöra ett stöd för denne. De anhöriga beskriver att de är stolta över att kunna vara ett stöd för 

patienten, det känns bra för dem att kunna hjälpa till (ibid.).  

 

I resultatet framkommer det att patienterna tänker väldigt mycket på att en donator ska behöva dö 

för att de ska överleva. Att bli en donator är ett svårt beslut då många faktorer som oroar en är 

inblandade. Kowalski och Payne (2006) skriver att de människor som blivit tillfrågade om de vill 

bli en levande donator, säger att de är oroliga över om operationen kommer att lyckas utan 

komplikationer. De säger även att de är oroliga över om organtransplantationen kommer att 

lyckas för patienten som kommer organet. 
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I litteraturstudiens resultat beskriver patienterna skuldkänslorna som uppkommer i samband med 

tankarna på en organtransplantation. Detta beskrivs även i Kisch et al. 2014 studie samtidigt som 

patienterna också förklarar att de känner en tacksamma gentemot donatorn och en tacksamhet 

över att det finns en donator som vill donera. De beskriver också att de såg det som en gåva från 

donatorn. 

 

Förslag om fortsatt forskning 

Vidare forskning kring studiens kan göra att de patienter som väntar på ett nytt organ får uppleva 

hälsa och välbefinnande samt att lidande kan lindras. Utifrån litteraturstudiens resultat kan brister 

ses i forskningen gällande hur patienterna påverkas fysiskt i väntan på ett nytt organ och hur 

patienterna själva hanterar sin situation. Det kan exempelvis handla om hur patienterna finner 

strategier och anpassar sig för att uppleva hälsa och välbefinnande. Mer forskning kring detta kan 

leda till att patienterna som vänta på ett nytt organ kan få ett bättre stöd och en individanpassad 

vård.  

Slutsatser 

Patienter som väntar på ett nytt organ befinner sig i en svår situation vilket betyder att patienterna 

behöver allt stöd som de kan få. I den inledande fasen av väntan på ett nytt organ upplever 

patienterna hopp inför framtiden och ett nytt liv och de kan känna en mening med det lidande de 

känner. Hoppet övergick sedan i oro, rädsla, ångest och en känsla av att tappa tålamodet 

samtidigt som tankar väcktes gällande den kommande donatorn och dennes familj. Väntan på ett 

nytt organ gör också att patienternas livsvärld och levda kropp förändras vilket gör att livet 

stannar upp och förändras både gällande vardagen, arbete och socialt. Detta gör i sin tur att det 

finns en längtan efter att få tillbaka sitt liv hos patienterna, att återigen få uppleva hälsa och 

välbefinnande. Stödet från sjukvårdspersonalen och anhöriga är också framträdande under väntan 

på ett nytt organ. Sjukvårdspersonalen stöttar patienten genom att alltid vara tillgängliga via 

telefon och att informera patienten om allt som sker i samband med organtransplantation. De 

anhörigas stöd utgörs av att delta i beslutsfattandet kring organtransplantationen samt att stötta 

patienten psykiskt under väntan på det nya organet. Patienterna nämner även vänner och andra 

patienter som varit med om samma situation som ett stöd. 

Väntan på ett nytt organ är en påfrestande tid för patienten och präglas av emotionella upp och 

nedgångar. Kunskapen om patienternas upplevelse i väntan på ett nytt organ gör att författarna 

anser att patienten behöver stöd och hjälp från både sjukvårdspersonal och anhöriga för att klara 

av tiden innan en organtransplantation. Stödet är viktig för att patienterna ska kunna uppleva 

hälsa och välbefinnande och lindrat lidande i väntan på det nya organet. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan är öppen, följsam och uppmärksam inför patienten och dennes anhöriga för att 

även göra dem mer delaktiga i vården av patienten. För att detta ska kunna ske är det viktigt att 

sjuksköterskan och patienten tillsammans skapar en god vårdande relation.  
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Stöder insamlade data forskarens resultat? 
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Har resultaten klinisk relevans? 

❏ Ja 1p 
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Författare 
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Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Bjørk & 

Nåden 

2008  

Norge 

Nursing 

Inquiry 

 

Patients' 

experiences of 

waiting for a liver 

transplantation. 

Att beskriva patientens 

upplevelse av att bli 

accepterad som 

mottagare av en ny 

lever och väntan som 

följer efter beslutet. 

Kvalitativ studie 

med en explorativ 

design. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

N=21 

27-62 år 

4 kvinnor, 

17 män 

Väntan på en transplantation 

innebar en konstant oro. 

Patienterna var rädda för att dö 

innan organtransplantationen 

eller under operationen. 

Medelhög  

Chong, Kim, 

Kim & Lee  

2016 

 

Sydkorea 

 

Journal Of 

Clinical 

Nursing, 

Waiting for a 

kidney transplant: 

the experience of 

patients with end-

stage renal 

disease in South 

Korea. 

Att utforska koreanska 

patienters upplevelse 

som befinner sig i 

slutskedet av en 

njursjukdom och som 

väntar på en 

njurtransplantation 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

N=8 

39-67 år 

3 kvinnor, 

5 män 

Rädslan var för att missa ett 

samtal var stor. De blev 

misstänksamma över 

urvalsprocessen när det aldrig 

blev deras tur. Patienterna 

upplevde tacksamhet gentemot 

familjen och vänner. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

da Silva Knihs, 

Sartori, Zink, de 

Aguiar Roza & 

Schirmer 

2013 

Brasilien  

Texto & 

Contexto 

Enfermagem 

 

The experience of 

patients who need 

renal 

transplantation 

while waiting for a 

compatible organ. 

Att förstå upplevelsen 

hos patienter med 

kronisk njursvikt som 

var med på 

väntelistan för en 

njurtransplantation. 

Kvalitativ studie 

med en explorativ 

och deskriptiv 

design med en 

fenomenologisk 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

N=20 

8 kvinnor, 

12 män 

Patienterna kände hopp och 

längtan efter att få en 

organtransplantation. 

Känslor av ångest gällande 

organtransplantationen var 

också framträdande.. 

Medelhög 

Ivarsson, 

Ekmehag & 

Sjöberg 

2013 

Sverige  

Journal Of 

Clinical Nursing, 

Heart or lung 

transplanted 

patients' 

retrospective views 

on information and 

support while 

waiting for 

transplantation. 

Att beskriva 

patienters upplevelse i 

ett retroperspekti av 

information och stöd 

under tiden på 

väntelistan för en 

hjärt-eller 

lungtransplantation 

Kvalitativ studie 

med deskriptiv 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

N=16 

16-51 år 

9 kvinnor, 

7 män 

Patienterna kände ett stort 

stöd från både sjukvården, 

anhöriga, vänner och andra 

som upplevt samma sak. 

Hög 

 

 



 

 
 

(3/5) 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Ivarsson, 

Ekmehag & 

Sjöberg 

2011 

Sverige 

Clinical 

transplantation 

 

Recently 

accepted for the 

waiting list for 

heart or lung 

transplantation – 

patients’ 

experiences of 

information and 

support 

Att beskriva patienters 

upplevelse av den 

information och det stöd 

som de fick efter att de 

fick en plats på 

väntelistan inför hjärt- 

eller lunftransplantation. 

Kvalitetiv studie 

med en deskriptiv 

ansats.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

N= 21 

24-69 år 

11 

kvinnor, 

10 män 

Patienterna beskrev hur 

deras kropp och sinne 

påverkades under tiden på 

väntelistan. Det fanns 

tankar på framtiden hos 

patienterna. Patienterna 

beskriver också relationen 

till sjukvårdspersonalen 

Hög 

Moran, Scott 

& Darbyshire 

2011  

Irland 

Journal Of 

Advanced 

Nursing, 

Waiting for a 

kidney 

transplant: 

patients' 

experiences of 

haemodialysis 

therapy.  

Att utforska upplevelsen 

av hemodialys hos 

patienter som befinner 

sig i slutstadiet av en 

njursjukdom. 

Kvalitativ studie 

med en 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 

 

N=16 

30-65 är 

7 kvinnor, 

9 män  

Ovissheten och 

sjukdomslidandet växte 

mer julängre de fick vänta. 

Livet pausades för dem och 

det medförde att 

framtidsplanerna försvann. 

Medelhög 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagar

e 

Resultat Kvalitet 

Poole, Ward, 

DeLuca, Shildrick, 

Abbey, Mauthner 

& Ross 

2016 

Kanada 

Heart & Lung: The 

Journal of Acute 

and Critical Care. 

Grief and loss for 

patients before 

and after heart 

transplant. 

Att undersöka 

upplevelsen av förlust 

och sorg hos patienter i 

väntan på ett nytt hjärta 

eller hos de som lever 

med ett nytt hjärta. 

Kvalitativ 

studie. 

N= 23 

18-72 år 

Patienterna kände både 

glädje och rädsla vid besked 

om transplantation som ett 

val. Skuldkänslor för 

donatorns familj växte vid 

tanken av att någon annan 

måste dö för patientens 

överlevnad. 

Medelhög 

Sadala & Stolf  

2008  

Brasilien 

Journal Of Nursing 

& Healthcare Of 

Chronic Illnesses 

Heart 

transplantation 

experiences: a 

phenomenological 

approach. 

Att förstå upplevelsen av 

hjärttransplantation 

baserat på patienters 

beskrivningar. 

 

 

 

Kvalitativ 

studie med en 

fenomenologisk 

ansats. 

N= 26 

15-69 år 

Patienterna känner 

hopplöshet och förlust av 

livet i väntan på 

transplantationen. Ångesten 

och oron växer under väntan 

samt skuldkänslor över att en 

människa måste dö för att 

patienten ska få ett organ. 

Medelhög 



 

 
 

 

 

 

(5/5) 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & Uhlin 

2016 

Sverige 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Life in 

standby: 

hemodialysi

s patients' 

experiences 

of waiting 

for kidney 

transplantati

on.  

Att utforska hemodialys 

patienters upplevelser som 

väntar på en 

njurtransplantation. 

Kvalitativ 

studie. 

N= 8 

33-53 år 

1 kvinna, 

7 män 

Patienterna upplevde att 

kontinuerlig information 

minskade oron de hade kring 

transplantationen. Telefonen 

fanns alltid till hands och de 

tappar tålamodet mer och 

mer. När de läser om olyckor 

växer hoppet samtidigt som 

de fick skuldkänslor. 

Medelhög 

Yorke & Cameron-

Traub 

2008 

Australien 

Journal Of Nursing 

& Healthcare Of 

Chronic Illnesses,  

Patients' 

perceived 

care needs 

whilst 

waiting for 

a heart or 

lung 

transplant.  

Att utforska de 

uppfattningar om 

omvårdnaden och 

förväntningarna på 

omvårdnaden hos patienter 

som är med på hjärt-

och/eller 

lungtransplantationsväntelist

an 

Kvalitativ 

studie. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

N= 22 

21-67 år 

10 

kvinnor, 

12 män 

Patienterna fick ökad 

förståelse när 

sjuksköterskorna anpassar 

informationen till deras nivå. 

Att patienterna kunde ringa 

till transplantationsenheten 

när de ville skapade en 

trygghet och gör att de kändes 

som en familj för patienten. 

Hög 


