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Abstrakt                                                                                  

Organtransplantation av lever och njurar är den rekommenderade behandlingen för flertalet av 
allvarliga lever- och njursjukdomar. Organtransplantation blir allt vanligare till följd av forskning och 
utveckling inom området samtidigt som behovet av organ ökar. Syftet med litteraturöversikten var att 
belysa patienters upplevelser i samband med organtransplantation av lever eller njurar. 
Litteraturöversikten baserades på 16 vetenskapliga artiklar, 13 kvalitativa och 3 kvantitativa. 
Sökningarna utfördes i Cinahl, PubMed, PsycInfo och SweMed+. En beskrivande analys 
genomfördes vilket resulterade i nio subkategorier utifrån kategorierna psykologiska, fysiologiska, 
andliga och sociala upplevelser. Resultatet visar att organtransplantation av lever eller njurar 
resulterade i både positiva och negativa upplevelser hos patienterna. Psykologiska upplevelser som 
oro och rädsla var framträdande hos många. Flertalet upplevde att det var viktigt att de hade ett 
socialt stöd samt att deras fysiologiska förmågor förbättrades trots vissa begränsningar. I 
diskussionen framgår det att det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och observanta på patienters 
individuella behov. Slutsatsen av litteraturöversikten var att sjuksköterskor i mötet med patienter, 
som genomgått en transplantation, bör ha ett holistiskt synsätt i vården för att på ett tillfredsställande 
sätt kunna tillgodose patienternas behov i samband med organtransplantation och under resten av 
deras liv.      
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Bakgrund 

Historik och förekomst av transplantation 
Den vanligaste organtransplantationen i världen är njurtransplantation och i Sverige har under 

de senaste fem åren 2014 njurar transplanterats varav 806 njurar (40 %) härstammade från 

levande donatorer (Livsviktigt, 2013a). Organ som transplanteras från avlidna är bland annat 

hjärta, lungor, lever, njurar och bukspottskörteln. En individ kan rädda livet på upp till 8 

personer (Socialstyrelsen, 2013b). År 2012 genomfördes 692 organtransplantationer varav 

398 njurar och 153 leverorgan (Livsviktigt, 2013b). Enligt Westman, Castedal, Bennet och 

Kornhall (2012) har Sverige sedan 1964 sammanlagt genomfört cirka 13000 

njurtransplantationer och av dessa lever 4800 individer med fungerande transplantat.  

 

Njurtransplantation innebär att en frisk njure tas ut från en levande eller en avliden donator 

och inplanteras i en patient som lider av terminal kronisk njurnedsättning (Force & Andreu, 

2005). De vanligaste anledningarna till njursvikt är kronisk glomerulonefrit, kronisk 

pyelonefrit och diabetes nefropati (Järhult & Offenbartl, 2006, s.578). Njurtransplantationer 

började genomföras i början av 1950 talet och den första framgångsrika njurtransplantationen 

genomfördes mellan två enäggstvillingar (Force & Andreu, 2005). Transplantationerna 

utvecklades genom användandet av immunosuppressiva läkemedel samt lovande resultat med 

organ från avlidna. Njurtransplantation anses idag som den främsta behandlingen i många fall, 

även om kroniska sjukdomar i andra delar av kroppen eller allvarliga hjärtsjukdomar kan göra 

att transplantation inte rekommenderas. Det största hindret i transplantationsprogrammet är 

bristen på organ. I de flesta länder finns lagar och program för att optimalt kunna tillvarata de 

organ som finns aktuella för transplantation (Force & Andreu, 2005). Tack vare förbättrade 

kirurgiska tekniker och erfarenheter av integrerad vård för transplantationspatienter erbjuder 

för närvarande njurtransplantationer utmärkta möjligheter. Trots detta förekommer vissa 

medicinska och kirurgiska komplikationer som kan hota livskraften hos transplantatet och 

patientens överlevnad. Kirurgiska komplikationer förekommer i färre än 5 % av fallen och 

oftast kan dessa behandlas. Ungefär 90 % av njurtransplantaten överlever första året och 

överlag är livslängden hos en njure från en levande donator cirka 15 år och hos en njure från 

en avliden donator cirka 12 år (Force & Andreu, 2005). 

 

Den första levertransplantationen i Sverige genomfördes 1984. Femårsöverlevnaden är cirka 

80 % vid transplantation på grund av kronisk leversjukdom (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 

579). Under den senaste femårsperioden har det i Sverige transplanterats 739 leverorgan varav 
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delar av 28 leverorgan (3,8 %) härstammade från levande donatorer (Livsviktigt, 2013a). 

Levertransplantation är den föredragna behandlingen i slutstadiet av leversjukdomar som 

primär biliär cirros, primär skleros kolangit, alkoholrelaterade leversjukdomar och hepatit C 

(Clayton, 2011). I samband med att transplantationslagen trädde i kraft 1996 startade 

Socialstyrelsen Donationsregistret, dit anmäler man sig om man vill donera sina organ och 

vävnader efter döden (Socialstyrelsen, 2013a). Resultaten är överlag goda för de som mottagit 

en njure från en levande donator och behovet är fortfarande mycket stort. Sista december 

2012 väntade totalt 775 personer på ett eller flera organ, av dessa väntade 640 på en ny njure 

(Socialstyrelsen, 2013b) och 42 på en ny lever (Livsviktigt, 2013b).  

Rejektion 
Rejektion av transplanterade organ är resultatet av aktiveringen av mottagarens immunsystem 

mot antigenerna i transplantatet. Rejektionen kan vara av olika grad och för att undvika att 

detta inträffar görs ett korsmatchningstest där man jämför serum från mottagaren med 

lymfocyter från donatorn för att utesluta att specifika antikroppar finns hos mottagaren. En 

viss del rejektion uppstår hos alla utom hos enäggstvillingar och därför används 

immunosuppressiva läkemedel (Force & Andreu, 2005). 

Holistiskt synsätt 
Enligt Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s. 46-47) är Sverige ett mångkulturellt 

samhälle och vården bör vara holistisk och grundad på en öppen vårdideologi för att kunna 

tillgodose patientens olika vårdbehov. Den öppna och holistiska vårdmodellens människosyn 

skall vara mångdimensionell vilket innebär att människan ses som flerdimensionell, bestående 

av kropp, själ och ande. Dessa olika dimensioner bör ses i relation till människans olika 

fysiologiska-, psykologiska-, sociala-, emotionella-, andliga-, existentiella- och religiösa 

behov. Denna helhetssyn i vården innebär att patientens olika behov som är relevanta för 

individens vård tillgodoses i första hand. Patienten bör även ses i relation till ett större 

sammanhang, som exempelvis familjen, samhället, religionen eller den fysiska miljön runt 

omkring. En öppen vårdmodell bör ta hänsyn till och vara öppen för patienter med olika 

kulturella bakgrunder och människosyner i den utsträckning det går. Birkler (2007, s. 122-

123) menar att den humanistiska människosynen ser människan som en helhet. Människan ses 

även som en unik individ och kan inte enbart definieras som en fysisk kropp utan helheten 

består av de relationer som individen har till sin historia, sin nutid och sin framtid. Familj, 

arbete och vänner är sammanhang som människan ingår i, dessa bör tas hänsyn till för att få 

ett helhetsperspektiv. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskans arbete, omvårdnad, forskning, utveckling, 
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ledarskap och utbildning genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningsätt. Birkler 

(2007, s. 100-102) menar att livskvalitet kan ses som subjektiv och objektiv och är i grunden 

en personlig upplevelse av något värdefullt och gott. Varje enskild patient bör betraktas 

utifrån sin unika situation när det gäller att uppnå livskvalitet. 

Lagar 
Hälso- och sjukvårdslagen § 2 (SFS, 1982:763) säger att ”Vården skall ges med respekt för 

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården” . I § 2 a (SFS, 

1982:763) står det att ”vården skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet”, vården skall i så lång utsträckning som möjligt utformas i samråd med patienten. 

Transplantationslagen § 3 (SFS, 1995:831) säger att ”biologiskt material avsett för 

transplantation eller annat medicinskt ändamål får tas från en avliden människa om denne 

har medgett det eller det på annat sätt kan utredas att åtgärden skulle stå i överensstämmelse 

med den avlidnes inställning”. 

Problemformulering 
Enligt Westman et al. (2012) är transplantationsverksamheten i Sverige mycket betydande 

med goda överlevnadsresultat. Det kommer att bli allt vanligare att, på olika vårdinrättningar, 

möta patienter som genomgått en transplantation och som uppsöker vård på grund av andra 

skäl än transplantatet. I mötet med en patient som genomgått en transplantation är det viktigt 

att ta hänsyn till medicinering av immunosuppressiva läkemedel, att infektioner är vanligare i 

denna patientgrupp, risken för maligniteter och att grundsjukdomen kan återkomma. Hoffman 

et al. (2006) påpekar att eftersom organtransplantationerna successivt ökar kommer fler 

transplantationspatienter att behöva vård på grund av andra orsaker än sin transplantation och 

att oavsett anledning till vården måste hänsyn tas till att patienten har transplanterats när 

vårdplanen utarbetas. 

 

Alla siffror i statistiken ovan representerar olika individer. Hur upplever då dessa individer 

denna livsförändrande situation? För att öka kunskap och förståelse vid omvårdnaden av 

denna patientgrupp syftar denna studie ta reda på mer om patienters upplevelser vid njur- och 

levertransplantationer.  
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Syfte 
 
Att belysa patienters upplevelser i samband med organtransplantation av lever eller njurar. 

Metod 

Design 
Denna studie utfördes som en litteraturöversikt. Vilket enligt Friberg (20012, s. 133-135) 

innebär att skapa en översikt över forskningsläget inom ett avgränsat område och att 

vetenskapligt granska och sammanställa publicerad forskning från vetenskapliga artiklar. 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå i analysen. 

Litteratursökning  
Sökning av vetenskaplig litteratur genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och 

SveMed+. Detaljstrukturen av de begränsningar som användes ses i tabell 1. 

Tidsbegränsningen 2002-2012 gjordes för att få fram den mest aktuella forskningen. De 

huvudsakliga sökorden var Kidney transplantation, Liver transplantation, transplant 

recipients och experience. Samtliga sökord som användes redovisas i bilaga 3. 

Artikelsökningarna i sin helhet redovisas i tabell 1. Där framgår vilka kombinationer av 

sökord som användes för att finna artiklarna, samt antalet förkastade artiklar och varför de 

förkastades.  

Tabell 1. Resultat av artikelsökningen. 

Datum & 
Databas 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Författare & 
årtal 

2013-01-08, 
Cinahl 

Kidney 
transplantation AND 
Adaptation, 
psychological 

Published between 
2002-2012, English, 
Swedish, Peer-reviewed  
 

21 *8 
**6 
***2 
****2 
#0 

Amerena & 
Wallace (2009), 
Luk (2004), 
Ouellette, 
Achille & 
Pâquet (2009). 

2013-01-21, 
SveMed+ 

Liver transplantation 
OR kidney 
transplantation AND 
Quality of life 

Published between 
2002-2012, Peer-
reviewed  
 

10 *4 
**5 
***0 
****0 
#0 

Frejd, Nordén & 
Dahlborg-
Lyckhage 
(2008). 

2013-01-22, 
Cinahl 

Liver transplantation 
AND transplant 
recipients AND 
experience* 

Published between 
2002-2012, English, 
Swedish, Peer-reviewed 

18 *2 
**9 
***1 
****2 
#0 

Björk & Nåden 
(2008), 
Forsberg 
(2002),  
Nåden & Björk 
(2012), 
Watanabe & 
Inoue (2009). 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel  
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt  
*** Antal förkastade pga ej tillgång till fulltext  
**** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
# redan inkluderade 
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2013-01-22, 
PubMed 

Kidney 
transplantation AND 
Quality of life AND 
transplant recipents 
AND experienc* 

Abstract available, 
Published last 10 years,  
English, Swedish 

19 *7 
**8 
***0 
****1 
#0 

Tong, Morton, 
Howard, Mc 
Taggart & Craig 
(2011). 
Weng, Dai, 
Huang & 
Chiang (2010).  
White & 
Gallagher 
(2010).  

2013-01-23, 
Cinahl 

Kidney 
transplantation AND 
transplant recipients 
AND experience* 

Published between 
2002-2012, English, 
Swedish, Peer-reviewed  

26 *13 
**9 
***0 
****1 
#2 

Gill & Lowes 
(2008). 

2013-01-29, 
PsychIfno 

Organtransplantation  
AND Quality of life 
AND recipient* AND 
experienc* 

Published between 
2002-2012, English  

31 *16 
**9 
***0 
****1 
#2 

Orr, Willis, 
Holmes, Britton 
& Orr (2007), 
Liu, Feurer, 
Dwyer, Shaffer 
& Wright 
Pinson (2009),  
Sargent & 
Wainwright 
(2007).  

2013-01-31,  
PsychInfo 

Organtransplantation 
AND experienc* 
AND nurs*  AND 
Quality of life 

Published 2002-2012, 
English 

12 *7 
**2 
***0 
****0 
#2 

Taylor, Franck, 
Dhawan & 
Gibson (2010). 

 
*Antal förkastade efter läsning av titel  
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt  
*** Antal förkastade pga ej tillgång till fulltext  
**** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
# redan inkluderade 
 

Urval  
Inklusionskriterier för att en vetenskaplig artikel i form av primärkälla skulle inkluderas i 

resultatet var att den skulle vara relevant utifrån studiens syfte, ha beskrivna etiska aspekter 

samt vara publicerad under de senaste tio åren. Språket skulle vara svenska eller engelska. 

Endast artiklar grad 1 inkluderades (bilaga 4). Exklusionskriterierna var review artiklar, 

pilotstudier samt artiklar som inte uppnådde grad 1. I urvalsprocessen lästes först titel sedan 

abstrakt. De artiklar som förkastades på grund av ej tillgång till fulltext sparades för att sedan 

jämföra deras abstrakt med slutligt resultat. Om artiklarna var relevanta utifrån syftet 

kvalitetsgranskades de. De artiklar som uppnådde grad 1 togs med i resultatet.  

Kvalitetsbedömning 
Kvaliteten av artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans bedömningsmall 

(2003), se bilaga 1 och 2. Denna bedömningsmall finns både för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Författarna för föreliggande studie modifierade bedömningsmallen genom att ändra 

”Patienter med lungcancerdiagnos” till ”Patienter aktuella för njur- eller levertransplantation 

eller patienter som genomgått njur- eller levertransplantation”. De kvantitativa artiklarna 

granskades enligt mallen i bilaga 2 och de kvalitativa artiklarna granskades enligt mallen i 
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bilaga 1. Artiklarnas delar bedömdes utifrån 20 olika punkter och poängsattes från 0-3 poäng. 

Poängen räknades ihop och med hjälp av totalpoängen räknades antal procent ut. För att 

uppnå grad I krävdes >80 %, för att uppnå grad II >70 % och grad III >60 %. Matris över 

artiklarna redovisas i bilaga 4. För att artiklarna skulle få en likvärdig bedömning bedömdes 

de separat av författarna för att sedan jämföras tillsammans. Sammanlagt 16 artiklar 

inkluderades, 3 kvantitativa och 13 kvalitativa. Studierna hade genomförts i Australien (n=1), 

Hong Kong (n=1), Irland (n=1), Japan (n=1), Kanada (n=1), Norge (n=2), Storbritannien 

(n=5), Sverige (n=2), Taiwan (n=1) och USA (n=1).  

Analys 
En beskrivande analys innebär att författarna först läser igenom artiklarna flera gånger. För att 

skapa stöd i analysarbetet skapas en översiktstabell av artiklarna. Efter att ha arbetat igenom 

artiklarna blir nästa steg att sortera materialet. En datareduktion görs genom att fokusera på 

delar som är relevanta utifrån syftet och sedan görs jämförelser (Friberg, 2012, s. 140-141) . 

Författarna inspirerades av detta tillvägagångssätt och inledningsvis skapades matriser för att 

få en överblick över artiklarna. Syftet i föreliggande studie handlar om att belysa upplevelser 

och därför valde författarna att koda utifrån Barbosa da Silvas och Ljungquist (2003) 

holistiska perspektiv i bakgrunden. De fyra kategorierna kodades utifrån följande färger, grön 

användes för psykologiska upplevelser, rosa för fysiologiska upplevelser, blå för andliga 

upplevelser och gul för sociala upplevelser. Efter att färgkodningen utförts av författarna 

identifierades tillsammans flera olika subkategorier. Tabell 2 visar ett exempel på hur 

författarna har analyserat texten och sorterat in den i subkategorier. Utifrån temat upplevelser 

bearbetades de fyra kategorierna noggrant och deras innehåll bildade slutligen nio 

subkategorier, se figur 1. Författarna genomförde ytterligare en läsning av artiklarna för att 

inte förbigå betydande information. 

Tabell 2. Exempel på textanalys. 

Meningsenhet 
(engelska) 

Meningsenhet 
(översatt till svenska) 

Subkategori Kategori 

” When asked about how they 
experienced graft failure, all 
patients spontaneously referred not 
so much to their reaction to the 
graft failure itselt, but rather to the 
losses that they suffered with the 
beginning of dialysis” (Ouellette et 
al., 2009, s.1133). 

Alla deltagarna reflekterade 
över att det värsta inte var att 
organet inte fungerade utan 
alla de saker de kom att 
förlora på grund av att de 
måste starta upp dialys igen. 

Känslor Psykologiska 

“The impact on the recipients’ 
health was profound. Recipients’ 
lives were simply transformed by 
the transplant and they were 
subsequently able to do things that 
they had not been able to do in 
years, such as exercising” (Gill & 

Påverkan på hälsan var stor, 
mottagarnas liv förändrades 
av transplantationen och de 
kunde nu göra saker de inte 
gjort på åratal, som t.ex. att 
motionera. 

Aktiviteter Sociala 
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Lowes, 2008, s. 1612). 

Etiska övervägande 
I all forskning som avser människor ska etiska aspekter övervägas (Polit & Beck, 2012, s. 

150). Alla artiklar som är inkluderade i denna litteraturöversikt är etiskt godkända av en 

kommitté och de artiklar som inte redovisade för detta exkluderades. De etiska kraven i 

artiklarna var bland annat att deltagarna fått muntlig och skriftlig information, att de 

försäkrats om konfidentialitet och möjlighet att avbryta när som helst samt att deltagandet är 

frivilligt. Hänsyn togs även till deltagarnas hälsosituation vid intervjuerna. Författarna till 

denna studie gjorde även fortlöpande etisk analys och överväganden av de artiklar som 

inkluderades.  

Resultat 
 

 

Figur 1. Tema, kategorier och subkategorier. 

Denna figur är en översikt av vårt resultat som visar att alla delar av det holistiska 

perspektivet finns med i resultatet som presenteras i texten nedan. 

Psykologiska 

Känslor 
När patienterna förberedde sig inför transplantationerna upplevde flera av dem inre konflikter 

i form av att de kände att de var tvungna att hålla hoppet vid liv samtidigt som de upplevde 

förtvivlan (Amarena & Wallace, 2009). Innan transplantationen uttryckte deltagarna en 

osäkerhet i förhållandet till liv och död, de upplevde rädsla för att cancer skulle utvecklas och 
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att de skulle dö innan transplantationen hann genomföras. Det fanns även en rädsla för att de 

skulle öppnas och stängas utan att levern åtgärdades (Björk & Nåden, 2008). Rädsla för att dö 

under operation uttrycktes av många deltagare (Amarena & Wallace, 2009; Björk & Nåden, 

2008). 

 

Efter transplantationen upplevde deltagarna rädsla och oro kring njurtransplantatets hållbarhet 

och för att behöva återgå till dialys (Amarena & Wallace, 2009; Orr, Willis, Holmes, Britton 

& Orr, 2007; Tong, Morton, Howard, Mc Taggart & Craig, 2011). Individerna upplevde även 

rädsla för att behöva genomgå ytterligare en transplantation (Tong et al., 2011). Flertalet 

deltagare upplevde oro inför risken att organet skulle stötas bort (Amarena & Wallace, 2009; 

Luk, 2004) även rädslan för infektion uttrycktes (Amarena & Wallace, 2009; Björk & Nåden, 

2008; Sargent & Wainwright, 2007).  

 If someone is sneezing, I keep away from them, whereas before I wouldn’t of 

bothered with it. Although I am on a low dose immunsupression, I worry about 

infection. I also have to wash my hands as soon as I get off the tube (Sargent & 

Wainwright, 2007, s.277). 

 

Vid rejektion av transplantatet blev många frustrerade och fick depressiva tankar (Nåden & 

Björk, 2012; Ouellette, Achille & Pâquet, 2009), vissa uttryckte även självmordstankar. När 

deltagarna fått reda på att deras transplanterade organ inte fungerade kom det som en chock 

för många, vissa ville ta reda på varför det hade inträffat, om de gjort något fel eller om det 

var organet som var i dåligt skick från början. Alla deltagarna reflekterade över att det värsta 

inte var att organet inte fungerade utan alla de saker de kom att förlora på grund av att de 

måste starta upp dialys igen. De upplevde dialysen som en påträngande börda och att den 

störde aktiviteter, dieten, autonomin, relationer, anställningsmöjligheter, säkerheten och 

kroppsbilden. Efter ett tag såg en del återgången till dialys som en möjlighet att lära sig nya 

saker om sig själva och utforska nya möjligheter. Dock fanns det individer som ansåg att 

dialys bara var ett sätt att hålla sig vid liv i väntan på att de skulle få ett nytt organ och kunna 

börja leva igen (Ouellette et al., 2009). 

Ansvar 
Innan transplantationerna genomfördes hade patienterna svårt att ta emot ett organ från en 

levande donator för att de kände oro och ångest inför att överleva genom att skada donatorn 

och minska dennes välmående (Gill & Lowes, 2008; Watanabe & Inoue, 2009). Skuldkänslor 

och ångest uttrycktes över att en annan individ har behövt dö för att de ska kunna få en njure  

(Orr et al., 2007). Mottagarna av njurarna ville inte ha njurar med förpliktelser (Gill & Lowes, 

2008). Deltagarna uttryckte tacksamhet för gåvan från donatorerna (Frejd, Nordén & 



 

9 
 

Dahlborg-Lyckhage, 2008; Gill & Lowes, 2008; Orr et al., 2007; Watanabe & Inoue, 2009) 

samt för stödet från vården (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage, 2008; Orr et al., 2007). 

Flertalet av patienterna uttryckte att de var hoppfulla och att de fått en ny chans i livet (Frejd 

et al., 2008; Sargent & Wainwright, 2007; Watanabe & Inoue, 2009). Deltagarna kände 

ansvar gentemot organet (Amarena & Wallace, 2009; Frejd et al., 2008; Orr et al., 2007; Tong 

et al., 2011). 

  I think of life now as a great bonus, and I don´t want to waste time. Because I feel 

that I have been given a new life (Sargent & Wainwright, 2007, s. 277). 

 

Deltagarna upplevde den dagliga medicineringen av immunosuppressiva läkemedel som en 

börda (Taylor, Franck, Dhawan & Gibson, 2010; Tong et al,. 2011). De upplevde att rutiner 

som tydliga scheman, dag- och veckodosetter, alarm och stöd från familj var till hjälp för att 

underlätta medicineringen. Kunskap om konsekvenser av utebliven medicinering uttrycktes 

som en viktig orsak till noggrannhet och följsamhet av medicineringen (Orr et al., 2007; Tong 

et al., 2011).  

Identitet 
Organtransplantationerna resulterade hos vissa personer i en positiv upplevelse av den nya 

kroppen och de kände glädje över att den fungerade (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage, 

2008). ”Till tisdagsmorgonen så har njuren producerat över fyra lite urin, det var alltså helt 

otroligt”(Frejd et al., 2008, s.16). Flertalet upplevde stabilitet i livet efter transplantationen 

och en förmåga att utveckla sin personlighet. Några individer upplevde dock identitetskris i 

form av att deras personlighet och temperament hade förändrats. De kände sig ensamma och 

upplevde en minskad självkänsla (Tong et al., 2011). Deltagarna upplevde att deras kropp var 

utlämnad till medicinen och de kände att de förlorade kontrollen över sin egen kropp (Orr et 

al., 2007). Efter transplantationen upplevde en del att de var besvikna på sig själva över att 

inte orka. De oroade sig över sin egen förmåga att inte kunna leva upp till sina egna och 

omgivningens förväntningar (Frejd et al., 2008). Under återhämtningen de första månaderna 

efter levertransplantationen upplevde flera deltagare att de var beroende av andra innan de 

kunde återfå sin självständighet och autonomi (Sargent & Wainwright, 2007). 

Fysiologiska 

Biverkningar 
Deltagarna upplevde att de svåraste biverkningarna från immunosuppressiva läkemedel vid 

njurtransplantation var trötthet, viktökning och sömnsvårigheter (Liu, Feurer, Dwyer, Shaffer 

& Pinson, 2009; Luk, 2004; Orr et al., 2007). Vidare symtom var acne, blåmärken, 

handtremor, katarakt, hjärtproblem, försämrad sårläkning och försämrat minne (Luk, 2004). 



 

10 
 

Flertalet upplevde även svullet tandkött, skelettproblem och sporadisk hårväxt (Luk, 2004; 

Orr et al., 2007).  

Symtom 
Sviktande organfunktion ledde till trötthet, klåda och koncentrationssvårigheter hos 

deltagarna innan transplantationen (Frejd et al., 2008). Innan levertransplantationerna hade de 

haft problem med svullen buk, illamående, kräkningar, reducerad aptit, gulsot, feber och 

magsmärtor (Björk & Nåden, 2008). Efter njurtransplantationerna upplevde majoriteten av 

deltagarna att deras fysiska förmåga hade förbättrats och deras träningskapacitet hade 

spontant återgått till nästan normal nivå (Luk, 2004). 

 

Smärtupplevelsen skiftade hos de olika deltagarna, en del upplevde ingen smärta medan andra 

var starkt smärtpåverkade (Nåden & Björk, 2012; Weng, Dai, Huang, Chiang, 2010). I nära 

anslutning efter levertransplantationen uttryckte deltagarna extrem fysisk smärta (Watanabe & 

Inoue, 2009). 

Andliga 
Några deltagare uppgav att deras religion var en viktig källa för stöd och hopp. Andra uppgav 

sin inre styrka som stöd och de flesta ansåg att deras partner och närmaste familj var det bästa 

stödet (Björk & Nåden, 2008). Somliga identifierade viktiga delar för att motivera sig att 

fortsätta leva och ge dem mening med livet, dessa var relationer med nära och kära, 

förväntningen på ett nytt organ, dagar utan dialys, framtida planer och andlighet (Ouellette et 

al., 2009). 

Sociala 

Interaktion och kunskap  

Många av deltagarna upplevde att de hade ett bra socialt stöd (Liu et al., 2009), de värdesatte 

det stöd de fick från familjen, det gav trygghet och uppmuntran (Tong et al., 2011). 

Deltagarna ansåg att de var värda stöd från omgivningen och hade förväntat sig det men den 

oväntade bristen av lojalitet som de flesta upplevde var en besvikelse. Dålig förståelse 

gällande anpassningsutmaningar och hälsorisker gjorde att de kände sig mindre värda vilket 

resulterade i att de ifrågasatte sig själva. En del individer upplevde att det var svårt att hävda 

sina behov då omgivningen bara ansåg att de skulle vara tacksamma för transplantatet 

(Amarena & Wallace, 2009).   
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Patienterna upplevde en önskan om att få mer information angående hälsa och omvårdnad i 

samband med transplantationen men föredrog att inte delta i viktiga medicinska beslut (White 

& Gallagher, 2010). En del upplevde att de inte fick tillräcklig information om exempelvis 

provtagningar, undersökningar och om hur organet sitter fast i kroppen (Frejd et al., 2008). 

Dock var de flesta patienterna nöjda med informationen de hade tagit emot angående tecken 

på rejektion, men de ville veta mer om läkemedelsbiverkningar, rekommenderad motionsnivå 

och lämplig mat (Luk, 2004).  

Relationer 
Många ansåg att deras sociala funktioner var goda efter transplantationen (Weng et al., 2010). 

Majoriteten upplevde att transplantationen stärkte banden mellan familjemedlemmarna och att 

de kände sig närmare varandra och att det fanns en tydlig förbättring i deras sociala funktion 

(Luk, 2004; Watanabe & Inoue, 2009) dock upplevde några få att deras familjerelationer 

försämrades efter levertransplantation från levande donatorer (Watanabe & Inoue, 2009). 

Deltagarna upplevde att de behandlades annorlunda av familjen och omgivningen. De 

upplevde att familjen och omgivningen ofta tyckte synd om dem vilket resulterade i 

frustration hos deltagarna (Orr et al., 2007). Några av deltagarna sa att ej fungerande 

transplantat fick dem att inse vikten av personliga relationer vilket resulterade i att de vårdade 

dessa relationer (Ouellette et al., 2009).   

I just worked hard before and I did not spend time with my family. But now I have 

changed from being work-centred to being family-centred (Watanabe & Inoue, 

2009, s. 75). 

 

Deltagarna hade nära vänner men upplevde svårigheter med att utveckla nya relationer. 

Tankar om att bli accepterad och hur andra skulle reagera på deras transplantat förekom. En 

del av deltagarna var försiktiga vid nya relationer och sökte sig till mer förstående personer 

(Taylor et al., 2010).  Relationer med andra som genomgått en transplantation upplevdes som 

positivt av deltagarna (Taylor et al., 2010; Tong et al., 2011). 

Aktiviteter 
Innan transplantationen tvingades många att avstå från socialt umgänge på grund av 

energilöshet (Björk & Nåden, 2008; Frejd et al., 2008) och vissa uttryckte att den svåraste 

processen var att reducera sina fysiska aktiviteter som länge varit en del av deras liv (Björk & 

Nåden, 2008). Efter transplantationen när individerna upplevde en känsla av frihet, att välja 

vad de skulle göra och faktiskt ha förmågan att genomföra det, ansåg de att deras hälsa och 

livskvalitet ökade (Forsberg, 2002). Påverkan på hälsan var stor, mottagarnas liv förändrades 

av transplantationen och de kunde nu göra saker de inte gjort på åratal, som till exempel att 

motionera. De som arbetade före transplantationen kunde återvända till sina arbeten och 
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många åkte på semester. De hade nu även möjligheter att kunna göra både kort- och 

långsiktiga planer inför framtiden (Gill & Lowes, 2008). Alla deltagare upplevde att de fått 

göra livsstilsförändringar efter levertransplantationen. Som att byta arbete, sluta dricka 

alkohol och att vara försiktiga när de är i solen (Sargent & Wainwright, 2007). De deltagare 

som genomgått akut levertransplantation upplevde stor skillnad i form av att de var 

begränsade i sina fysiska aktiviteter (Taylor et al., 2010). Deltagarna upplevde besvikelse över 

att inte kunna delta fullt ut i fysiska aktiviteter (Tong et al., 2011). 

 

Patienter som fått en ny njure talade om frihet från dialys (Frejd, Nordén & Dahlborg-

Lyckhage, 2008) och var oerhört nöjda med denna frihet då de nu kunde utöva sina 

fritidsintressen och njuta av sin vanliga livsstil (Luk, 2004). 

 

Somliga deltagare uttryckte oro över kostnader (Watanabe & Inoue, 2009). Flera av dem som 

hade arbetat innan transplantationen upplevde det som lätt att återuppta sina gamla arbeten, de 

som inte hade arbetat på lång tid upplevde det som svårt att hänga med i förändringarna i 

samhället. Många blev frustrerade när de inte fick arbete (Luk, 2004). Av de deltagare som 

fortfarande arbetade upplevdes det som positivt och som en fördel. De upplevde att de 

tillhörde det sociala livet och att det var skönt att fokusera på arbetet och släppa tankar 

relaterade till transplantatet (Orr et al., 2007).   

Framtiden 
Flertalet av deltagarna uppfattade sin livskvalitet som förhållandevis god (White & Gallagher, 

2010), majoriteten upplevde att deras livskvalitet hade förbättrats avsevärt efter 

transplantationen (Orr et al., 2007). Hälsa upplevdes som såväl fysiskt som mentalt 

välmående. Faktorer för att uppleva essensen i hälsa och livskvalitet var: mod att leva, hopp 

inför framtiden, ha ett arbete för att kunna försörja sig själv efter transplantationen samt känna 

sig mentalt välmående (Forsberg, 2002). 

 
Deltagarna var införstådda med att transplantationen kunde innebära karriärbegränsningar 

men de upplevde det ändå positivt att de hade fått ett transplantat (Taylor et al., 2010). Det 

fanns en stor positiv förväntan inför framtiden även om de var medvetna om att det fanns 

begränsningar, som till exempel livslång medicinering. Sjukdomen kunde kännas tung men 

det fanns ändå en tilltro till den egna kraften och en stark vilja att klara av olika livssituationer 

(Frejd et al., 2008). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
En styrka i studien är att alla steg i metoden och analysen gjordes tillsammans av författarna. 

Detta minskar risken för feltolkningar av resultatartiklarnas innehåll samt undviker att viktigt 

innehåll har utelämnats. För att hitta relevanta artiklar utifrån syftet genomfördes 

artikelsökningar i fyra olika databaser, detta var givande då artiklar inkluderades från alla 

databaserna. Författarna behärskar både det svenska och det engelska språket och valde därför 

att ha det som avgränsning. Artikelsökningen är från de senaste tio åren för att få det mest 

aktuella resultatet då både tekniker och behandlingar kontinuerligt förändras för 

transplanterade patienter. Om äldre artiklar inkluderats kunde detta ha påverkat resultatet som 

då eventuellt kunde blivit annorlunda. Kvalitetsbedömningen genomfördes noggrant utifrån 

Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), se bilaga 1 och 2, för att endast inkludera grad 

1 artiklar. Detta ger resultatet trovärdighet.  

 

Njur- och levertransplantationer valdes eftersom de två är de vanligaste 

organtransplantationerna. Dessa organ går att transplantera från levande donatorer. Dessa 

faktorer gjorde att litteraturöversikten fick ett djupare innehåll. Resultatet fick en bredd 

genom att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt att upplevelser sågs från flera 

olika synvinklar. Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten var från världsdelarna 

Europa, Nord Amerika, Asien och Australien vilket är positivt eftersom vi idag lever i en 

alltmer globaliserad värd, där förståelse för varandra och olika kulturer är viktigt. I sökningen 

inkluderades patienter i alla åldrar. I resultatet inkluderades två artiklar där deltagarna var 

ungdomar och i de resterande 14 var deltagarna över 18 år. Detta torde inte ha stor betydelse 

gällande resultatet. Likheter och skillnader jämfördes noggrant av upplevelser.  

 

Upplevelser är ett brett begrepp, därför valdes att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv, för att 

få med alla aspekter av upplevelser. Tolv av artiklarna belyste upplevelser efter 

transplantation, tre belyste både före och efter transplantation och en belyste före 

transplantation. Detta resulterade i att större delarna av resultatet är utifrån upplevelser efter. 

De flesta mötena med transplantationspatienter som allmän sjuksköterskan kommer att äga 

rum efter transplantationerna, därför är det en fördel att majoriteten av resultatet utgår ifrån 

upplevelser efter transplantation. Genom att färgkoda skapades en tydlig struktur i analysen, 

vilket förenklade bearbetningen och förståelsen av resultatet. Genom att tre artiklar 

förkastades på grund av ej tillgång till fulltext. Det finns risk att användbar information 
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förbisågs. Dock lästes det abstrakt som fanns efter att resultatet var färdigskrivet och ansågs ej 

tillföra studien något nytt.   

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser i samband med 

organtransplantation av njurar och lever. Huvudresultatet visar på att alla delar i den holistiska 

modellen finns representerade i patienters upplevelser. Det framgår tydligt att en 

transplantation resulterar i både positiva och negativa upplevelser inom de olika områdena, 

vilket resulterade i känslomässiga paradoxer. 

 

De mest framträdande känslorna som patienterna upplevde i samband med transplantationen 

uttrycker sig i resultatet som rädslor och oro, dels angående transplantatets hållbarhet men 

även inför eventuell bortstötning. Sjuksköterskor har här en betydande roll för att ge 

patienterna stöd och hjälpa dem att bearbeta sina känslor samt informera dem om vart de kan 

vända sig för vidare hjälp. Detta styrks av Bean (2005) i en studie som handlar om 

livskvalitet, där en del av mottagarna kände en underliggande stress av att leva med 

kunskapen att de kanske kommer att stöta bort organet och att de då behöver ett nytt. I en 

artikel av Jones (2005) framgår det att rädslan avtar med tiden hos vissa, detta är viktigt för 

sjuksköterskor att informera patienter om som upplever stor rädsla. Urstad, Wahl, Andersen, 

Öyen och Fagermoen (2012) styrker resultatet då deltagarna i deras studie upplevde att 

transplantationen var en vändpunkt i livet som medförde olika emotionella reaktioner. 

Emotionell stress var främst relaterad till operationen och oro kring funktionen av 

transplantatet samt den långa separationen från anhöriga. Deltagarna uttryckte omsorg för 

donatorn.  

 

Resultat visade att en del upplevde det som svårt att leva med vetskapen om att någon annan 

har dött eller att någon anhörig behöver genomgå en operation för att de själva ska må bättre. 

Detta är ett etiskt dilemma som sjuksköterskor ställs inför i mötet med dessa patienter.  Det är 

viktigt att sjuksköterskor vet var de står i frågan om donation, inte för att övertyga patienterna 

om att de ska handla eller känna på ett speciellt sätt utan för att kunna ge dem professionell 

hjälp. Det här stöds även av Ulrich (2012) som vidare påpekar att det är många saker som 

sjuksköterskor behöver tänka på gällande donation och transplantation av njurar. Patienter, 

deras anhöriga och samhället förväntar sig att sjuksköterskor ska ha kunskap om dessa frågor. 

Sjuksköterskor behöver individuellt och i grupp försäkra sig om att ha information. Att de har 
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tänkt igenom sina egna känslor och hur de ställer sig till donation. Att de är förberedda på att 

svara när frågorna ställs. Att hjälpa till när de berörda inte vet vilka frågor de ska ställa.  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska hälso- och sjukvårdspersonal vidta 

åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Lagtexten 

kan leda till ett dilemma som sjuksköterskor har svårt att hantera då en transplantation från en 

levande givare utgör en fysisk skada på donatorn. Denna skada resulterar i att behandla 

sjukdomen hos mottagaren. Detta är ett dilemma som patienter har när de är i behov av ett 

organ och deras närstående har förmågan att ge dem ett fungerande organ även om det innebär 

en skada på dem själva som givare. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskor 

upplyser patienter om att en transplantation endast genomförs efter att donatorn gett sitt 

samtycke till operationen. I en studie av Gill och Lowes (2008) som handlar om både givares 

och mottagares perspektiv visar det sig att donatorerna upplevde att det var ett naturligt beslut 

att donera organ till en anhörig och ingen ångrade sitt beslut att donera. Donatorerna var glada 

att transplantationen hade förbättrat livet hos mottagarna och deras familjer, alla donatorer 

upplevde efteråt en enorm personlig glädje över att ha donerat. Detta är viktigt för 

sjuksköterskor att informera individer i samband med transplantation för att hjälpa dem att 

acceptera situationen och minska deras skuldkänslor.      

 

I resultatet framkom det att patienternas känslor ofta pendlade mellan hopp och förtvivlan och 

att en del deltagare upplevde inre konflikter. Enligt Kristoffersen (2005, s. 70) innebär kronisk 

sjukdom att ha en sjukdom som varar livet ut och som är präglad av akuta försämringar. Hon 

anser att det är viktigt att individer med kronisk sjukdom får kontroll över sin egen 

livssituation och behandlingen av själva sjukdomen. Det är viktigt med rätt stöd för att hantera 

de olika känslor som uppstår. Resultatet visar att på grund av de känslomässiga processerna 

får sjuksköterskan en viktig roll. Det är viktigt att visa förståelse för de olika känslomässiga 

processer som njur- eller levertransplanterade patienter upplever under resten av livet då 

risken för bortstötning är konstant närvarande. Om transplantationen blir lyckad och patienten 

mår bättre. De ska känna att de kan vända sig till vården när de har behov av det längre fram.  

 

Resultatet visar att läkemedelsbehandlingen med immunosuppressiva läkemedel påverkar 

patienterna både psykiskt, fysiskt och socialt. Därmed är det viktigt att sjuksköterskor har ett 

helhetsperspektiv i mötet med transplantationspatienter, för att bidra till en god hälsa utifrån 

patienternas egna personliga situationer. I resultatet framgår att många deltagare upplevde 

livslång medicinering och eventuella biverkningar som negativt. Enligt Force och Andreu 
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(2005) och Clayton (2011) är vikten av att patienten tar sina immunosuppressiva läkemedel 

stor eftersom överlevnaden av transplantatet till stor del beror av detta. Enligt Gheith, El 

Saadany, Abuo Donia och Salem (2008) var följsamheten av immunosupressiva läkemedel 

hos patienterna 97 %. I en studie som tar upp patienters följsamhet av läkemedel av Talas och 

Bayraktar (2004) framkom ett annorlunda resultat där majoriteten av deltagarna inte visste 

varför de skulle ta sina mediciner. Det observerades även att mer än hälften av deltagarna ofta 

glömde att ta sina immunosuppressiva läkemedel. Det är viktigt att stödja patienterna så att de 

känner att de har kontroll och på bästa sätt kan följa sin behandling med immunosuppressiva 

läkemedel. Detta eftersom att medicineringen är individuell och har en betydande roll för att 

transplantatet fungerar. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskor i dialog med patient och/eller närstående ge stöd 

och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling samt att förvissa 

sig om att patienten och/eller närstående förstår given information. Utifrån Hoffman et al. 

(2006) är det viktigt för sjuksköterskor att behålla patienternas vanliga schema över 

immunosuppressiva läkemedel, skydda dem från uppenbara infektionskällor samt vara 

observanta på tecken och symptom på rejektion.  

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde en önskan om mer information efter 

transplantationen, de önskade mer information om exempelvis undersökningar och hur 

transplantatet fungerar. Enligt Urstad et al., (2012) ansåg alla deltagarna att information om 

medicinering, hur transplantatet fungerade, avstötning och livsstil var de viktigaste ämnena 

efter transplantationen. De upplevde även att det var viktigt med extra stöd efter att de skrivits 

ut från sjukhuset. De ansåg att under sjukhusvistelsen hade de kontroll men att det blev 

svårare när de kom hem. Deltagarna upplevde att det var viktigt med tålamod, respekt och 

kontinuitet när information gavs. Små detaljer som att sjuksköterskorna visade att de hade tid 

för alla frågor och att upprepa informationen så många gånger som det önskades var faktorer 

som skapade en stödjande och lärande atmosfär. Clayton (2011) menar på att sjuksköterskor 

är i en god position att ge stöd åt och övervaka effektiviteten av interventioner hos individer 

som behöver göra livsstilsförändringar. Det är viktigt att tänka på att denna patientgrupp har 

ett stort behov av information och när de genomgår en stor förändring i livet är det bra med 

kontinuerlig information för att kunna tillgodogöra sig och förstå informationen. Det är viktigt 

att vara lyhörd och observant på patienternas behov av information samt att informera när de 

är mottagliga.  
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Av litteraturgranskningen framkom det att före transplantationen upplevde patienterna det 

som besvärligt att behöva minska sina fritidsaktiviteter samt att de inte hade samma 

arbetsmöjligheter längre. Det som gjorde att de upplevde sin livskvalitet som förhöjd efteråt 

var att de upplevde känslor av frihet, dels från dialysen men även frihet att kunna göra vad de 

ville och återgå till sina arbeten. Enligt Bean (2005) påverkades individernas livskvalitet 

positivt när de återfick förmågan att kunna arbeta igen samt att deras hälsa förbättrades. Force 

och Andreu (2005) överensstämmer i detta men belyser även att sociala och emotionella 

aspekter blev bättre. Den sexuella aktiviteten förbättrades och graviditet hos 

njurtransplanterade kvinnor blev möjlig. Livskvalitet är enligt Birkler (2007, s. 100-101) en 

personlig upplevelse, detta är av stor vikt att tänka på när sjuksköterskor kommer att möta 

patienter i olika vårdsituationer som genomgått transplantationer. I resultatet är upplevelserna 

av det sociala stödet från familjen och omgivningen för vissa negativt och för andra positivt. 

En studie av Bean (2005) identifierade familjen som en extremt viktig del av patienternas liv 

efter transplantationen och förbättrade relationer höjde deras livskvalitet. Utifrån 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska 

sjuksköterskor tillgodose patienters omvårdnadsbehov och uppmärksamma patienters lidande 

samt tillvarata det friska hos patienten. Utifrån detta är det viktigt att kunna uppmuntra 

patienterna. Motivera dem att uppehålla en positiv känsla efter transplantationen. Att hjälpa 

dem att kunna se på helhetsbilden och att de positiva delarna väger över i jämförelse med de 

negativa delarna.  

Slutsats 
Idag är transplantation den bästa behandlingen för patienter som lider av terminal njur- eller 

leversjukdom. Forskningen och utvecklingen inom organtransplantation leder till fler 

transplantationer och bättre behandling vilket resulterar i att fler individer i denna 

patientgrupp överlever. Detta leder till att sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter i 

många olika vårdsituationer utanför transplantationsenheterna. Denna studie visar att det är av 

stor vikt att sjuksköterskor har ett holistiskt synsätt för att kunna förstå och tolka patienters 

behov gällande psykiska, fysiska, sociala och andliga aspekter under resten av livet. 

Det finns ett behov av mer forskning angående hur patienter upplever en organtransplantation. 

Författarna identifierade endast ett fåtal uppföljningsstudier och för att öka förståelsen och 

belysa att en transplantation inte endast påverkar patienten och dennes omgivning under 

operationen utan även före och under lång tid efter vill författarna se fler studier som följer 

patienterna under en längre tidsperiod.  

 



 

18 
 

Referenser 
*= Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor som litteraturöversikten baseras på. 
 
*Amarena, P., & Wallace, P. (2009). Psychological experiences of renal transplant patients: A 
qualitative analysis. Counselling and Psychotherapy research, 9, (4), 273-279. 
 
Barbosa da Silva, A. & Ljungquist, M. (2003). Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige: en 

teoretisk och empirisk analys av några nödvändiga villkor för en öppen - holistisk vård i ett 

pluralistiskt samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bean, K. B. (2005). An exploratory investigation of quality of life in adult liver transplant 
recipients. Progress in Transplantation, 15, (4), 392-396. 
 
Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. uppl.) Stockholm: 
Liber. 
 
*Björk, I. T., & Nåden, D. (2008). Patients’ experiences of waiting for a liver transplantation. 
Nursing Inquiry, 15, (4), 289-298. 
 
Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad: studiematerial för 

undervisning inom projektet “Evidensbaserad omvårdnad- ett samarbete mellan 

universitetssjukuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö högskola. 
 
Clayton, M. (2011). Assessing patients before and after a liver transplant. Practice Nursing, 

22, (5), 236-241. 
 
Force, E., & Andreu, L. (2005). Kidney transplantation. EDTA/ERCA Journal of  Renal Care, 

31, (4), 172-177. 
 
*Forsberg, A. (2002). Liver transplant recipient’s Experienced Meaning of Health and Quality 
of Life one year after transplantation. Theoria, Journal of Nursing Theory, 11, (3), 4-14. 
 
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats- Vägledning för litteratur baserade examensarbeten. 

Lund: Studentlitteratur. 
 
*Frejd, L., Nordén, G., & Dahlborg-Lyckhage, E. (2008). Att bli transplanterad- en studie av 
patientens upplevelse. Vård i Norden, 2, 28, (88), 14-16. 
 
Gheith, O. A.,  El- Saadony, S. A., Abuo Donia, S. A., & Salem, Y. M. (2008). Compliance of 
kidney transplant patients to the recommended life style behaviours: Single center experience. 
International Journal of Nursing Practice. 14: 398-407. 
 
*Gill, P., & Lowes, L. (2008). Gift exchange and organ donation: Donor and recipient 
experiences of live related kidney transplantation. International Journal of Nursing Studies, 

45, 1607-1617. 
 
Hoffman, F. M., Nelson, B. J., Drangstveit, M. B., Flynn, B. M., Watercott, E. A., & Zirbes, 
J. M. (2006). Caring for Transplant Recipients in a Nontransplant Setting. Critical Care 

Nurse, 26, (2), 53-74. 
 
Jones, J. B. (2005). Liver transplant recipients’ first year of posttransplant recovery: a 
longitudinal study. Progress in Transplantation, 15, (4), 345-352. 



 

19 
 

 
Järhult, J. & Offenbartl, K. (2006). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, 

urologiska och ortopediska sjukdomar. (4., rev. och uppdaterade uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F. & Skaug, E. (red.) (2005). Grundläggande omvårdnad. 1. (1. 
uppl.) Stockholm: Liber. 
 
*Liu, H., Feurer, I. D., Dwyer, K., Shaffer, D., & Wright Pinson, C. (2009). Effects of clinical 
factors on psychosocial variables in renal transplant recipients. Journal of Advanced Nursing, 

65, (12), 2585-2596.  
 
Livsviktigt, (2013a). Antal transplanterade organ 2000-2012. Hämtad 2013-01-25 från 
http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/PublishingImages/Antal%20transplanterade%2
0organ%202000-2012%20%28webb%29.pdf 
 
Livsviktigt, (2013b). Statistik. Hämtad 2013-01-25 från 
http://www.livsviktigt.se/omdonation/statistik/sidor/default.aspx 
 

*Luk, W. S-C. (2004). The HRQoL of renal transplant patients. Journal of Clinical Nursing, 

13, 201-209. 
 
*Nåden, D., & Björk, I. T. (2012). Patients’ experiences in hospital following a liver 
transplantation. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 169-177.  
 
*Orr, A., Willis, S., Holmes, M., Britton, P., & Orr, D. (2007). Living with Kidney 
Transplant: A Qualitative Investigation of Quality of Life. Journal of Health Psychology, 

12,(4), 653-662. 
 
*Ouellette, A., Achille., & Pâquet, M. (2009).The Experience of Kidney Graft Failure: 
Patients’ Perspectives. Qualitative Health Research, 19, (8), 1131-1138. 
 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 
 
*Sargent, S., & Wainwright, P. S. (2007). A qualitative study exploring patients perceived 
quality of life following an emergency liver transplant for acute liver failure. Intensive and 

Critical Care Nursing, 23, 272-280.   
 
SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
SFS 1995:831. Transplantationslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen, (2013a). Donationsregistret. Hämtad 2013-01-25 från 
http://www.socialstyrelsen.se/donationsregistret 
 
Socialstyrelsen, (2013b). Antalet transplantationer minskade 2012. Hämtad 2013-01-25 från 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013januari/antalettransplantationerminskade2012 
 



 

20 
 

Talas, M. S. & Bayraktar, N. (2004). Kidney transplantation: determination of the problems 
encountered by Turkish patients and their knowledge and practices on healthy living. Journal 

of Clinical, 13, 580-588. 
 
*Taylor, R. M., Frank, L. S., Dhawan, A., & Gibson, F. (2010). The Stories of Young People 
Living with a Liver Transplant. Qualitative Health Research, 20, (8), 1076-1090. 
 
*Tong, A., Morton. R., Howard, K., McTaggart, S., & Craig. J. C. (2011). “When I had my 
transplant, I became normal.” Adolescent perspectives on life after kidney transplantation. 
Pediatric Transplantation, 15, 285-293.  
 
Ulrich, B. (2012). Transplant Issues for the Nephrology Nurses. Nephrology Nursing Journal, 

39, (2), 93. 
 
Urstad, K. H., Wahl, A. K., Andersen, M. H., Öjen. O., & Fagermoen M. S. (2012). Renal 
recipients´ educational experiences in the early postoperative phase -  a qualitative study. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 635-642. 
 
*Watanabe, A., & Inoue, T. (2009). Transformational experiences in adult-to-adult living-
donor liver transplant recipients. Journal of Advanced Nursing, 66, (1), 69-81. 
 
*Weng, L-C., Dai, Y-T., Huang, H-L., & Chiang, Y-J. (2010). Self-efficacy, self-care 
behaviours and quality of life of kidney transplant recipients. Journal of Advanced Nursing. 

66, (4), 828-838. 
 
Westman, K., Castedal, M., Bennet, W., & Kornhall, B. (2012). Den transplanterade patienten 
på vårdcentralen och akuten. Läkartidningen, 109, (39-40), 1762-1765. 
 
*White, C., & Gallagher, P. (2010). Effect of patient coping preferences on quality of life 
following renal transplantation. Journal of Advanced nursing, 66, (11), 2550-2559. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall, Carlsson och Eiman, 2003. 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall, Carlsson och Eiman, 2003. 
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Bilaga 4. Matris över artiklar 
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Årtal  
Land 

Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Amarena & 
Wallace. 
2009, 
Storbritannie
n. 

Att utveckla en teori 
baserad på mottagares 
upplevda erfarenheter, 
och för att guida 
vårdgivare gällande 
psykologiska 
interventioner och stöd till 
fördel för patienterna. 

Kvalitativ Grounded 
theory. Självvalt urval 
via en annons samt 
snöbollsurval. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

8 njurtransplanterade 
deltagare (män n=3, 
kvinnor n=5). Ålder 
35-55 år. 3 njurar från 
släktingar, 1 från icke 
släkting och 5 från 
avlidna donatorer 
Transplanterade för 8 
månader – 18 år sedan. 
 

Kvalitativt 
experimentellt 
tillvägagångssätt 
genom användandet 
av Grounded Theory 
metodik (Strauss & 
Corvin, 1990). 

Deltagarna upplevde paradoxer av 
olika slag. Innan transplantation 
försökte de hålla fast vid hoppet 
trots oro och ångest. De kände 
rädsla inför komplikationer och 
för att dö under operation.  Efter 
transplantationen saknade de stöd 
och förståelse från omgivningen 
och upplevde att de levde i en 
berg och dalbana, mer energi men 
motgångar då och då. 

Grad 1 

Björk & 
Nåden. 2008, 
Norge. 
 

Att utforska patienters 
upplevelser av att bli 
accepterade som 
mottagare av en ny lever 
och deras upplevelser av 
väntan efter detta beslut. 

Kvalitativa 
undersöknings-
intervjuer med 
beskrivande design. 
Konsekutivt urval. 

21 deltagare i 
slutstadiet av sin 
leversjukdom och 
placerade på 
väntelistan för en lever 
transplantation (män 
n=17, kvinnor n=4). 
Ålder 27-62 år. 

Data analyserades 
enligt Kvale (1996). 
Författarna 
kondenserade texten 
till meningsfulla 
enheter. Dessa 
sammanfogades med 
hermeneutisk aspekt 
i kategorier. 

Osäkerhet i relation till livet och 
döden i väntan på transplantation. 
Överväldigande energilöshet, 
fysiska begränsningar och mental 
oro. Symtom i form av klåda, 
svullen buk, illamående, 
magsmärtor och sömnproblem 
uttrycktes. 

Grad 1 
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Årtal  
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Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Forsberg. 
2002, 
Sverige. 

Att utforska den 
subjektivt upplevda 
betydelsen av hälsa och 
livskvalitet hos lever 
transplanterade patienter 
ett år efter 
transplantationen. 

Kvalitativt 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Representativt urval. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

12 
levertransplanterade 
deltagare (män n=3, 
kvinnor n=9). Ålder 
24-63 år. 

Intervjuerna 
analyserades med en 
modifierad version 
av fenomenologisk 
metod, utvecklad av 
Karlsson (2003). 
Texten delades in i 
meningsenheter som 
sedan bearbetades. 

Deltagarna ansågs sig ha hälsa 
och livskvalitet när de upplevde 
känslor av frihet, att kunna göra 
vad de vill när de vill. Mod att 
leva och hopp inför framtiden var 
även viktigt. Rädsla för att 
organet ska stötas bort resulterade 
i sämre livskvalitet. 

Grad 1 

Frejd, 
Nordén & 
Dahlborg-
Lyckhage. 
2008, 
Sverige 

Att beskriva hur patienter 
upplever 
organtransplantation. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

9 njurtransplanterade 
deltagare och 5 lever 
transplanterade 
deltagare (män n=11, 
kvinnor n=3). Ålder 
22-64 år. 

Intervjuerna skrevs 
ned, analyserades 
och lästes i sin helhet 
flera gånger innan de 
delades in i 
meningsbärande 
enheter som sedan 
fick koder, blev till 
kategorier och teman. 

Resultatet delades in i två teman, 
kroppsligt kaos och kroppsligt 
välbefinnande. Kroppsligt kaos 
var exempelvis trötthet, 
koncentrationssvårigheter, klåda 
och besvikelse på sig själva över 
att inte orka. Kroppsligt 
välbefinnande och upplevelser av 
pånyttfödelse uttrycktes när 
organet var på plats. Deltagarna 
hade en positiv upplevelse av den 
egna kroppen även om de var 
medvetna om sina begränsningar. 

Grad 1 
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Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
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Gill & 
Lowes. 2008, 
Storbritannie
n. 

Att få en teoretisk 
förståelse av upplevelsen 
av levande transplantation 
från donatorernas och 
mottagarnas perspektiv. 

Kvalitativ 
fenomenologisk. 
Longitudinell med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

11 donatorer (män 
n=6, kvinnor n=5). 
Ålder 36-62 år. 11 
mottagare av njurar 
(män n=6, kvinnor 
n=5). Ålder 32-63 år. 

Data analyserades 
med en tematisk 
innehållsanalys. De 
identifierade och 
utvecklade teman 
och kategorier. 
Hermeneutiskt 
synsätt. 

Mottagarna upplevde det som 
svårt att ta emot organet på grund 
av oro för givarens välmående. De 
kände stor tacksamhet mot 
givarens generösa gåva. 

Grad 1 

Liu, Feurer, 
Dwyer, 
Shaffer & 
Wright 
Pinson. 
2009, 
USA 

Att undersöka effekten av 
kliniska faktorer som 
inverkar på kognitiv 
hälsa, egenvård, socialt 
stöd och livskvalitet efter 
njurtransplantation. 

Kvantitativ design 
En beskrivande tvär-
snitts studie. 
Bekvämlighetsurval. 
 

160 deltagare (män 
n=86, kvinnor n=74). 
Ålder 18-75 år. 
 55 post- transplantat 
<1 år, 105 post-
transplantat 1-3 år. 

Data analyserades i 
SPSS-PC. 
Multivariata analyser 
och chisquared tests 
med alpha. T-tests. 

Njurtransplanterade som upplevde 
(> 17) symtom uppskattade sin 
hälsa mer negativt. De visade 
lägre fysisk och psykisk hälsa 
relaterad till livskvalitet än de 
njurtransplanterade som 
upplevde(<17) symtom.  
Njurtransplanterade post 
transplantat( <1 år) upplevde 
större socialt stöd än 
njurtransplanterade 
posttransplantat (1-3år). 

Grad 1 
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Land 

Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Luk. 2004, 
Hong Kong. 

Att utforska 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos njurtransplanterade 
patienter. 

Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Bekvämlighetsurval. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 

31 njurtransplanterade 
deltagare (män n=16, 
kvinnor n=15). Ålder 
27-55 år. 27 njurar 
från avlidna donatorer, 
4 njurar från 
familjemedlem eller 
partner. 
Tranplanterade för 1 
månad – 20 år sedan. 

De transkriberade 
intervjuerna 
analyserades och 
koder användes för att 
identifiera viktiga 
textstycken. Koderna 
analyserades från varje 
ny intervju och 
jämförde likheter och 
olikheter mellan 
intervjuerna. Koderna 
samlades ihop i 
kategorier som 
återspeglade innehållet 
i intervjuerna. 
Datamättnad 
uppnåddes. 

Deltagarna var nöjda med att 
vara fria från dialysen, de 
upplevde ökade fysiska 
funktioner och lättare att delta i 
sociala sammanhang. 
Läkemedelsbiverkningarna 
påverkade deras liv negativt och 
många var oroliga för att njuren 
skulle stötas bort. 

Grad 1 

Nåden & 
Björk. 2012, 
Norge. 

Att utforska patienters 
upplevelser efter 
levertransplantation 
medan de fortfarande var 
på sjukhuset. 

Kvalitativ, explorativ 
och hermeneutisk. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

15 lever 
transplanterade 
deltagare (män n=12, 
kvinnor n=3 ). Ålder 
31-57 år. 

Ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 
användes i tolkningen 
av data. Varje intervju 
kondenserades för att 
underlätta analysen av 
materialet. 
Meningsenheter 
bildades. 

Hos hälften av patienterna blev 
bortstötning av transplantatet 
aktuellt och behandling sattes in 
för att motverka detta. I dessa 
situationer upplevde många 
psykologiska reaktioner i form 
av frustration och depressiva 
tankar då de kände sig 
besegrade. Patienterna hade till 
och från svårt att hantera sina 
känslor efter transplantationen. 

Grad 1 

 
 



 

 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Orr, Willis, 
Holmes, 
Britton & 
Orr.  
2007, 
England. 

Att undersöka patienters 
upplevelser av att leva 
med transplanterad njure.  
 

Kvalitativ design  
Intervjuer med fyra 
fokusgrupper. 
 

26 deltagare (män 
n=11, kvinnor n=15). 
Ålder 24-72 år. Hade 
fungerande 
transplantat från 2- 8 
år 
 

Data analyserades 
tematiskt. Öppen 
kodning där olika 
kategorier skapades 
med en sex stegs 
modell (Krueger, 
1998). 

Resultatet visade att leva med en 
transplanterad njure har 
långsiktiga psyko- sociala 
aspekter. Fyra övergripande 
teman identifierades 
medicinering, rädsla, tacksamhet 
och känsla av åtagande.  
     

Grad 1 

Ouellette, 
Achille & 
Pâquet. 
2009, 
Kanada 

Att utveckla en 
djupgående förståelse för 
upplevelsen av 
misslyckade 
njurtransplantat utifrån 
patienternas perspektiv. 

Kvalitativ 
fenomenologiskt. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

15 deltagare (män 
n=11, kvinnor n=4). 
Medelålder 25-70år. 6-
60 månader efter 
transplantatet slutade 
fungera. 

Beskrivande 
fenomenologisk 
analys (IPA: Smith 
& Osborn, 2003). 
Efter att ha läst 
intervjuerna flera 
gånger identifierades 
teman. Samband 
mellan teman 
resulterade i kluster 
som sen blev 
underteman. 

När deltagarna fick reda på att 
transplantatet slutat fungera kände 
de sig chockade och upplevde 
känslor av ilska, frustration, 
ledsamhet, tristess och ångest. 

Grad 1 

 

 

 
 
 



 

 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Sargent & 
Wainwright. 
2007, 
England 

Att undersöka och 
beskriva upplevelser av 
levertransplantation på 
grund av akut leversvikt. 

Kvalitativ design 
Fenomenologisk 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

6 deltagare (män n=4, 
kvinnor n=2) Ålder 
19-66 medelålder 34 
år. Postransplantat 1,5 
år till 5,5 år. 
 

Data analyserades i 
fyra steg enligt 
tolkande 
fenomenologi 
(Giorgi 1985). 

Resultatet visade att flertalet hade 
god livskvalitet. De identifierade 
fyra olika teman som handlar om 
fysiologiska aspekter.  En stor del 
av patienterna upplevde 
svårigheter med viktminskning, 
muskelatrofi och trötthet i 
samband med det första året efter 
transplantatet. 

Grad 1 

Taylor, 
Franck, 
Dhawan & 
Gibson. 
2010, 
England. 

Att utforska unga 
människors erfarenhet i 
livet efter 
levertransplantation. 

Kvalitativ design 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
narrativa berättelser. 

14 deltagare, 
3 (12-14 år), 6 (15-16 
år) och 5 (17-18 år). 
Posttransplanterade 10 
(>5år), 
Posttransplanterade 4 
(>10 år).  
Kronisk leversjukdom 
6, akut leversvikt 5, 
metabolisk 
leversjukdom 3. 

Data analyserades i 
fem steg enligt 
National Centre for 
Social 
Research(Ritchie & 
Spencer, 1994).   

I resultatet framkom sex olika 
teman som handlade om 
relationer, skolgång, trötthet, 
medicinering, kommunikation 
med hälsopersonal och synen på 
framtiden. Ett framträdande 
perspektiv genom alla teman var 
deras önskan om att få vara 
normala. 

Grad 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  
 

Studiedesign Deltagare  
 

Analys  
 

Huvudresultat  
 

Kvalitet  
 

Tong, 
Morton, 
Howard, Mc 
Taggart & 
Craig. 
2011, 
Australien. 

Att utforska unga 
människors upplevelser 
och syn på livet efter att 
de genomgått 
njurtransplantation. 

Kvalitativ design 
Grounded Theory   
Djupgående intervjuer.  
 

22 deltagare (män 
n=12, kvinnor n=10).  
Ålder 12-19 år.  
Posttransplantation 2 
(<1), 5 (1-2år), 3 (3-4) 
och 12 (>4år).  
12 njurar från nära 
anhöriga och 10 njurar 
från avlidna.   

Data analyserades 
med drag från 
Grounded Theory. 

Ett övergripande tema som 
framkom i intervjuerna handlade 
om att skapa normalitet i 
vardagen. Fem faktorer som 
underlättar för ungdomarna 
handlar om att skapa en ny 
identitet, acceptans från 
jämnåriga, skapa rutin gällande 
medicinering, frihet och energi 
och socialt stöd. Det framkom 
fem hinder för ungdomarna att 
skapa normalitet som handlade 
om identitets kris, avvisande från 
jämnåriga, motvilja/olust till 
medicinering, oro och rädsla samt 
begränsningar i livet. 

Grad 1 

Watanabe & 
Inoue. 2009, 
Japan. 

Att utforska upplevelser 
hos LDLT (levande 
donator lever 
transplantation) 
mottagare. 

Kvalitativ 
fenomenologisk. 
Djupgående intervjuer 
med kompletterande 
observationer. 
Ändamålsenligt urval. 

30 deltagare som är 
LDLT mottagare (män 
n=18, kvinnor n=12). 
Ålder 19-61 år. 
Transplanterade för 3-
68 månader sedan. 

Ett fenomenologiskt 
synsätt användes vid 
analysen av data. 
Meningsenheter 
identifierades och 
integrerades sedan 
innan deltagarna 
bekräftade dessa. För 
att förena deltagarnas 
beskrivningar, 
verifierades till slut 4 
teman från 
beskrivningarna. 

Fas 1, före beslutet: skuld och 
konkreta frågor, ångest vid tankar 
om att överleva genom att skada 
en potentiell donator. Fas 2, efter 
beslutet: låt det ske, ambivalenta 
känslor. Fas 3, efter 
transplantationen: fysisk och 
mental smärta, oro över 
kostnader. Fas 4, efter 
utskrivning: balansering av 
vinster och förluster. Förändringar 
i familjerelationer. 

Grad 1 
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Weng, Dai, 
Huang & 
Chiang. 
2009, 
Taiwan 

Att undersöka livskvalitet 
och olika egenvård bland 
njurtransplanterade. 

Kvantitativ design, 
longitudinell studie 
med korrelation. 

150 deltagare (män 
n=73, kvinnor n=77). 
Posttransplanterade 
m= 4,6 år. 
Medelålder 41,8 år. 
128 njurar från avlidna 
och 22 från levande 
donatorer. 

Data analyserades 
enligt linjeanalys där 
hypoteser och 
variabler undersöktes 
genom multiple linjär 
regressions analys 
(Frankfort-Nachmias 
& Nachmias 2000, 
Chiu 2003) 

Resultatet visade att deltagare 
som skattade högre på egenvård 
influerade deras mentala hälsa 
samt förbättrade livskvaliteten. 
Egenvården hade ingen 
signifikans med den fysiska 
komponenten i livskvaliteten. 

Grad 1 

White & 
Gallagher. 
2010, Irland. 
 

Att undersöka relationer 
mellan livskvalitet, 
patienters copingstrategier 
och önskan om att vara 
aktivt involverad i vården 
efter njurtransplantation. 

Kvantitativ design 
korrelationsstudie, icke 
experimentell.  
The World Health 
Organization Quality 
of Life Questionnaire, 
Krantz Health Opinion 
Survey, Coping 
strategy Indicator. 

172 
njurtransplanterade 
deltagare (män n=98, 
kvinnor n=74). 
Medelålder 47,87 år. 
Transplanterade för 1-
315 månader sedan. 

Data analys 
genomfördes genom 
användandet av 
SPSS. Pearson r 
korrelationer 
räknades ut. Standard 
multipel 
regressionsanalys 
användes. 

Deltagarna upplevde att de hade 
god livskvalitet och var mer 
fokuserade på problemlösning än 
undvikande strategier. Egenskaper 
hos deltagarna som förknippades 
med god livskvalitet var stöd från 
omgivning, utbildning och arbete. 

Grad 1 



 

 

 


