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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Ett nytt organ är livräddande behandling för patienter med kroniska 

hjärt- eller leversjukdomar. För den som blir transplanterad innebär det en stor 

omställning i livet, från att ha varit kronisk sjuk till att leva med ett nytt organ. Efter 

en transplantation är målet att personen ska kunna återgå till ett normalt liv. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att belysa den transplanterades perspektiv på att leva 

med ett nytt organ. Metod: I litteraturstudien har tio kvalitativa studier granskats 

och analyserats med inspiration av innehållsanalys. Artikelsökning gjordes i Cinahl, 

PubMed och PsycInfo. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier: 

”Förändrad kropp”, ”Känslomässig berg- och dalbana” och ”Att leva vidare”. Under 

dessa framkom åtta underkategorier. Slutsats: Att genomgå en 

organtransplantation är en livsomvälvande upplevelse som förändrar livet för alltid. 

För sjuksköterskan är det viktigt att vara medveten om patientens perspektiv för att 

kunna ge god och anpassad omvårdnad. Trots att transplantationen följs av en 

påfrestande återhämtning både fysiskt och psykiskt så ges man genom ett nytt organ 

en andra chans i livet och hopp om en bättre framtid. 

 

Nyckelord: Organtransplantation, patientperspektiv, omvårdnad 



   
  

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Background: A new organ is a lifesaving treatment for patients living with chronicle 

illness in heart or liver. To be transplanted implicates a big change in life, from living 

with a chronicle illness to be living with a new organ. After the transplantation the 

aim for the patient is to go back to living a normal life again. Aim: The aim of this 

literature review was to elucidate the transplanted patient perspective of living with a 

new organ. Method: In this literature review ten qualitative studies were viewed and 

analysed. The articles were searched in CINAHL, PubMed and PsycInfo.  Result: 

The result identified three main categories: ”Changed body”, ”Emotional 

rollercoaster” and ”To manage to keep living”. From these categories eight sub 

categorize were identified. Conclusion: To be transplanted is a life changing 

experience that changes the life forever. It is important for the nurse to be aware of 

the patient perspective to be able to offer a good and suitable care for the patient. 

Though the transplantation is followed by a difficult recovery, both physical and 

psychological, to be transplanted gives you a second chance in life and hope of a 

better future.  

 

Keywords: Organ transplantation, patient perspective, nursing 



   
  

 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND……………………………………..………………………….……………………….………………..     1 

      Historik………………………………………………………….…………………………………………………      1 

      Transplantation idag……………………………………………………………………………………...       1     

Donation i Sverige…………………………………………………….……………………………….……....        2 

      Livet före transplantationen..……………………………………………………….…………………     3 

      Livet efter transplantationen..……………..………………………………………………………….     4      

      Motiv för studien…………………………………………………………………………….………………..     5 

METOD…………………………………………………………………………………………………………     5 

      Sökmetoder……………………………………………………………………………………………………        6  

Urval…………………………………………………………………………………………………………………….…    6  

      Analys………………………………………………………………………………………………………………..    7 

      Forskningsetik…………………………………………………………………………………………………..   7   

RESULTAT……………………………………………………………………………………………………     8 

       Förändrad kropp…………………………………………………………………………………………….     8 

           Begränsningar……………………………………………………………………………………………….      9 

            Leva med konsekvenserna…………………………………………………………………………..…       9 

            Rädsla för bortstötning………………………………………………………………………………..…      9 

       Känslomässig berg- och dalbana………………………………………………………………..…    10 

           Skuldkänslor……………………………………………………………………………………………………   10 

           Tacksamhet…………………………………………………………………………………………………..…   10 

           Kaos……………………………………………………………………………………………………………....     11 

       Leva vidare………………………………………………………………………………………………….….     12 

           Relationer………………………………………………………………………………………………………..   12 

           Hopp om framtiden…………………………………………………………………………………………..  12 

DISKUSSION………………………………………………………………………………………………….  13 

      Resultatdiskussion………………………………………………………………………….....................  13 

      Metoddiskussion………………………………………………………………………………………………   17 

      Forskningsetisk diskussion………………………………………………………………................   18 

      Konklusion…………………………………………………………………………………………................   19 

REFERENSER…………………………………………………………………………………..…………..   20 

Bilaga 1. Söktabell samt urval 

Bilaga 2. Tabell 1. Översikt över artiklar som ingår i litteratursammanställningen 

                                                                                                                                                                                              



  
                                                                                                                                                                                                 

  

 
 

Ett nytt organ är livräddande behandling för patienter med kroniska hjärt- eller 

leversjukdomar, där all annan behandling prövats och utvärderats utan positivt 

resultat. Transplantation innebär att ett friskt organ överförs från en donator till en 

mottagare. För den som blir transplanterad innebär det en stor omställning i livet, 

från att ha varit kronisk sjuk till att leva med ett nytt organ. Efter transplantationen 

är målet att personen ska kunna återgå till att leva ett normalt liv (Bakkan et al. 2011, 

499-500). 

 

Historik    

År 1963 gjordes den första levertransplantationen på en människa och den som 

överlevde längst med det nya organet levde i 21 dagar. 1967 gjordes den första 

hjärttransplantationen, med en överlevnad på 18 dagar. Den tredje patienten att få ett 

transplanterat hjärta levde sedan i flera år. På 70-talet skedde en utveckling av 

immunsuppressiva läkemedel, vilket blev ett stort genombrott i förhindrandet av 

rejection, d.v.s. bortstötning av det transplanterade organet. Utvecklingen av 

immunsuppressiva läkemedel har fortsatt och idag finns flera preparat som används 

profylaktiskt mot bortstötning. 1964 transplanterades den första njuren i Sverige 

(Jansson och Andersson 2002, 17-21). 1984 gjordes både den första 

hjärttransplantationen och första levertransplantationen i Sverige (Bakkan et al. 

2011, 508, 516). 

 

Transplantation idag 

Idag väntar ett stort antal personer på ett eller flera organ. För ungefär 750 personer 

är ett nytt organ den enda chansen till ett fortsatt liv.  I Sverige transplanteras idag 

hjärta, lever, njurar, lungor och bukspottkörtel. Till viss del kan man även 

transplantera tunntarm och celler från bukspottkörtel. För dem som väntar på ett 

nytt hjärta eller en ny lever finns inga alternativa behandlingar utan enda räddningen 

är transplantation. För en njursjuk patient så finns alternativet dialys. Utan en ny 

njure måste en njursjuk gå i dialys i snitt tre dagar i veckan (Socialstyrelsen 2014c). 

Utgångspunkten i Sverige är att erbjuda transplantation till alla personer som lider av 

kronisk njursvikt (Gulbrandsen, 2011, 92). Totalt transplanterades 749 organ i 

Sverige år 2013 varav 55 hjärtan, 161 levrar och 312 njurar. 99 av dessa njurar var 

från levande donatorer (Socialstyrelsen 2014e).
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Innan det tas beslut om transplantation är möjlig, görs noggranna utredningar om 

patientens övriga tillstånd. Kontraindikationer kan till exempel vara okontrollerbara 

infektioner, missbruk, patientens motivation, annan svår sjukdom som nedsätter 

allmäntillståndet eller andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet av 

transplantationen. För att det ska bli aktuellt med transplantation är en förutsättning 

att patienten förväntas få ett förlängt liv och bättre livskvalitet (Bakkan et al. 2011, 

500-503).  

 

Det är många olika faktorer som avgör om en donator och mottagare passar ihop, 

exempelvis blodgrupp, vävnadstyp, kroppsstorlek och ålder. Det finns alltid en risk 

för avstötning av det nya organet och därför läggs det ner ett omsorgsfullt arbete för 

att hitta en matchande donator. De personer som har största medicinska behoven och 

längsta väntetiderna ska prioriteras först (Socialstyrelsen 2014b). 

 

Donation i Sverige  

För att donation av ett hjärta eller en hel lever ska kunna bli aktuellt krävs att 

donatorn är hjärndöd. Sedan 1988 används total hjärninfarkt som dödsbegrepp. 

Lagen fastslår att: “En människa är död när samtliga funktioner totalt och 

oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar” (SFS 1987:269).  I Sverige avlider de 

flesta människor av att hjärtat stannar först. För att det ska kunna bli aktuellt med 

donation måste patienten avlida i total hjärninfarkt och vårdas i respirator.  I Sverige 

är det omkring 200-270 per år som avlider i total hjärninfarkt. Av dessa är det inte 

alla som kan tänka sig att donera sina organ och andra donatorer faller bort av andra 

skäl exempelvis hög ålder. Tillsammans innebär detta att det inte finns så många 

möjliga organdonatorer (Socialstyrelsen 2014a). 

 

Det finns lagar, författningar och riktlinjer för hur organtransplantation och vården 

kring det ska gå till. I Lag om transplantation m.m. (SFS 1995:831) beskrivs hur 

organ får tas tillvara från en människa för transplantation. Vidare nämns att organ 

får tas tillvara om det inte strider mot den avlidnes uppfattning. Finns samtycke från 

den avlidne, antingen skriftligt eller muntligt kan anhöriga inte motsätta sig då den 

avlidnes vilja går i första hand. Om den avlidnes uppfattning inte är känd, är det de 

anhörigas som avgör om transplantation eller inte.
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Gällande njurtransplantationer är det ungefär hälften som får en njure från en 

levande donator. Ofta är det en närstående som donerar sin ena njure. Vid 

levertransplantation förekommer också att det är en levande donator, vanligtvis en 

förälder som donerar en bit av sin lever till sitt sjuka barn. Majoriteten av 

levertransplantationer är dock från en död donator (Socialstyrelsen, 2014c). 

 

Livet före transplantationen 

Tiden i väntan på transplantation är ofta psykiskt påfrestande för både patienter och 

anhöriga och känslorna pendlar ofta mellan hopp, förtvivlan och dödsångest (Bakkan 

et al. 2011, 504). Väntetiden före en hjärttransplantation ser väldigt olika ut. Vissa 

kan fortsätta att arbeta tiden innan så länge det inte kräver stor fysisk aktivitet, 

medan andra ligger inlagda på intensivvårdsavdelning. En femtedel av patienterna 

räknas vara beroende av behandling med cirkulationsstöd för att avlasta hjärtat. Det 

kan till exempel vara en hjärtpump, något som kan möjliggöra för patienten att vara i 

sitt hem i väntan på transplantation (Bakkan et al. 2011, 510). 

 

Njurarna har tre huvudfunktioner och ifall dessa blir kraftigt nedsatta eller går 

förlorade så uppstår kronisk njursvikt, vilket är ett allvarligt tillstånd (Gulbrandsen, 

2011, 92). Njurersättningsbehandling sätts in när ingen annan behandling har 

fungerat och det är ett samlingsnamn för dialysbehandling och transplantation. 

Dialysbehandling innebär att en maskin tar över och kompenserar för den sviktande 

njurfunktionen genom att blodet leds bort från patienten och filtreras genom ett 

membran i ett konstgjort kapillärnät i en dialysmaskin för att sedan gå tillbaka till 

patienten igen. Dialysbehandling är en livsuppehållande behandling för patienter 

som lider av kronisk njursvikt i väntan på transplantation. Dialysbehandling beskrivs 

ofta av patienter som väldigt utmattande både före och efter dialysen. Det beskrivs 

som otroligt påfrestande att behöva anpassa sitt liv efter dialysen och många behöver 

gå i dialys flera gånger i veckan. Det finns många restriktioner gällande hur mycket 

man får dricka och vad man får äta. Dialyspatienter beskriver känslor som rädsla 

inför döden och nedstämdhet är vanligt hos dessa (Gulbrandsen, 2011, 94-95, 97). 

 

Indikation för att få genomgå en levertransplantation är att man lider av kronisk 

leversvikt. Några av de vanligaste leversjukdomarna som kan leda till det är 

virushepatit, autoimmun hepatit, metabola sjukdomar och alkohol relaterad 
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levercirros. Tillståndet utvecklas över tid men kan leda till akut leversvikt som är ett 

mer dramatiskt tillstånd. Vid akut leversvikt hinner personen inte förbereda sig 

mentalt på samma sätt som någon som väntat en längre tid på en transplantation. 

Det kan därför vara en omvälvande upplevelse för patienten (Bakkan et al. 2011, 516). 

 

Livet efter transplantationen 

För att förhindra avstötning av organet är det nödvändigt att behandla med 

immunsuppressiva läkemedel. Immunsuppression innebär att man begränsar 

immunsystemets funktion för att förhindra det från att angripa transplanterade 

vävnader och organ och stöta bort dem. För en person som mottagit ett 

transplanterat organ kommer behandlingen med immunsuppressiva läkemedel att 

vara livslång. Behandlingen leder till att personen även kommer att ha minskad 

motståndskraft mot infektioner, särskilt under de första månaderna (Bakkan et al. 

2011, 504).  Behandlingen med immunsuppressiva läkemedel ges på likartat sätt vid 

transplantation av lever, njure och hjärta (Ericson och Ericson 2012, 144). 

 

Efter en lyckad transplantation kan livet levas tämligen normalt, bortsett från den 

livslånga medicineringen med immunsuppressiva läkemedel. Det är en stor 

förändring i livet att genomgå en transplantation och det krävs tid för att bearbeta 

allt.  Med tiden brukar patientens oro för komplikationer minska. Första åren efter 

hjärttransplantation har rapporter om självbedömd hälsa upplevts som god för att 

med tiden minska (Bakkan et al. 2011, 509-510). I en studie av Landreneau et al. 

(2010) framkom att patienters fysiska förmåga och livskvalitetet förbättrades efter 

transplantationen. Ord som tur i oturen, en ökad livskvalitet och ett nytt liv är också 

exempel på tankar som beskrivits av transplanterade personer (Socialstyrelsen 

2014d). Många uttrycker en glädje och tacksamhet över livet (Bakkan et al. 2011, 509-

510). I en studie av Holzner et al. (2001) visades att upplevelsen av livskvalité hade 

samband med vilka förväntningar som fanns på vad ett normalt liv var. De som 

förväntade sig kunna återgå till ett normalt liv upplevde inte en förbättring av 

livskvalitén. Bidragande orsaker till att inte kunna leva ett normalt liv var bland 

annat trötthet, biverkningar från medicinering, minskad kapacitet att arbeta, tidig 

pensionering och mag-tarm problem. 
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Ordin et. al (2011) visade att sociala faktorer som kön, ålder, utbildning, civilstatus 

och ekonomisk klass inte hade något samband med deltagarnas känsla av livskvalitet 

efter transplantation. Detta beskrevs  även i en studie av de Mendonca et. al (2014) 

där man inte heller kunde se något samband mellan ålder, kön eller 

sjukdomstillståndet innan transplantation och livskvaliteten efteråt. Båda studierna 

visade att livskvaliteten ökade överlag för majoriteten av de som genomgått en 

transplantation (Ordin et.al, 2011, Oliveira de Mendonca et. al, 2014). 

 

Sjuksköterskan kan hjälpa de patienter som blir transplanterade genom att informera 

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

medicineringen, risken för infektioner samt förebyggande av kroniska sjukdomar.  

Det finns även många psykologiska frågor som omger en organmottagare (Gheith et 

al. 2008).  

 

Motiv för studien  

En transplantation innebär både fysiska och psykiska påfrestningar för patienten 

(Bakkan et al. 2011, 505-506).  Patientens hälsa är beroende av att vårdaren har ett 

teoretiskt kunnande och ett professionellt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010, 7). I Svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för 

omvårdnad (2010, 6) nämns ett gott bemötande som en grundläggande del av 

sjuksköterskans uppgifter och att möta varje människa som en individ för att kunna 

ge stöd, hjälp och vägledning.  Med det som grund skulle ökad förståelse om 

transplanterades perspektiv kunna leda till att sjuksköterskor och vårdpersonal kan 

ge en bättre anpassad omvårdnad. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

den transplanterades perspektiv på att leva med ett nytt organ.  

 

 

METOD 

En litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Litteratur som valts ut är 

vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2012a, 121) har kvalitativa studier som mål att 

öka förståelsen för det valda ämnet genom att beskriva människors upplevelser, 

erfarenheter, behov och förväntningar. Om flera kvalitativa studiers samlade kunskap 
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inom ett område granskas och sammanställs kan kunskapen öka och ge vidare 

vägledning i vårdarbetet.  

 

Sökmetoder  

Artikelsökning har genomförts i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

Sökord som användes var: organ transplantation recipient, transplants recipient, 

heart transplantation, liver recipients, recipients, experience, quality of life, coping, 

qualitative. Karlsson (2012, 107) menar att trunkering vid sökning kan användas att 

fånga upp olika ändelser av valda sökord och på så sätt inte missa något. Utifrån det 

valde vi att kombinera sökorden i olika variationer och använda oss av trunkering för 

att inte missa något relevant. Sökningar av de artiklar som inkluderas i studiens 

resultat redovisas närmare i bilaga 1.  

 

Urval 

Inklusionskriterier var att litteraturen skulle vara baserad på kvalitativ forskning och 

svara mot vårt syfte, studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, då det är 

de språk som författarna behärskar, studierna skulle vara publicerade efter år 2000. 

Deltagarna skulle vara 15 år eller äldre för att man då har rätt att själv samtycka till 

forskning (SFS 2003:460). Alla artiklar skulle dessutom vara peer-reviewed. 

Exklusionskriterier var litteratur som beskrev tiden före transplantatation.  

 

Urvalet av artiklar skedde i fyra steg (bilaga 1). Urval ett gjordes utifrån de artiklar 

vars rubrik bedömdes svara mot syftet. Urval två blev de artiklar som uppfattades 

svara mot vårt syfte efter att abstrakten lästs. Om abstrakten bedömdes svara mot 

vårt syfte så lästes artiklarna i sin helhet och blev således urval tre. Därefter inleddes 

kvalitetsgranskning och artiklarnas granskningsresultat diskuterades tillsammans för 

att slutligen kunna avgöra vilka av artiklarna som vi ville använda oss av. De artiklar 

som bedömdes vara av god kvalité blev således urval fyra. Granskningen utfördes 

med hjälp av Olsons och Sörensens (2011, 285) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod. Kvar blev tio artiklar som inkluderades i denna litteraturstudies 

resultat. Artiklarna beskrivs närmare i bilaga 2.  
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Analys 

Författarna av denna litteraturstudie har sammanställt och analyserat tio kvalitativa 

empiriska studier med inspiration av kvalitativ innehållsanalys. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 151) är syftet med innehållsanalys att stegvis göra data förståeligt 

för att kunna identifiera mönster och teman och kunna klassificera kategorier. 

Friberg (2012a, 127) menar att analysen går ut på att sönderdela studiernas resultat 

för att finna nyckelenheter som svarar mot syftet och sedan skapa en ny helhet, vilket 

blir studiens resultat. 

 

Analysen inleddes med att författarna enskilt läste igenom artiklarna upprepade 

gånger, för att få en känsla för vad de handlade om. Fokus låg på artiklarnas resultat 

och vårt syfte hade vi hela tiden i åtanke. Nyckelfynden i varje studies resultat 

plockades ut av författarna tillsammans och en sammanställning över studierna 

gjordes för att få en överblick (bilaga 2). Meningsenheter plockades ut och olika 

mönster identifierades genom likheter och olikheter. Dessa klassificerades och 

kodades. Koder som bedömdes vara relaterade slogs samman till underkategorier. 

Analysen har förts under ständig dialog mellan författarna. Tre huvudkategorier och 

åtta underkategorier framkom, vilket presenteras som denna studies resultat.  

 

Forskningsetik   

För litteraturstudier inom högskoleutbildningar krävs inget etiskt tillstånd (SFS 

2003:460). Författarna har ändå valt att enbart inkludera artiklar som var granskade 

och godkända av en etisk kommitté eller hade ett väl utvecklat etiskt resonemang (cf. 

Forsberg och Wengström, 2013, 69-70). Artiklarnas etiska resonemang var en del av 

kvalitetsgranskningen och de tio artiklar som slutligen inkluderades i 

litteraturstudien är etiskt granskade och godkända eller har ett etiskt resonemang. 

Att följa forskningsetiskt ansvar innebär även att vi som författare tagit på ett oss ett 

ansvar att redovisa alla resultat och källor på ett tydligt sätt, även om de inte ger stöd 

för vår uppfattning (c.f. WMA, 2013). 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar som har bearbetats. Tre 

huvudkategorier och åtta underkategorier formulerades (se tabell 3).  

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändrad kropp 

 

Begränsningar 

De första veckorna efter transplantationen beskrevs den dagliga aktiviteten som 

begränsad på grund av normala postoperativa orsaker. Detta gjorde att de 

transplanterade fortfarande var beroende av andra som stöd, framförallt familjen. 

Situationen gjorde att de kände oro över återgången till sitt vanliga liv med 

aktiviteter, familjeliv, hobbys, idrott och arbete (Jones, 2005). Så småningom började 

den fysiska hälsan förbättras och träningskapaciteten spontant återgå till en normal 

nivå. Aktivitetsnivån räknades dock fortfarande som låg (Luk, 2003).  Även de som 

under hela första året efter transplantationen haft fortsatta fysiska symptom, som t.ex 

fatigue, smärta och svaghet kunde återgå till sina normala dagliga aktiviteter (Jones, 

Huvudkategorier Underkategorier 

Förändrad kropp > Begränsningar 

> Leva med konsekvenserna 

> Rädsla för bortstötning 

Känslomässig berg- 

och dalbana 

> Skuldkänslor 

> Tacksamhet 

> Kaos 

Leva vidare > Relationer 

> Hopp om framtiden 
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2005). När den fysiska styrkan började komma tillbaka beskrevs i en annan studie att 

mycket av oron och nedstämdheten började försvinna (Frejd et.al, 2008). 

 

Leva med konsekvenserna 

I flera av artiklarna finns det beskrivet hur det är att leva med immunsuppressiva 

mediciner och hur deltagarna blivit påverkade av biverkningar från behandlingen 

(Luk, 2003, Jones, 2005, Orr et al., 2014, Bean, 2005, Kaba et. al, 2000a).  I en 

studie av Luk (2003) beskrevs symtom som sömnsvårigheter, diabetes, 

hudåkommor, högt blodtryck, sämre läkningsförmåga och ökad känslighet för 

infektioner. En del hade problem med minne och syn, humörsvängningar och ökad 

hårväxt i ansiktet, på armarna och benen. Ökad hårväxt var även ett symtom som 

beskrevs i studien av Jones (2005). En annan studie beskrev biverkningar som 

depression, ångest och låg självkänsla. Vidare framgick också att även fast det varit en 

fruktansvärd upplevelse med alla biverkningar så skulle de transplanterade ändå göra 

om det igen (Bean, 2005). En deltagare menade på att det är bättre att leva med 

biverkningarna än att inte leva alls (Kaba et. al, 2000a). 

 

I en studie (Orr et al, 2014) fanns en deltagare som inte kunde tänka sig att fortsätta 

med den immunsuppressiva behandlingen resten av sitt liv utan hellre skulle gå 

tillbaka till dialys. Det var något som de andra ansåg helt oacceptabelt då de såg det 

som ett ansvar och en skyldighet att ta hand om sin njure och att det var något man 

åtagit sig att göra då man accepterade att ta emot organet. Ansvaret var framförallt 

mot donatorn och det medicinska teamet. 

 

Rädsla för bortstötning 

I några studier berättade deltagarna om risken för bortstötning (Luk, 2003, Bean, 

2005, Forsberg et al. 2000). I en studie av Luk (2003) beskrev deltagarna att risken 

för bortstötning var det som upplevdes som allra svårast. I en annan studie (Forsberg 

et al. 2000a) beskrevs det som ett svek mot sin egen kropp och immunsystemet, ett 

osynligt hot som i värsta fall skulle vara som att möta djävulen. När provresultaten 

blev mer stabila blev rädslan för bortstötning mindre, men försvann aldrig helt. Även 

Bean (2005) beskrev det som en närvarande tanke som nu blivit en del av deras 

verklighet, men inte som en överväldigande rädsla. 
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Känslomässig berg- och dalbana 

 

Skuldkänslor 

De transplanterade personerna tänkte ofta på sin donator. Efter transplantationen 

var känslor som sorg och skuld för donatorns död förekommande (Kaba et al, 

2000b). Det beskrevs återkommande tankar på att någon behövt avlida för att kunna 

ge vidare ett organ. Det var tankar om vem deras livräddare kunde vara och kring 

vilken ålder donatorn var i när den dog (Forsberg et al. 2000). Det var vanligt att 

ligga vaken på natten och älta och fundera men det fanns också de som inte ville veta 

något om vart organet kom ifrån och som aldrig pratade om det (Kaba et al, 2000b). I 

en annan studie där donatorn varit levande kände deltagare en skuld för den smärta 

donatorn var tvungen att genomgå för deras skull (Orr et al, 2014). Vid den typen av 

transplantation var det även vanligt för den transplanterade att känna ett ansvar för 

donatorns hälsa (Amerena och Wallace, 2009).  

 

I en studie beskrevs upplevelser av nonchalans från sjukvården när de 

transplanterade berättat om sin nya livssituation och ångest. Deltagarna i studien 

kände att de hade ett krav på sig att visa tacksamhet istället för att klaga (F0rsberg et 

al, 2000). Det upplevdes som svårt att framföra klagomål mot sjukvården då de 

transplanterade beskrev relationen till vårdarna som speciell för att de hade räddat 

livet på dem (Orr et al, 2014).  

 

Tacksamhet  

Studier visade att de flesta som genomgått en transplantation kände en stor 

tacksamhet över att ha fått en andra chans i livet (Forsberg et al. 2000, Jones, 2005). 

Det var även vanligt att känna stor tacksamhet mot sin donator för att de genom att 

donera sina organ hade räddat livet på dem (Forsberg et al. 2000, Kaba et al, 2000b, 

Orr et al, 2014).  I en studie beskrevs att det fanns en otroligt stark vilja att kunna 

tacka någon för gåvan av livet. Amerikanska patienter som haft tillåtelse att kontakta 

donatorns familj genom att skicka brev anonymt menade på att det varit 

betydelsefullt att få den kontakten och att kunna tacka familjen. De som inte hade fått 

möjligheten att tacka beskrev det som en stor barriär som fortfarande gjorde ont i 

dem (Kaba et al, 2000b). I en studie av Forsberg et al (2000) beskrevs det som en 

svår uppgift att veta hur man skulle kunna tacka någon för något så stort som livet. 
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En kvinna gick efter transplantationen och höll runt sitt nya organ som om hon var 

havande. Hon menade att det var en gåva som skulle vårdas ömt.  

 

Det fanns en stor tacksamhet även mot sjukvården (Kaba et al, 2000b, Orr et al, 

2014). Transplanterade kände sig välkomna och speciella genom att de blev väl 

bemötta. Att de blev nämnd med namn var en del i att de kände sig speciella och inte 

som en i mängden (Kaba et al, 2000b). De beskrev en känsla av att de blivit väl 

omhändertagna och kände därför en stor tacksamhet mot vårdteamet för det arbete 

de utfört (Orr et al, 2014).  

 

Kaos 

Återhämtningen efter transplantationen beskrevs av många som ett känslomässigt 

kaos. De beskrev det som en känslomässig berg- och dalbana, allt ifrån känslor av 

glädje och lycka till att vara totalt obalanserad med blandade känslor (Forsberg et al. 

2000). Efter transplantationen kom en euforisk känsla som stannade i flera dagar för 

att sedan övergå i sorg. Det uttrycktes en sorg över att ha förlorat sitt gamla organ. 

Hos hjärttransplanterade fanns det många tankar om det nya organet och huruvida 

någon annans hjärta skulle kunna påverka den egna personligheten. Man talar ofta 

om att känslorna sitter i hjärtat och frågor uppstod om hur det då blir när man får ett 

annat hjärta. Det kunde även ses som att byta hjärta i kroppen är som att byta 

vattenpump i en bil och därför inte skulle förändra människan i sig (Kaba et al, 

2000b).  

 

Det kunde kännas som att vara fångad i en paradoxal situation av att känna sig 

deprimerad och skämmas över att gråta när man borde känna tacksamhet och visa 

glädje över att leva. De motsägelsefulla känslorna menades bottna i upplevelsen av att 

ha blivit en ny person. Att ta ut ett organ och ersätta ett nytt väcker starka känslor. 

Perioder av ångestattacker och rädsla för döden var förekommande och många 

hamnade i en identitetskris efter transplantationen. Det nya organet kunde till en 

början kännas som något främmande men övergick oftast till att bli en del av dem 

själv (Forsberg et al. 2000). 
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Leva vidare 

 

Relationer 

Familj, hopp och vänner beskrevs som tre faktorer som hjälpte för att ta sig igenom 

tiden efter transplantationen. Det var hos vänner och familj de sökte stöd. Deltagare 

som tidigare tagit sin familj för given började värna om sin familj och kände stor 

tacksamhet för att de funnits där för att hjälpa (Kaba et al, 2000a).  I en studie av Luk 

(2003) beskrev deltagarna att de kände sig närmare sin familj då familjen hade 

stöttat under sjukdomstiden. I en studie (Forsberg et al, 2000) beskrevs att familjens 

stöd bestod av att finnas där, ge råd, tröst, dela och förklara information. I en annan 

studie beskrevs hur familjen ställt upp och skjutsat till sjukhusbesök och varit 

delaktiga i konsultationer med sjukvården (Bean, 2005). Familjens involvering hade 

haft stor betydelse för de transplanterades tidiga återhämtning under hela det första 

året (Forsberg et al, 2000). Även i andra studier (Jones, 2005, Bean, 2005) förlitade 

sig deltagarna på stödet från anhöriga och uttryckte att de inte hade överlevt utan 

dem.  

 

I studier beskrevs även förlusten av relationer med vänner och familj (Kaba et al, 

2000a, Amerena och Wallace, 2009). Förlust av vänner gjorde att man kände sig 

sårad (Kaba et al, 2000a). En känsla av besvikelse när man förväntat sig stöd. Det 

fanns en förväntan över att vänner skulle finnas där som tidigare. En besvikelse 

infann sig när vännerna i stället fortsatte sina liv som vanligt, utan att visa någon 

hänsyn eller förståelse för den anpassning och de hälsorisker som de transplanterade 

ställdes inför. Ett sådant bemötande ledde till att de transplanterade inte kände sig 

värdesatta av sina vänner. Det upplevdes problematiskt att berätta för andra om sina 

upplevelser när de inte lyssnade eller förstod (Amerena och Wallace, 2009).  

 

Hopp om framtiden 

Arbete beskrevs som något vitalt för att återgå till ett normalt liv och få en plats i 

samhället där de kunde känna att de åstadkommit något och var respekterade 

(Sadala och Stolf, 2008). Efter transplantationen hade deltagarna fått nytt hopp om 

att kunna återgå till arbetslivet. Det beskrevs som enkelt av personer som arbetat 

innan transplantationen men betydligt svårare för personer som inte arbetat under 

en lång tid och därför inte varit med om förändringarna i samhället (Luk, 2005). 
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Många kände en vilja att ge tillbaka till samhället för gåvan de fått. Detta gjordes 

genom att till exempel engagera sig i donationsfrågor och arbeta som volontär. 

Volontärarbete där man mötte andra personer som ska genomgå en transplantation 

beskrevs som givande och tillfredställande samt gav en känsla av mening (Bean, 

2005).  

 

I en studie beskrevs det som ett mirakel att ha fått ett nytt organ och de kände en 

andlig förnyelse.  Yngre med svåra hälsoproblem beskrev snarare ett starkt missnöje 

med sin återhämtning och sitt liv i allmänhet (Jones, 2005). När personerna kunde 

acceptera sin situation eller sitt tillstånd fick de oftast en mer optimistisk 

framtidssyn. De som kunde acceptera begränsningarna med att leva med ett 

organtransplant så som komplikationer, biverkningar och den livslånga 

medicineringen, hade större förutsättning för att kunna ha en positiv livssyn (Kaba et 

al, 2000a). I stället för att oroa sig över småsaker kunde de nu i stället njuta av att ta 

promenader, vara ute i naturen eller bara sitta och göra ingenting (Bean, 2005). 

Humor nämns som en viktig del för att kunna hantera de svårigheter i livet som kan 

uppstå när man lever med ett nytt organ. Det var viktigt att kunna skämta och skratta 

åt sig själv (Orr et al, 2014). Efter transplantationen sågs livet på ett annat vis 

(Forsberg et al. 2000). En känsla av att vara pånyttfödd hade infunnit sig och livet 

hade förändrats från att gå på rutin till att mer handla om att samla värdefulla 

minnen (Bean, 2005).  

 

  

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa den transplanterades perspektiv på att leva 

med ett nytt organ. I resultatet identifierades tre huvudkategorier: ”Förändrad 

kropp”, ”Känslomässig berg- och dalbana” och ”Leva vidare”. Under dessa 

huvudkategorier formulerades åtta underkategorier.  

 

Resultatdiskussion 

Närståendes betydelse var av stor vikt för de transplanterade, de förlitade sig på att 

de närstående skulle finnas där för dem och under hela det första året var stödet från 

närstående otroligt viktigt. Detta framkom även i en annan litteraturstudie att 

adekvat stöd från familj, vänner och vårdpersonal till personer som genomgått en 
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transplantation var otroligt viktigt för att ta sig igenom tiden före och efter 

transplantationen på bästa sätt (Conway et al, 2013). Eide och Eide (2009, 202) 

menar att anhörigas stöd kan upplevas bristfälligt eftersom att även de har egna 

reaktioner att hantera och därför inte alltid kan ge det stöd som förväntats. I en 

studie av Ivarsson et al (2014) beskrev de anhöriga att även deras liv hade påverkats 

och begränsats på grund av all den tid som gick åt att finnas där för de 

transplanterade. Att finnas där beskrevs vara både utifrån fysiska, psykiska och 

sociala aspekter. De anhöriga beskrev att deras sociala nätverk var otroligt viktigt för 

dem under den här tiden, genom både socialt och praktiskt stöd. Trots att de upplevt 

ett gott stöd så minskade deras nätverk av vänner på grund av att de själva inte hade 

tid och energi att upprätthålla relationerna men även att en del vänner drog sig 

undan. Då de närstående visade sig ha en så betydande roll i de transplanterades liv, 

funderar författarna huruvida man skulle kunna involvera anhöriga mer när det 

vistats sig att de har en så betydande roll. Ofta finns en lång tid av väntan före 

transplantationen, skulle det då vara möjligt att ge undervisning till anhöriga för att 

förbereda dem inför hemkomsten av sin anhöriga. Detta har vi inte fördjupat oss i 

djupare men det vore intressant att fördjupa sig mer i. 

  

Resultatet visade att transplanterade befinner sig i en situation präglad av extrema 

påfrestningar. Det finns en strävan att kunna hantera tillvaron i den livssituation de 

befinner sig. De som kunde acceptera begränsningarna som det innebär att leva med 

ett transplanterat organ hade bättre chanser till att kunna ha en positiv syn på livet. I 

en studie av Denny och Kienhuis (2011) om transplanterade, beskrevs acceptans som 

en form av copingstrategi för att hantera sin situation. I en annan studie beskrevs 

också hur optimister bättre kan hantera förändringen och på så vis få en bättre 

livskvalitet (Jowsey et al, 2012). Conway et al (2013) beskrev också hur acceptans av 

att livet efter transplantation innebar fortsatta utmaningar, som till exempel risken 

för bortstötning av organet sammankopplades med en positiv återhämtning och 

psykiskt välmående. Ett annat återkommande tema i studien var förnekelse. Både 

förnekelse av negativa känslor inför donatorn men även förnekelse inför de 

svårigheter som kan komma postoperativt efter transplantationen. Denny och 

Kienhuis (2011) nämner också förnekelse och undvikande av situationen som en 

copingstrategi som kopplades samman med låg livskvalitet. I en annan studie 

framkom att pessimister kunde uppvisa depressiva symtom efter transplantationen 
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och hade lägre livskvalitet (Jowsey et al, 2012). Antonovskys (2005) teoretiska modell 

KASAM, känsla av sammanhang, förklarar varför vissa människor klarar av 

svårigheter bättre än andra. Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre 

komponenterna som bidrar till KASAM. Förmågan att hantera påfrestningar i livet 

styrs av hur hög KASAM personen har. Personer med hög KASAM har lättare att 

anpassa sig till sin sjukdomssituation vilket bidrar till bättre livskvalitet. Personer 

med låg KASAM har istället svårare att anpassa sig och hantera påfrestande 

situationer vilket leder till sämre livskvalitet. Antonovsky (2005) menar att dessa 

personer därför kan ha ett större behov av hjälp och omvårdnad. Detta kan göras 

genom tydlig kommunikation, informera och förmedla kunskap, tillhandahålla 

resurser och uppmuntra och motivera patienter och närstående. Utifrån ovanstående 

kommer funderingar upp huruvida man skulle kunna använda sig av detta kliniskt. 

Det är intressant hur olika copingstrategier kan användas och hur optimism och 

pessimism kan kopplas ihop med livskvalitet. Ofta finns en tid innan 

transplantationen, skulle man då kunna tänka sig att detta vore något att jobba med? 

Om man kan förbereda transplantationspatienten och jobba med copingstrategier 

och stärka KASAM kan man tänka sig att de då får en bättre livskvalitet efter 

transplantationen. Detta är något som vore intressant att göra ytterligare studier på. 

 

Transplanterade beskrev hopp som en av de viktigaste sakerna för att orka ta sig 

igenom transplantationen. Efter transplantationen fick de nytt hopp om framtiden 

och om att kunna fortsätta leva ett normalt liv och få tillbaka sin plats i samhället, till 

exempel genom att kunna återgå till arbetet. I en studie av Conway et al (2013) 

beskrevs också hopp inför framtiden, att kunna sätta nya mål och prioriteringar i 

livet, få en känsla av normalitet i sitt liv och att känna sig självständig att kunna ta 

hand om sig själv och sin hälsa, som viktiga faktorer för återhämtning och psykiskt 

välmående. Även i en annan studie beskrevs att kunna återgå till jobb och dagliga 

aktiviteter vara viktiga mål efter transplantationen (Jowsey et al, 2012). Bakkan et al 

(2011, 505-506) menar att en lång sjukdomstid kan påverka personens möjlighet att 

komma tillbaka i arbete och att sociala funktioner i livet kan förändras. Vi som 

författare funderar över vad man skulle kunna göra för att undvika att personerna 

blir borta länge från arbetsliv och får en lång sjukdomstid. Vore det bättre att 

transplantera tidigare för att undvika detta? Detta är en komplex fråga som vi inte 
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har något enkelt svar på och det skulle krävas mer forskning om detta för att kunna 

svara på. 

 

Att vilja ha kontroll över sin hälsa och det dagliga livet beskrivs som drivande för 

personer som genomgått en transplantation. Ibland behöver man på grund av sitt 

hälsotillstånd släppa på kontrollen och lämna över stora delar av ansvaret till 

vårdpersonalen. Det är då viktigt att man kan känna förtroende och lita på andra 

(Conway et al. 2013). I litteraturstudien beskrivs hur viktig del sjukvårdspersonalen 

har i den transplanterades liv under den perioden. De transplanterade kände stor 

tacksamhet mot vårdpersonalen och beskrev relationen till vårdteamet som väldigt 

speciell. Författarna till denna litteraturstudie har funderat mycket kring 

sjuksköterskans roll och vad som förväntas vid omvårdnad av transplanterade. I en 

studie av Murphy (2007) beskrivs hur information och undervisning till patienterna 

ges, något som är en viktig del av sjuksköterskans arbete. En transplanterad patient 

måste ha nog med kunskap för att kunna övervaka sin egen hälsa och förstå när något 

inte är som det ska vara. Patienterna måste vara väl informerade och förstå vikten av 

sin medicinska behandling, handhavandet av medicinerna och biverkningar som kan 

uppstå. De måste även kunna känna igen tecken och symtom på bortstötning och 

infektioner. Sjuksköterskan måste kunna bedöma patienternas fysiska och psykiska 

behov inklusive vilken motivation och vilja patienten har. Enligt Eriksson (1995, 60-

63) är människan kroppslig, själslig och andlig, och kan inte förstås i sin helhet om 

inte de olika delarna utforskas.  Antonovsky (2005) menar att det är av yttersta vikt 

för sjuksköterskan att förstå och ta reda på vilken förmåga varje enskild individ har 

att hantera, förstå och se meningsfullhet i livet för att kunna ge en individuellt 

anpassad omvårdnad på bästa sätt. Enligt Bakkan et al (2011, 506-507) innefattar ett 

gott bemötande lyhördhet för patientens informationsbehov, att kunna tillgodose 

detta på ett individanpassat sätt samt att försäkra sig om att informationen har 

uppfattats korrekt. Eide och Eide (2009, 123, 345-351) beskriver hur händelser som 

innebär stora förändringar i livet kan medföra förlust av mening och sammanhang 

och orsaka en krisreaktion. De menar även att det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskan ger individ- och situationsanpassad information samt följer upp hur 

den uppfattats. Patienterna måste lära känna sin kropp igen efter transplantationen 

och anpassa sin livsstil till att leva ett liv med ett transplanterat organ. Målet är att 

patienterna ska kunna känna trygghet och kunna hantera sin vardag efter 
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transplantationen (Bakkan et al. 2011, 506-507). I studien av Murphy (2007) betonas 

även vikten av att sjuksköterskan informerar och stöttar anhöriga angående 

behandlingen och omvårdnaden av den transplanterade. Författarna frågar sig hur 

duktiga vi som vårdpersonal är på detta. Det vore intressant att göra fler studier runt 

detta.  

 

Metoddiskussion 

Kvalitativa studier har som mål att bidra till ökad förståelse om patienters 

upplevelser, erfarenheter och förväntningar (Friberg, 2012a, 121). Utifrån studiens 

syfte valdes därför att basera litteraturstudien på kvalitativ forskning. Författarnas 

förhoppning var att kunna öka förståelsen för transplanterade och på så vis kunna ge 

bättre stöd och omvårdnad till de patienterna.  Enligt Friberg (2012a, 121) kan 

kvalitativa studier bidra till att vara vägledande i det praktiska omvårdnadsarbetet.  

 

Vi valde att använda oss av Peer Reviewed vid sökning för att avgränsa det till 

vetenskapliga artiklar.  Enligt Östlundh (2012, 76) kan det få fram artiklar som är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter men det visar inte om själva artikeln är 

vetenskaplig. Hon menar vidare att sidantalet kan ge en ledtråd om det är en 

vetenskaplig artikel när det inte finns några vetenskapliga artiklar på en eller två 

sidor. Vi har i vår litteraturstudie inte använt oss av några artiklar som har så få 

sidantal.  

 

Östlund (2012, 74) påpekar att vetenskapligt material är en färskvara och 

rekommenderar därför en avgränsning i tid om man inte har särskilt intresse för 

äldre material. Vi som författare valde utifrån detta att begränsa vår sökning av 

artiklar publicerade år 2000 och framåt. Samtidigt var vårt syfte att belysa 

människors perspektiv och vi ville inte göra en alltför snäv begränsning när vår 

uppfattning är att perspektiven som skulle beskrivas inte drastiskt förändras över tid. 

Vi som författare har diskuterat tidsbegränsningen och huruvida äldre studier skulle 

vara irrelevanta idag. Samtidigt finns det en aspekt i hur samhället förändras och hur 

vården utvecklats under tiden vilket vi inte kan avgöra men vi ansåg ändå 

begränsningen vara rimlig trots att det finns en risk att relevanta studier inom 

området missades.  
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Enligt lag (SFS 2003:460) som behandlar etikprövning av forskning som avser 

människor, framgår det att om personen fyllt 15 år och anses förstå vad studien 

innebär för hennes eller hans del, ska de själva samtycka till forskningen och 

informeras. Därför valdes i vår litteraturstudie att enbart inkludera studier som hade 

personer över 15 år som deltagare.  

 

I denna litteraturstudie valdes att enbart inkludera artiklar skrivna på engelska och 

svenska, då det är de språk författarna behärskar. Enligt Friberg (2012b, 87) är den 

största delen av vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. De flesta artiklarna i 

litteraturstudien var skrivna på engelska. Trots att lexikon använts för översättning 

går det inte att garantera att inte feltolkningar gjorts vid översättningarna. Vi som 

författare diskuterade översättningarna mellan oss och läste artiklarna flera gånger, 

för att försöka i görligaste mån motverka att feltolkning skedde. 

 

För att kunna svara mot syftet valde vi bort artiklar som endast beskrev tiden före 

transplantation men några av de valda artiklarna beskrev både tiden före och efter 

transplantation. Vi valde då enbart att inkludera de delar av resultatet som beskrev 

tiden efter transplantationen. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskningsetiken finns för att skydda och respektera personer som väljer att delta i 

studier och även de som väljer att inte delta. Etiken innebär ett ansvar om 

människans värde och rättigheter (Kjellström, 2012, 70). Med detta som grund valde 

vi att enbart inkludera studier som var etiskt granskade och godkända eller hade ett 

etiskt resonemang. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) innebär forskningsetiskt 

ansvar att redovisa alla resultat och källor på ett tydligt sätt. Författarna av denna 

litteraturstudie har därför använt sig av god referensteknik och upprättat en 

referenslista för möjlighet till granskning. Kjellström (2012, 87) menar att ärlighet är 

grunden när man skriver ett vetenskapligt arbete, det är därför oredligt att avsiktligt 

förvränga eller plagiera text. Författarna av denna litteraturstudie har valt att 

sammanställa resultatet tillsammans under ständig dialog för att motverka att egna 

åsikter eller uppfattningar påverkat resultatet.  Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) har man som författare ett ansvar att redovisa alla resultat, även om de inte 
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stödjer den egna uppfattningen. Vi har därför valt att redovisa alla sidor, till exempel 

både de negativa och positiva upplevelserna, i fall studierna beskrivit det olika.  

 

Konklusion 

Att genomgå en organtransplantation är en livsomvälvande upplevelse som förändrar 

livet för alltid. Det krävs att personen kan anpassa sig efter sin nya livssituation med 

ständig risk för bortstötning och de begränsningar som det innebär att leva med 

livslång medicinering. För sjuksköterskan är det viktigt att vara medveten om 

patientens perspektiv för att kunna ge god och anpassad omvårdnad. Trots att 

transplantationen följs av en påfrestande återhämtning både fysiskt och psykiskt så 

ges man genom ett nytt organ en andra chans i livet och hopp om en bättre framtid. 

Det finns lite forskning som svarar på huruvida det finns någon skillnad mellan olika 

organtransplantationer och dess perspektiv. Det finns inte heller beskrivit om det 

finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor som genomgått en 

organtransplantation. För att kunna svara på detta anser författarna av denna 

litteraturstudie att det krävs ytterligare forskning.  
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Peer Reviewed 
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Cinahl Transplant 

recipent* 

AND quality of 

life 

AND 

qualitative 

Peer Reviewed 

All Adult 

26 6 4 3 3 

Cinahl Heart 

transplantation 

AND 

experiences 

Peer Reviewed 

Journal Subset: 

Nursing 

109 5 2 1 1 
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transplantation 

AND recipient* 

AND coping 

Peer Reviewed 

Journal Subset: 

Nursing 

23 3 2 1 1 

Totalt   212 22 15 11 10 
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Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
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Etik 
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Research 
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experiences of 

renal transplant 

patients: a 
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experience of 
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patients. 

 

Intervjuer med 
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e frågor som 

spelades in och 

transkriberades. 
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datan 

analyserades 

utifrån Grounded 

theory. 
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5 kvinnor 

och 3 män. 
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som transplanterade möter både 

före och efter transplantationen 

kan sammanfattas som att leva 
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An exploratory 
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greater 
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regarding the 
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Intervjuer med 

semistrukturerad

e frågor spelades 

in och 
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deltagare, 7 

kvinnor, 5 

män. 

41-68 år. 

Resultatet visade att det fanns 

olika aspekter av livskvalitet så 
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socioekonomiska, vilket alla hade 

en viktig betydelse.   
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experiences 

with liver 
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metod. 
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fenomenologisk 

metod. 
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deltagare, 9 

kvinnor, 3 
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24-63 år. 

 

 

 

Resultatet visade att genomgått 

en levertransplantation innebar 

att leva i en paradoxal situation. 

Att veta att man överlevt och 

svår att återfå fysisk styrka under 
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medicinering samt övervaka och 
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bortstötning.  
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study about the 

patients' 

experience 
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To describe 
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transplantationen
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14 
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Resultatet innehöll både 
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välbefinnande 
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Nordic Journal 

of Nursing 

Research & 

Clinical Studies / 
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Norge 
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kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman. 

Jones, J.B 

 

2005 

 

Progress in 
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USA 
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recipients' first 

year of 

posttransplant 

recovery: a 

longitudinal study 

 

 

To investigate 

the 
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experience. 
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semistrukturerde 
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tillfällen, efter 6 

veckor, 6 
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utifrån en 

fenomenologisk 

metod. 

 

20 
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män. 18-59 
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Resultatet visade på en fortsatt 

förbättring i den fysiska hälsan 

för de flesta deltagarna. Dom 

med fortsatta hälsoproblem led 

ofta av annan ohälsa sedan 

innan. Den psykologiska 

anpassningen var olika med 

perioder av rädsla, oro och 

depression. Stöd från familjen 

var otroligt viktigt och vid 1 års 

intervjun blev de ekonomiska 

problemen primära. 

Godkänd 

kvalitet 

Etiskt 

granskad 

Kaba, E. 

Thompson, D. 

R. 

Burnard, P. 

 

2000 

Coping after 

heart 

transplantation: 

a descriptive 

study of heart 

transplant 

recipients' 

methods of 

To explore the 

coping 

strategies of 

heart transplant 

recipients. 

Intervjuer med 

ostrukturerade, 

djupgående 

frågor som 

spelades in och 

transkiberades. 

Den insamlade 

datan 

42 

deltagare, 7 

kvinnor, 35 

män.  32-

61år. 

Resultatet visade på 8olika 

coping strategier som dom 

transplanterade använde sig av. 

Acceptans/optimism, 

förnekelse/undvikande, sätta 

mål, jämföra sig med andra, 

känna hopp och ändra 

Godkänd 

kvalitet. 

Etisk 

granskad. 



 Bilaga 2.                                                                                                                                                                                                  
       

 
 
 
 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Storbritannien 

 

coping analyserades 

med en kvalitativ 

grounded theory 

metod. 

prioriteringar och synsätt. 

Kaba, E. 

Thompson, D. 

Burnard, P. 

Edwards, D. 

Theodosopoulou

, E. 

 

2005 

 

Issues in Mental 

Health Nursing 

 

Grekland 

Somebody else's 

heart inside me: 

a descriptive 

study of 

psychological 

problems after a 

heart 

transplantation 

 

The study 

describes the 

psychological 

problems of 

heart transplant 

recipients  

Intervjuer med 

ostrukturerade, 

djupgående 

frågor som 

spelades in och 

transkiberades. 

Den insamlade 

datan 

analyserades 

med en kvalitativ 

grounded theory 

metod. 

42 st, 35 

män och 7 

kvinnor.  

Ålder 32-61 

år. 

Av den insamlade datan kom 

man fram till fyra kategorier, 

varav resultat presenteras från 

en av kategorierna, ”Somebody 

else’s heart inside me”.  

Subkategorier som kom fram 

var:  

 

(1) I’m very grateful to the 

person who gave me the heart. 

(2) What happened to my old 

heart? 

(3) Will the new heart change 

me? 

 

Godkänd 

kvalitet 

Etiskt 

granskad 

Luk, W. S. 

 

The HRQoL of 

renal transplant 

patients 

To explore 

health-related 

quality of life of 

Intervjuer med 

ostrukturerade 

frågor spelades in 

31 

deltagare, 

15 kvinnor, 

Resultatet visade att  

deltagarna skötte sina 

medicinanvisningar och 

Godkänd 

kvalitet 

Etiskt 
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2004 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Kina 

 

 

 

Chinese 

kidney 

transplant 

patients in 

Hong Kong. 

och 

transkiberades. 

Den insamlade 

datan 

analyserades 

utifrån en 

kvalitativ 

innehållsanalys.  

16 män. omvårdnadsrekommendationern. 

Även om nya symptom 

utvecklades av medicinerna så 

hade alla deltagarna förbättrats 

både i hur dom fungerade fysiskt 

och socialt och kände en 

förbättrad livskvalitet över lag.  

 

granskad 

Orr, A. 

Willis, S. 

Holmes, M. 

Britton, P. 

Orr, D. 

 

2007 

 

Journal of 

Health 

Psychology 

 

Storbritannien 

 

Living with a 

kidney 

transplant: a 

qualitative 

investigation of 

quality of life 

To explore the 

experience of 

living with a 

transplanted 

kidney. 

Deltagarna 

delades in i 

grupper där de 

fick diskutera hur 

det var att leva 

med någon 

annans njure. 

Diskussionerna 

spelades in och 

transkriberades.  

26 

deltagare, 

15 kvinnor, 

11 män. 24-

71år. 

Resultatet visade att det fanns 

klara fördelar med att få en 

transplanterad njure då det 

innebar mer energi och en friare 

livsstil. Alla deltagarna utom två 

kände att deras livskvalitet hade 

ökat. 

Godkänd 

kvalitet 

Etiskt 

granskad 

Sadala, Maria 

Lúcia Araújo 

Stolf, Noedir 

Heart 

transplantation 

experiences: A 

To understand 

the heart 

transplantation 

Intervjuer med 

en enda fråga 

”What does the 

26 

deltagare, 

Resultatet visade att det är en 

komplex situation att leva med 

ett transplanterat hjärta. Vissa 

Godkänd 

kvalitet 
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Antônio Groppo 

 

2008 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Brasilien 

 

phenomenologica

l approach 

experience 

based on 

patients 

descriptions. 

experience of 

being heart 

transplanted 

mean?” Den 

insamlade datan 

analyserades 

utifrån en 

fenomenologisk 

metod. 

 

17-71 år. deltagare kände att de hade god 

hälsa medan andra berättade om 

återkommande komplikationer. 

Alla deltagarna kände en 

förbättring av sin livskvalitet och 

de insåg att livet efter 

transplantationen var en process 

som kräver stöd och strukturerad 

uppföljning för resten av livet. 

Etiskt 

granskad 

 


