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ABSTRAKT 

Bakgrund: År 1954 utfördes den första lyckade njurtransplantationen, och är 

numera den mest kostnadseffektiva behandlingen för patienter med grav 

njursjukdom.  I början av år 2012 väntade sammanlagt 763 patienter i Sverige på ett 

nytt organ, var av 634 patienter var i behov av en ny njure. Drygt 30 % av 

njurtransplantationerna i Sverige sker med organ från levande donatorer samtidigt 

som det råder stor brist på njurtransplantat från hjärndöda givare. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av att leva 

med en transplanterad njure.  

Metod: En litteraturstudie med kvalitativa studier har genomförts. 13 vetenskapliga 

artiklar har kvalitetsgranskats, sammanställts och analyserats med hjälp av en 

kvalitativ analysmetod. Artikelsökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed 

samt PSYKinfo.  

Resultat: För det flesta patienter har livssituationen förbättrats markant efter 

njurtransplantationen. Samtidigt som mottagandet av en ny njure kunde väcka en 

rad olika känslor och funderingar. Majoriteten av de njurtransplanterade personerna 

upplever risken för rejektion som mest svåra att hantera. Patienterna beskrev även en 

lycka över att ha fått en andra chans i livet, samt vikten av att ta ansvar över sin nya 

njure.  

Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att den transplanterade patienten utsätts 

för en mängd olika förändringar som påverkar dennes livssituation. För att förbättra 

vården för den njurtransplanterade krävs att sjuksköterskan har förståelse för 

patientens förväntningar och upplevelser efter transplantationen och att ytterligare 

forskning görs inom området. 

  

 

Nyckelord: Njurtransplantation, patientens upplevelse, livssituation, litteratur 

studie.  

 



 
 

ABSTRACT 

Background: In 1954, the first successful kidney transplant was performed. Since 

then, kidney transplants have become the most cost-effective treatment for patients 

with severe renal disease. In the beginning of 2012 a total of 763 patients in Sweden 

were waiting for new organs, of whom 634 needed a new kidney. More than 30% of 

kidney transplants in Sweden are done with organs from living donors; meanwhile, 

there is a great shortage of kidneys for transplantation from brain-dead donors. 

Aim: The purpose of this study was to elucidate the patient's experience of living 

with a transplanted kidney. 

Methods: A literature study with a qualitative approach has been implemented. 

Thirteen scientific studies have been compiled and analysed, using a qualitative 

analysis. Article searches were performed in the Cinahl, Pubmed and Psychinfo 

databases. 

Results: For most of the patients, their lifesituation increased significantly after 

transplantation, although the new kidney often triggered a wide range of emotions 

and thoughts. Most patients found rejection to be the most difficult aspect to handle. 

Patients also indicated feeling fortunate to have been given a second chance in life, 

and being aware of the importance of taking responsibility for the new kidney. 

Conclusion: The result of the literature study shows that transplant patients are 

exposed to a variety of changes that affect their lives. Nurses have to understand the 

patient's post-transplantation expectations and experiences in order to improve their 

care, and further research is required in this area. 

  

 

 

Keywords: Kidney transplant, the patient's experience, life situation, literature 

study. 
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BAKGRUND  

Väntelistan för organdonation är idag större än någonsin, och njuren är det 

vanligaste transplanterade organet. År 2011 transplanterades totalt 744 organ i 

Sverige, varav 435 av dessa var njurtransplantationer.  I början av år 2012 väntade 

sammanlagt 763 patienter på ett nytt organ, där 634 patienter var i behov av en ny 

njure (Socialstyrelsen 2014). Nicoletto et al. (2014, 167) beskriver att transplantation 

av njurar är numera den mest kostnadseffektiva behandlingen för en betydande del 

av patienterna med grav njursjukdom. En studie av Landreneau, Lee, Landreneau 

(2010, 37) visar även att njurtransplantation är den behandling som ger störst 

livskvalité hos patienterna. 

Njurtransplantationer genom historien  

Sedan tidernas begynnelse har människan haft visioner om att kunna utföra 

organtransplantationer. År 1954 utfördes den första lyckade njurtransplantationen, 

mellan två tvillingbröder. En människa ärver antigener från båda sina föräldrar, 

vilket medför att endast hälften av individens antigener överensstämmer med faderns 

eller moderns. Det är endast enäggstvillingar som har identisk antigenuppsättning 

(Seeberger 2011, 141). Transplantat som sker mellan enäggstvillingar uppfattas därav 

inte främmande av mottagaren, och det sker ingen avstötning av organet (Tufveson 

2008, 247).  

Howard, Cornell, Chochran (2012, 6) beskriver att njurtransplantation blev ingen 

framgångsrik behandling förrän immunsupprimerande läkemedel utvecklades under 

1960-talet. Dessa läkemedel slog inte ut immunförsvaret som tidigare 

läkemedelsbehandlingar gjort, utan endast hämmade det. Detta medförde att 

patienterna inte längre drabbades av svåra eller dödliga infektioner. Seeberger (2011, 

143) uttrycker att en ständig utveckling av immunhämmande mediciner skett, vilket 

har resulterat i en mycket större överlevnad bland transplanterade patienter.  

Lagar och riktlinjer  

Lagen om transplantation (1995:831) ges ut av Socialstyrelsen. Denna lag innefattar 

bestämmelser angående hanteringen av biologiskt material från en levande eller 

avliden person. Biologiskt material avsedd för transplantation får tas från den avlidne 

om denne gett sitt samtycke, eller om det på annat sätt kan utredas att åtgärden 
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skulle stå i enlighet med den avlidnes inställning. Är uppgifterna om patientens 

önskan motstridiga får en donation inte genomföras. Biologiskt material får endast 

tas från en levande människa om denne har gett sitt medgivande. Vid donation av 

organ som inte kan återbildas, krävs ett skriftligt godkännande av donatorn. 

Biologiskt material får inte tas från en levande människa om detta kan medföra fara 

för givarens liv eller hälsa. För att en organdonation skall vara möjlig måste 

dödsfallet inträffa på en intensivvårdsavdelning under en pågående 

respiratorbehandling (Socialstyrelsen 2014).       

Njuren och dess uppgifter  

Människor har två njurar som är placerade högt uppe i bukhålans bakre del, som 

skyddas av de nedre revbenen. Njuren hos en vuxen människa är i regel 12 centimeter 

lång och väger 150 gram, och har en betydande roll i homeostasens bevarande. Den 

främsta uppgiften är att reglera vattenbalansen i kroppen, vilket är en livsviktig 

funktion. Genom filtration i glomeruli bildas cirka 180 liter primärurin per dygn, där 

större delen av det filtrerande vattnet återupptas i kroppen och den resterande 

mängden blir till urin. Andra funktioner som njuren har är att utsöndra slaggämnen 

som bildas vid ämnesomsättningen, reglerar syra-basbalansen i kroppen samt bildar 

de även livsviktiga hormoner (Seeberger 2011, 18-35).  

När njurarna inte längre klarar av sina uppgifter på grund av nedsatt funktion, 

försöker de så långt det är möjligt att kompensera de rubbningar som uppstår. Vid 

grav njursjukdom räcker inte kompensationerna till utan ämnen ansamlas i kroppen, 

där omfattningen kan bli så stor att det i värsta fall uppstår livshotande symtom 

(Seeberger 2011, 47). Vid njurinsufficiens kan det uppkomma ett kliniskt syndrom 

som kallas uremi, vilket innebär urinförgiftning. Vid svår uremi kan det bli 

nödvändigt att patienten behandlas med dialys (Attman, Alvestrand 2008, 211-215). 

Det finns två olika dialysbehandlingar. Hemodialys innebär att blodet renas utanför 

kroppen, och då avlägsnas slaggämnen, överskott av salter och syror samt överskott 

av vatten. Peritonealdialys är ytterligare en metod, där bukhinnan används som ett 

kroppseget dialysfilter (Seeberger 2011, 121-130). Behandling med 

njurtransplantation kan även bli aktuellt vid svår uremi (Stenvinkel, Elinder 2008, 

214).  

 



3 
 

Njurtransplantation   

Tufveson (2008, 246) beskriver att njurtransplantation är oftast den effektivaste, 

enklaste och billigaste behandlingen vid terminal njursvikt. I Sverige har det under 

en lång tid funnits positiva inställningar till njurtransplantation, samt har åsikterna 

kring organdonation varit mycket goda. Dock har antalet avlidna givare inte ökat, och 

därav ökar väntetiden för njurtransplantation. I Sverige kan väntetiden variera 

mellan ett till tre år beroende på blodgrupp samt andra omständigheter. Ett 

alternativ för att få kortare väntetid är att en frisk närstående vill och kan donera sin 

njure. Statistiken visar även på att transplantation från en levande givare, ger bättre 

resultat.  

Vid njurtransplantation får mottagaren vanligtvis behålla sina egna njurar, trots att 

de inte längre fungerar. Den nya njuren placeras istället i ena ljumsken, och ansluts 

till blodkärlen i buken som går från kroppspulsådern till benblodskärlen (Shum, Kim, 

Poder 2013, 13). Detta medför att njuren är lättåtkomlig om biopsi behöver göras, 

dock är njuren även mindre skyddad. Detta kan påverka patientens livskvalité, 

genom att denne behöver vara mer försiktig (Seeberger 2011, 147).  

Avstötning av njuren  

Trots medicinering med immunhämmande läkemedel kan kroppen avstöta det nya 

organet, vilket kallas rejektion. Rejektionen delas in i tre olika grupper, och dessa 

benämns hyperakut, akut samt kronisk. Vid den hyperakuta rejektionen sker 

avstötningen inom några timmar, och beror på att mottagaren redan före 

transplantationen har antikroppar riktade mot givarens antigener. För att undvika 

detta görs ett så kallat korstest, för att kontrollera att mottagaren inte har 

färdigbildade antikroppar riktade mot givaren. 

En tid efter transplantationen, knappt en vecka upp till tre månader, kan akut 

rejektion inträffa. Detta kan uppstå till följd av att dosen av immunhämmande 

läkemedel minskas, eller att patienten helt slutar inta det nödvändiga läkemedlet. Vid 

kronisk avstötning sker processen långsamt, oftast under många år. Slutligen upphör 

det nya organet att fungera vilket leder till att patienten behöver genomgå 

dialysbehandling igen, alternativt får ett nytt transplantat. Risken för kronisk 

rejektion ökar med antalet akuta avstötningar (Seeberger 2011, 148). Nilsson et al. 

(275-279) beskriver att risken för rejektion är ett stort orosmoment för de 
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transplanterade personerna, där kvinnor kunde uppleva en mer påträngande ångest 

än män. 

Livslång läkemedelsbehandling  

När patienten får ett organ från en individ med annan antigenuppsättning reagerar 

dennes kropp. Lymfocyterna har som uppgift att döda främmande vävnad, antingen 

direkt eller med hjälp av antikroppar, och dessa aktiveras. För att lyckas med 

transplantationen måste patienten inta livslång läkemedelsbehandling. Denna 

behandling sker med immunosuppressiva läkemedel, som hämmar patientens 

lymfocyter (Seeberger 2011, 141-143). Olika preparat kombineras för att undvika 

biverkningar från höga doser av ett enskilt preparat (Tufveson 2008, 252).  

Lee, Gabardi (2012, 1961) visar att det sker en betydande minskning i rejektion av 

organ, på grund av den ständiga utvecklingen av immunosuppressiva läkemedel. 

Detta resulterar även i ökad överlevnad bland transplanterade patienter. Vidare 

beskriver Perlman, Rao (2014, 105) i sin studie att varje immunosuppresiva 

läkemedel ger en rad biverkningar, vilket kan påverka patientens livskvalité. 

Livsvärld  

Dahlberg, Segersten (2010, 127) beskriver livsvärldsteorin som en grund i 

vårdvetenskapen. Den har patientens värld som utgångspunkt, där målsättningen är 

att ha förståelse för vad hälsa och sjukdom betyder för patienten samt hur detta 

påverkar dennes livskvalité. Livsvärlden är en subjektiv upplevelse och unik för varje 

individ, parallellt som den delas med andra.  Wainwright, Fallon, Gould (1999, 234) 

beskriver att transplanterade bemöter utmaningar som kan påverka deras upplevda 

livssituation. Rädslan för rejektion samt läkemedelsbehandlingen med 

immunosuppressiva läkemedel som kan generera i flertalet biverkningar är 

stressfulla faktorer som kan resultera i förändrad livsvärld för patienterna.    

Problemformulering 

De goda resultaten vid organtransplantation, i kombination med den begränsade 

tillgången på donatorer, gör att efterfrågan på organ är betydligt större än tillgången. 

Njurar är det vanligaste transplanterade organet, där väntetiden kan vara upp till 

flera år.  Drygt 30 % av njurtransplantationerna i Sverige sker med organ från 

levande donatorer (Persson, Omnell 2002, 106), samtidigt som det råder stor brist på 
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njurtransplantat från hjärndöda givare (Seeberger 2011, 145). Hos den 

transplanterade kan mottagandet av en ny njure väcka en rad olika känslor och 

funderingar, vilket även kan påverka dennes livskvalité.  Patienten tvingas samtidigt 

till en livslång medicinering, som kan ge upphov till en rad komplicerade 

biverkningar. Intaget av de immunosuppressiva läkemedlen är mycket viktigt, men 

på grund av biverkningarna kan det ge upphov till emotionella samt kroppsliga 

påfrestningar för patienten. Denne är i ständig risk för att drabbas av rejektion 

(Seeberger 2011, 148), vilket kan medföra en konstant rädsla för att förlora sin frihet. 

Att få en transplanterad njure kan leda det till stora förändringar i patientens liv, på 

grund av de olika aspekter som transplantatet medför. Genom att få större förståelse 

och insikt kring patientens eventuella tankar och hur denne upplever sin livskvalité 

har sjuksköterskan bättre förutsättningar att utveckla en god relation gentemot den 

transplanterade. Den nya kunskapen kring patientens upplevelse att leva med sin nya 

njure kan generera i större möjligheter för sjuksköterskan att tillämpa ett 

personcentrerat förhållningssätt samt ger bättre utgångspunkt för att ge en god 

omvårdnad.  

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse av att leva med en 

transplanterad njure.  

Frågeställningar:  

 Vilka känslor uppkommer hos mottagaren gentemot givaren, efter en 

njurtransplantation blivit gjord? 

 Hur upplever patienterna sin livssituation på grund av den livslånga 

medicinering som blir nödvändig, samt de biverkningar som eventuellt kan 

uppstå, efter en njurtransplantation? 

 Hur upplever patienterna sin livsituation på grund av den ständiga risken att 

drabbas av rejektion, efter en njurtransplantation? 

 Hur upplever patienterna sin sociala situation, efter njurtransplantationen 

blivit gjord? 

 Vilka existentiella tankar uppstår hos patienten efter en njurtransplantation? 
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METOD  

Metoden som användes i denna studie var en litteraturstudie. Det huvudsakliga syftet 

med litteraturstudier är att få fram forskning för att sammanfatta den kunskap som 

redan finns, samt summera vad som fortfarande behöver forskas kring. 

Litteraturstudien genomfördes med kvalitativa studier, för att få svar på syftet. 

Kvalitativa artiklar svarar på sina syften, genom patientens subjektiva verklighet 

samt dennes förmedling av känslor och tankar (Polit, Beck 2012, 116-154). 

Sökmetoder  

Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, PsykINFO och Pubmed. 

Cinahl är en viktig databas för bland annat sjuksköterskor, som tillhandahåller 

artiklar, böcker samt avhandlingar kring bland annat omvårdnad och hälsa (Polit, 

Beck 2012, 120). Databasen PsychINFO innehåller artiklar till det psykatriska 

området. Fokus ligger på psykologi eller psykologiska aspekter kring medicin samt 

omvårdnad. Pubmed är en databas som innehåller referenser till tidsskrifter bland 

annat inom medicin samt omvårdnad (Willman, Stoltz, Bahtsevani 2011, 81-84).  Vid 

artikelsökningarna tillämpades nyckelorden ”kidney transplantation”, ”renal 

transplantation”, ”organ transplantation”, ”transplant recipients”, ”quality of life”, 

”experiences”, ”coping”,”patient educations”, ”immunosuppresive agents”, 

”Gratitude”, ”patiens satisfaction”, ”life Change events”, ”humans”, adaptation, 

psychological” samt ”pschycosocial factors”, vilket kombinerades med operatoren 

AND. (Se tabell 1, bilaga 2). Att använda de booleska operatorerna medför att 

sökningen blir utökad eller begränsad (Polit, Beck 2012, 120), vilket i detta fall 

begränsade sökningen. Ytterligare begränsningar nyttjades i studien, vilka var 

Nursing journals samt peer reviewed, där peer reviewed säkerställde att artiklarna 

var granskad av experter inom området. Sökningarna skedde genom Cinahl headings 

vilket resulterade i att orden hämtas genom Cinahls uppslagsverk. Sökningarna 

skedde även genom Mesh-termer, vilket är motsvarigheten i Pubmed (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani 2011, 70-90). 
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Urval 

För att de specifika problemställningarnas olika delar skall beröras, bör kriterier vara 

utformade (Willman, Stoltz, Bathsevani 2011, 62). Litteraturstudiens 

inklusionskriterierna innefattade; 1) Att litteraturen beskriver patienters upplevelse 

av att leva med en transplanterad njure. 2) Litteraturen är skriven på svenska eller 

engelska. 3) Litteraturen baseras på kvalitativ forskning. 4) Studiedeltagarna är över 

18 år. 5) Studiedeltagarna är av båda könen. 6) Artiklarna är granskade av experter 

innan publicering. 7) Artiklarna är publicerade efter år 1998. Litteraturstudiens 

exlusionskriterier till innefattade; 1) Patienterna fick inte vara under 18 år. 2) 

Artiklarna omfattar inte transplantation av andra organ, endast njurar. 3) Resultaten 

i artiklarna är inte av kvantitativ ansats. 4) Artiklarna belyser endast patienternas 

upplevelse.  

Urvalet av artiklar genomfördes sedan i fyra omgångar. Urval ett innefattade studier 

vars titlar överensstämde med litteraturstudiens syfte. I urval två genomlästes 

artiklarnas abstrakt, och de mest lämpliga valdes sedan ut för en fördjupad 

granskning. I urval tre gjordes en bedömning, där artiklarnas resultat skulle svara på 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 16 artiklar valdes ut till urval tre, där tre 

stycken föll bort då de inte ansågs besvara detta.  

Kvalitetsgranskning  

Artiklarna vars resultat besvarade frågeställningarna kring det valda området, 

kvalitetsgranskades i urval fyra. Denna kvalitetsgranskning skedde i enlighet med 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, bilaga 1) bedömningsmall för studier med 

kvalitativ metod. Samtliga artiklar bedömdes ha hög eller medelhög kvalité, och 

inkluderades i studien. Totalt 13 artiklar valdes ut och utgjorde resultatet för 

litteraturstudien. I tabell 2 (se bilaga 3) beskrivs dessa studier tydligare.  

Analysprocessen  

Artiklarna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys, och genomfördes 

utifrån Fribergs (2012, 127-129) modell. En kvalitativ innehållsanalys har fokus på 

tolkning av texter, och används framförallt inom vårdvetenskap. Tolkningen av texter 

kan ske på olika nivåer vilket gör innehållsanalysen användbar inom olika 

forskningsområden.  
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Analysarbetet skedde genom att artiklarnas resultat sönderdelades, för att finna 

bärande aspekter av betydelse för syftet. Detta medförde att en ny helhet bildades, 

och utgör litteraturstudiens resultat. Analysarbetet påbörjades genom att 

litteraturstudiens författare läste artiklarna enskilt upprepande gånger, med fokus på 

resultatet. Genom att läsa materialet flertalet gånger skapades en större 

tillförlitlighet, samt bildades en känsla för det huvudsakliga innehållet. Utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar, identifierades och sammanställdes 

meningsenheter i artiklarnas resultat som kondenserades och omvandlades till koder. 

All data sammanställdes i tabeller, vilket medförde att koder som var relaterade till 

varandra kunde slås samman till underkategorier. Likheter och skillnader kunde på 

så vis urskiljas, där underkategorier med liknande material sammanfogades till 

huvudkategorier. För att skapa en så korrekt tolkning av material som möjligt, 

genomfördas analysarbetet under en ständig dialog mellan författarna. 

Forskningsetik  

Polit, Beck (2014, 80-83) beskriver att i varje studie som inkluderar människor måste 

författarna ta hänsyn till etiska aspekter. De har en skyldighet att förebygga eller 

minimera att individerna som ingår i studien utsätts för skada eller obehag. Stryhn 

(2007, 182) beskriver att Helsingforsdeklarationen är det grundläggande dokumentet 

med etiska riktlinjer för humanforskning, och har som mål att skydda deltagarna i 

medicinsk forskning. En princip är att samhällets intresse aldrig får gå före hänsynen 

till den enskilda deltagaren. Sörensen, Olsson (2011, 86) skildrar att 

forskningskommittéerna finns till för att säkerställa att forskningen utförs med 

respekt för människovärdet, samt att människans rättigheter och friheter beaktas. 

För att undvika forskning där individer skadats, utnyttjas eller drabbats av obehag, 

inkluderades studier som var etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté 

eller där det framkommit att etiska överväganden har använts. Om det etiska 

resonemanget inte gick att skildra i studien, lästes tidskriftens riktlinjer för 

publicering för att fastställa om dessa krävde etisk granskning.  Litteraturstudien är 

på så vis i enlighet med de etiska överväganden som finns. 

Sörensen (2011, 84-85) uttrycker att inom forskningsetiken finns informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav för att skydda deltagarna i 

forskningen. Detta togs i beaktande och studiernas etiska resonemang gällande 

information, samtycke, frivillighet samt konfidentialitet granskades. 
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Olsson, Sörensen (2011, 89) beskriver vidare att etiken inom forskning hör samman 

med trovärdigheten. Viktigt att tänka på är att referenser anges korrekt, att rätt 

upphovsman uppgetts samt att plagiering inte får förekomma. Polit, Beck (2014, 126) 

uttrycker att det är förbjudet med egna åsikter när artiklarna beskrivs.  Genom att 

använda god referensteknik i litteraturstudien samt inta ett värderingsfritt 

ställningstagande förebyggdes dessa aspekter. En referenslista har utarbetats för att 

gransking av använt material skall kunna göras.  

RESULTAT 

Efter analys av artiklar kunde fyra huvudkategorier utläsas (se tabell 3). Dessa var; 

den njurtransplanterade patientens upplevda livsvärld, den njurtransplanterade 

patientens upplevda behov av vägledningen, den njurtransplanterade patientens 

upplevelse av den sociala tillvaron samt den njurtransplanterade patientens 

upplevelse av den livslånga medicineringen. Resultatet presenterades utifrån de 

huvudkategorier samt underkategorier som skapades under analysen. 

Tabell 3. Presentation av huvudkategorier samt underkategorier av patientens 

upplevelse av att leva med en transplanterad njure.  

Huvudkategori Underkategori 

Upplevelsen av livsvärlden – Patientens upplevda livskvalité 

– Patientens upplevda 

   känslor gentemot givaren  

– Patientens upplevelse av att få en   

   andra chans 

Upplevda behovet av vägledning – Patientens upplevda behov av  

   information 

– Patientens upplevda behov av stöd 

Upplevelsen av den sociala tillvaron – Patientens upplevelse av den sociala 

   situationen samt stigmatisering  

– Patientens syn på deras  

   arbetssituation samt ekonomi 

Upplevelsen av den livslånga 

medicineringen 

– Patientens upplevda rädsla för 

   rejektion 
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– Patientens upplevda biverkningar av  

   immunosuppressiva läkemedlen 

 

Upplevelsen av livsvärlden 

I den njurtransplanterade patientens upplevda livsvärld visar resultatet att 

patienternas livskvalité har ökat, parallellt med att de erfar en mängd olika känslor 

kring njurtransplantationen, samt att existentiella tankar väcks. 

Patientens upplevda livskvalité 

Da Silva Alencastro et al. (2013, 359) beskriver att transplantatet kan ses som ett 

mirakel, en symbol för hopp och frihet. Den nya njuren ger patienterna möjlighet att 

kunna återgå till sitt normala, självständiga liv. I en studie av Gill, Lowes (2008, 

1612) jämförde patienterna sina liv före samt efter njurtransplantationen, och 

fördelarna med att leva med en donerad njure var många.  För de allra flesta hade 

energin ökat, och de upplever en friare livsstil då de numera kan göra mer långsiktiga 

planeringar. Möjligheten att resa bort, träna och återgå till arbetet upplevdes som en 

enorm frihet.  

Transplanterade i en studie av Amerena, Wallace (2009, 276) uttryckte att den 

förbättrade hälsan, ökade energin samt den växande självkänslan medförde att de 

inte längre upplevde sig som en belastning för omgivningen. Känslan av hjälplöshet 

och att vara utan kontroll hade minskat, de beskrev att de var nöjda med livet i 

helhet.  S-C Luk (2003, 205) fann att de transplanterades livskvalité hade ökat 

markant, trots de biverkningar som uppstått på grund av medicineringen med 

Immunosuppressiva läkemedel. Transplanterade i en studie av Da Silva Alencastro et 

al. (2013, 360-362) beskrev att de fått en ny mening med livet, samt att deras 

autonomi hade förstärkts. Flertalet transplanterade upplevde ett stort ansvar över sin 

nya njure, vilket kunde påverka deras livskvalité. Den transplanterade njuren 

placeras i ena ljumsken, och ligger därmed oskyddad i kroppen (Seeberger 2011, 147). 

Hos de transplanterade kunde detta resultera i en stark oro över att skada sitt nya 

organ. Simpson, Silva (2013, 472) fann i sin studie att en patient slutade på sitt jobb, 

samt beskrev Stanfill, Bloodworth, Cashion (2012, 74) att en del transplanterade 

undvek att utföra fysisk aktivitet till följd av denna rädsla.  
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Studier visade att de allra flesta njurtransplanterade patienterna upplevde rädslan för 

rejektion som mest svåra att hantera (S-C Luk 2003, 205; Fisher et al. 1998, 559; 

Widerhold, Langer, Landenberger 2011, 420). I en studie av Wiederhold, Langer, 

Landenberger (2011, 420) beskrev patienterna att de fått deras liv tillbaka, och 

upplevde därav rädsla för att friheten skulle tas ifrån dem, om en avstötning skulle 

uppstå. De föreställde sig en situation där det blev nödvändigt med dialysbehandling 

igen, och de konsekvenser detta medför. Trots rädslan för rejektion samt oron över 

sitt nya organ, upplever patienterna en markant, förbättrad livssituation. En viktig 

händelse i hela transplantationsprocessen var patienterna återfick sin förmåga att 

kunna producera egen urin, vilket medförde en stark lyckokänsla.  

Patientens upplevda känslor gentemot givaren 

De njurtransplanterade patienterna beskrev i studier av Amarena, Wallace (2009, 

276) samt Gill, Lowes (2008, 1612) att de upplevde stor tacksamhet gentemot 

givaren, då de gett dem en andra chans i livet. De upplevde sig väldigt tillfreds med 

sitt nya organ. Fisher et al. (1998, 560) beskriver tacksamheten som en sorts inre 

eufori. Parallellt med detta uppstod det även känslor av oro kring donatorns hälsa 

och välbefinnande. För att genomföra transplantationen, behövde givarna påvisa att 

detta verkligen var något de ville göra.  

Vidare fann Orr et al. (2007, 659) att flertalet transplanterade hade svårt att sätta ord 

på den enorma uppskattning de upplevde. Tacksamheten kan dock även skildras av 

samvetskval, då det i många fall är någon som måste avlida för att en njure skall bli 

tillgänglig. I de flesta fall skrev de transplanterade ett brev till sin donator, i ett försök 

att beskriva sin tacksamhet. Detta upplevdes svårt, då ett tack inte betraktades som 

nog. 

Patientens upplevelse av att få en andra chans 

Majoriteten av de transplanterade i studier av Amarena, Wallace (2009, 276) samt 

Gill, Lowes (2008, 1612) beskrev att de var väldigt lyckliga över att ha fått en andra 

chans i livet, samt vikten av att ta ansvar över sin nya njure. Amarena, Wallace (2009, 

276) beskriver vidare att patienterna ville göra det bästa av sitt nyvunna liv, men 

samtidigt behandla den nya njuren med omsorg och inte ta för stora risker. 

Patienterna behövde utveckla hanteringsstrategier för att kunna handskas med de 

biverkningar som uppstod på grund av läkemedelsbehandlingen, samt att de behövde 
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upprätthålla en hälsosam livsstil. Detta på grund av att de upplevde en skyldighet 

gentemot givaren samt det medicinska teamet, som gjort denna andra chans möjlig.  

I en studie av Howell et al. (2012, 193) upplevde patienterna en enorm uppskattning i 

förhållande till donatorerna. Detta medförde att en del patienter upplevde att de 

negativa aspekterna av medicineringen var något de fick finna sig i. En inre konflikt 

kunde då uppstå hos de transplanterade, på grund av att de kunde känna skuld om 

det uppkom negativa känslor kring transplantationen. 

Upplevda behovet av vägledning 

Njurtransplantationen påverkar patienterna både psykiskt och fysiskt. Detta genom 

den ständiga insikten om att en rejektion kan uppstå, den livslånga medicineringen 

som blir nödvändig samt de livsstilsförändringar som kan uppkomma.   

 

Patientens upplevda behov av information  

Urstad et al. (2011, 637-638) beskriver i sin studie att njurtransplantationen 

upplevdes som en vändpunkt i livet, och orsakade känslomässiga reaktioner hos 

patienterna. Tre dimensioner urskiljdes, emotionella, fysiska och 

läkemedelsrelaterade, som försvårade patienternas förmåga till inlärning och 

koncentration. Stressfaktorer som identifierades inför transplantationen var oro för 

operationen samt donatorn. Efter transplantationen upplevde en del patienter en 

underlig känsla av att ha en annan persons njure i sin kropp. Detta uppfattades 

speciellt svårt om det var från en avliden donator, vilket genererade i känslomässig 

stress. Den immunosuppressiva läkemedelsbehandlingen hade även negativ 

påverkan på patienterna, då den orsakade nedsatt koncentration samt minne. Den 

fysiska dimensionen som försvårade patienternas inlärning, var att en del individer 

upplevde smärta, illamående, frekventa urinträningar samt att de fick ett ökat behov 

av sömn. De njurtransplanterade patienterna upplevde att de främst behövde få ökad 

information om läkemedelsbehandlingen, risken för rejektion samt 

livsstilsförändringar, då detta ansågs relevant för deras nya liv. Patienternas specifika 

livssituation och ålder påverkade även vad de önskade få ingående handledning om. 

Kunskap kring fertilitet och graviditet var främst ett önskemål i den yngre 

målgruppen, och de äldre kvinnorna såg ett behov angående information kring 

hudvård. 
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 Enligt Stanfill, Bloodworth, Cashions studie (2012, 71-74) är viktuppgång en vanlig 

biverkan av de Immunosuppressiva läkemedlen. Därav finns ett behov för 

patienterna att få ökad undervisning kring livsstilsförändringar, såsom kost och 

fysisk aktivitet.  

Vidare beskrev Urstad et al. (2011, 638) att patienterna upplevde kontroll över sin 

situation när de var inlagd på sjukhuset, men att tillämpa den teoretiska kunskapen i 

hemmet uppfattades som svårt. Informationen kring rejektion, var mest 

bekymmersamt för patienterna att kunna relatera till i verkligheten. De hade svårt att 

avgöra ifall symtom uppstått, samt när det var aktuellt att kontakta sjukvården. 

Alencastro et al. (2013, 360) belyste att det finns ett behov för de transplanterade att 

få uttrycka sina känslor och rädslor. Rätten till information möjliggör att patienterna 

får ökad autonomi, och underlättar därmed deras förmåga att ta egna beslut. 

 

Patientens upplevda behov av stöd  

Flertalet transplanterade beskriver i en studie av Urstad et al. (2011, 638-639) att de 

upplevde stor osäkerhet kring den egna förmågan att hantera den nya livssituationen. 

Känslan av självförtroende efter utskrivning från sjukhuset verkade dock öka om 

undervisningen präglades av tålamod, respekt, kontinuitet samt av en aktiv lärarroll. 

Sjuksköterskorna bör tänka på att hur de uttrycker sig, att de ger patienterna den tid 

de behöver samt att de ger upprepad information. Betydelsefulla detaljer, så som att 

ha en stängd dörr samt en lugn atmosfär underlättade inlärningen. Att samma 

sjuksköterska gav informationen var uppskattat hos patienterna. Denna kontinuitet 

bidrog till att patienterna lättare kunde öppna upp sig och prata om det som de 

upplevde var svårt. Genom att även ge de transplanterade en aktiv roll i lärandet, kan 

de finna ett stöd i sig själva. Att låta patienterna förbereda sina läkemedel samt 

undersöka sin urin, medförde i ökad förmåga att kunna tro på sig själv och sina 

styrkor. 

Gill (2012, 1625) beskrev att de transplanterade fann hjälp att hantera sina rädslor i 

stödgrupper. Att få stöd från olika professioner samt att få möjlighet att samtala med 

andra transplanterade patienter upplevdes som oerhört gynnsamt. Genom detta fick 

patienterna en unik inblick i transplantationsprocessen. 
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En del transplanterade uttryckte i en studie av Russel et al. (2003, 205) att det fanns 

ett behov av att utse en stödperson, för att underlätta läkemedelsbehandlingen. De 

främsta uppgifterna för denne var att dela medicinerna, samt säkerställa att 

patienten verkligen intog läkemedlet. 

Stanfill, Bloodwoth, Cashion (2012, 74) skildrar i sin studie att patienterna upplevde 

ett betydelsefullt stöd från sjuksköterskor, läkare samt dietister under 

återhämtningsprocessen. Detta stöd var även önskvärt efter sjukhusvistelsen. 

Upplevelsen av den sociala tillvaron 

Njurtransplanterade patienter kan uppleva den sociala tillvaron som både positiv och 

negativ. Inverkan på sociala relationer, arbetssituation och ekonomisk status är 

vanligt förekommande, samt upplevelser av stigmatisering. 

Patientens upplevelse av den sociala situationen samt stigmatisering  

Studier visar att de flesta av de njurtransplanterade patienterna upplevde en klart 

förbättrad social förmåga. Många av de transplanterades familjer hade gett dem ett 

starkt stöd under deras sjukdomsperiod, vilket resulterade i stärkta familjeband. 

Patienterna var mycket nöjda över att vara fria från dialysen, då det tillät dem att 

utföra aktiviteter de inte kunnat göra på länge. De var lyckliga över att kunna återgå 

till deras normala livsstil (S-C Luk 2003, 205; Fisher et al. 1998, 560).  

I en annan studie av Amerena, Wallace (2009, 276) beskrev en del av patienterna att 

de förväntat sig mer stöd från den sociala omgivningen. Individerna upplevde att det 

uppstod en disharmoni i deras relationer, då de anhöriga inte förstod vad 

transplantationen innebar och vilka livsstilsförändringar patienterna behövde gå 

igenom. En del transplanterade i en studie av Orr et al. (2007, 658) upplevde även att 

de behandlades annorlunda efter transplantationen, både av familj och 

arbetskamrater, vilket upplevdes som en besvikelse. De transplanterade uttryckte att 

omgivningen inte insåg allvaret i deras sjukdomstillstånd. Vidare beskrev Amerena, 

Wallace (2009, 276) att anhöriga förväntade sig att den transplanterade skulle vara 

helt återställd efter transplantationen, vilket kunde skapa frustration. 

Simpson och Silva (2013, 471) fann att sociala relationer kan stärkas genom effektiva 

hanteringsstrategier, men kan även försämras genom fördomar och stigmatisering. 

De transplanterade upplevde även vardagliga situationer, där de utsattes för 
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stigmatisering. Situationer beskrevs där andra individer tog avstånd från dem samt 

gav dem blickar, vilket upplevdes ledsamt.  Parallellt med detta upplevde de 

transplanterade en förbättrad hälsa, vilket genererade i förbättrad social livssituation. 

Gill (2012, 1612) visade i sin studie att patienterna nu kunde göra mer långsiktiga 

planeringar, vilket hade en betydande inverkan på de transplanterade och dess 

familjer. 

Patientens upplevelse av deras arbetssituation samt ekonomi  

De transplanterade uttrycker i en studie av Wiederhold, Langer, Landenberger (2011, 

420) en oro efter njurtransplantationen, över när de kunde återgå till arbetet samt 

hur många timmar de hade förmåga att arbeta, för att undvika att eventuellt hamna i 

ekonomiska svårigheter. S-C Luk (2003, 205) beskrev att flertalet transplanterade 

hade ett behov av sina anhörigas ekonomiska stöd. 

Vidare fann Wiederhold, Langer, Landenberger (2011, 420) att patienterna upplevde 

även en osäkerhet kring om deras arbete skulle ha en skadlig inverkan på deras nya 

njure. En normal återhämtning medförde att de transplanterade i en studie av Gill 

(2012, 1612) som varit yrkessamma innan operationen kunde återvända till arbetet 

efter 10-12 veckor. De transplanterade som inte haft förmåga att arbeta innan 

transplantationen upplevde svårigheter att komma tillbaka till arbetslivet, samt hade 

svårt att anpassa sig efter samhällets tekniska utveckling. Hälsostatusen upplevdes 

även som ett hinder för att få en ny anställning. Återbesök till läkare kunde generera i 

konsekvenser för arbetsplatsen, på grund av frånvaron. S-C Luk (2003, 205) beskrev 

att transplantatet genererade trots allt i känslor av hopp att kunna återintegrera med 

samhället samt bli ekonomiskt självständig. 

Upplevelsen av den livslånga medicineringen 

Behandlingen med Immunosuppressiva läkemedel blir en stor del av patientens liv, 

då medicineringen blir nödvändig för att förhindra rejektion. Detta kan påverka 

patientens liv negativt, både psykiskt och fysiskt, på grund av de biverkningar som 

kan uppstå.  
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Patientens upplevda rädsla för rejektion  

Orr et al. (2007, 658) beskrev i sin studie att trots en förbättrad livssituation, fanns 

en stark rädsla för att en rejektion skulle uppstå. En del transplanterade beskrev att 

de hellre skulle dö, än att behöva återvända till dialysbehandlingen. Patienterna 

uttryckte i en studie av Wiederhold, Langer, Landenberger (2011, 420) att efter de 

fått erfara de positiva förändringarna som transplantationen medfört, upplevdes 

dialysbehandlingen väldigt skrämmande. Andra känslor som uttryckes, var att de 

transplanterade levde på lånad tid. Vidare beskrev Orr et al. (2007, 658) att 

patienterna gjorde jämförelser av den nuvarande livssituationen med transplanterade 

som genomgått njurtransplantation och drabbats av bortstötning, eller avlidit. Detta 

medförde en ökad ångest hos dessa. 

Studier visade att den ständiga rädslan för rejektion upplevdes som svårast att 

hantera och var psykiskt påfrestande för de transplanterade (S-C Luk 2003, 205; 

Fisher et al. 1998, 559; Widerhold, Langer, Landenberger 2011, 420).  Orr et al. 

(2007, 65) beskrev att patienterna var ständigt uppmärksam på symtom som kunde 

relateras till rejektion. 

Gill (2012, 1626) fann att de flesta transplanterade patienterna fick en god 

återhämtning, men flertalet utsattes trots detta för akut rejektion. Detta medförde 

känslor av ångest och oro för att ytterligare bortstötningsreaktioner skulle uppstå. 

Dessa känslor avtog succesivt med tiden. 

Patientens upplevda biverkningar av de immunosuppressiva läkemedlen  

Amerena, Wallace (2009, 273) belyste att det krävs en livslång läkemedelsbehandling 

med immunosuppressiva läkemedel, för att en njurtransplantation skall bli lyckad. 

Dessa läkemedel förhindrar kroppens immunförsvar att stöta bort den nya njuren. De 

transplanterade patienterna i Russells et al. (2003, 203) studie såg ett tydligt 

samband mellan intaget av läkemedlen och en väl fungerande njure. De beskrev att 

behandlingen gav dem en ny chans i livet samt att de upplevde känslor av 

välbefinnande. Att glömma intaget av läkemedel uppfattades i en studie av Orr et al. 

(2007, 657) som en stor rädsla hos patienterna, då det skulle generera i skuldkänslor 

gentemot donatorn. 
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De immunosuppressiva läkemedlen ger upphov till en mängd olika biverkningar visar 

en studie av Howell et al. (2012, 193), som kan uppkomma i varierande 

svårighetsgrad och frekvens. De transplanterade accepterade sideffekterna som 

medföljer av läkemedlen, på grund av den starka oron av rejektion.  Gill (2012, 1626) 

beskrev att biverkningarna ansågs vara ett pris värt att betala, för att återfå sin hälsa. 

Studier visar att de vanligaste biverkningar som kunde uppstå till följd av 

läkemedelsbehandlingen var diarré, illamående, humörsvägningar, sömnsvårigheter, 

benskörhet, tremor, håravfall, överdriven hårväxt, högt blodtryck, nedsatt 

läkningsförmåga, gastrointestinala besvär samt viktuppgång. De löper stor risk att 

drabbas av infektionssjukdomar, diabetes, samt hjärt- och kärlsjukdomar (S-C Luk 

2003, 204; Howell et al. 2012, 190; Russell et al. 2003, 203).  De transplanterade 

beskrev i en studie av Amerena, Wallace (2009, 276) att de upplevde ett tillstånd som 

växlade mellan sjukdom och hälsa, på grund av den ökade infektionskänsligheten.  

DISKUSSION  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens upplevelse att leva med en ny 

njure. Resultatet visade att majoriteten av patienternas livssituation hade förbättrats 

markant efter transplantationen. Dialysbehandlingen upplevdes väldigt begränsande, 

och transplantationen av en ny njure resulterade i större frihet. Parallellt med detta 

upplevde även en del patienter en oro över sin nya njure, en rädsla för att skada sitt 

transplantat, vilket resulterade i en stor ansvarskänsla. Njurtransplantationen 

påverkade även patientens sociala situation, vilket både kunde ske i positiv samt 

negativ riktning. Det fanns en stark rädsla över att en rejektion skulle uppstå, vilket 

upplevdes som svårast att hantera hos de flesta patienterna. För att minska risken för 

rejektion, var det nödvändigt med en livslång behandling med immunosuppressiva 

läkemedel. Dessa kan ge upphov till en mängd olika biverkningar, i varierande 

svårighetsgrad och frekvens. De transplanterade upplevde en enorm tacksamhet 

gentemot donatorerna, som givit dem en andra chans i livet. 

Resultatdiskussion   

Resultatet består av tretton kvalitativa studier, som under resultatdiskussionen har 

sammanställts samt diskuterats utifrån tidigare forskning och 

omvårdnadsvetenskapliga teorier.  
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Litteraturstudiens resultat visar att den transplanterade utsätts för en mängd olika 

förändringar, både fysiskt och psykiskt, som påverkar den njurtransplanterades 

livsvärld. Dahlberg, Segersten (2010, 133) beskriver att den mångfasetterande 

livsvärlden har en fast medelpunkt, vilket är den subjektiva kroppen. Det är genom 

denna vi har tillgång till ett liv, ingen kropp skulle resultera i utebliven värld. 

Kroppen är ett centrum för människans existens, ett ankare som utgör fäste för 

världsligheten. En förändring i kroppen resulterar i en förändring av tillgången till 

livet samt världen. En sådan omställning blir särskilt tydlig när en individ drabbas av 

en långvarig sjukdom eller annat lidande. Hela existensen påverkas, i varierande 

grad. Enligt litteraturstudiens resultat upplever de transplanterade en avsevärd 

förbättring av deras livssituation efter transplantationen, som resulterat i större 

frihet. Livssituationen kan även bli begränsad, på grund av förändringen som skett i 

dennes kropp. Oro för att skada det nya organet kan medföra överdriven försiktighet, 

där de undviker att utföra aktiviteter som varit en naturlig del av deras tidigare liv.    

En genomgången njurtransplantation medföra ett ökat välbefinnande (Mendonca et 

al. 2014, 289: Fallon, Gould, Wainwright 1997, 567). Dahlberg et al. (2003, 32) 

beskriver relationen mellan lidande och välbefinnande som ett spänningsförhållande 

som skapar en rörelse. I patienternas livsvärld kan det förekomma olika varianter av 

lidande efter en njurtransplantation. Eriksson (1994, 83-99) beskriver att symtom 

och de biverkningar som följer sjukdomen benämns som sjukdomslidande. Detta 

tillstånd kan leda till oförmåga att utföra olika aktiviteter, som anses höra till ett 

fullgott liv. Eriksson beskriver även livslidandet, som berör hela människans liv, vår 

hållning till oss själva samt vår verklighet. Livslidandet hänger samman med hela 

människans existens.  Litteraturstudiens resultat fann att transplanterade i många 

fall kan uppleva sjukdomslidande. De immunosuppresiva läkemedlen kan ge upphov 

till ett flertal biverkningar som i varierande grad kan påverka patienternas livsvärld. 

Litteraturstudiens resultat visar att humörsvägningar, sömnsvårigheter, överdriven 

hårväxt samt håravfall kan förekomma som följd av läkemedelsbehandlingen, där 

slutsatsen kan dras att patientens relationer till familj samt vänner kan bli drabbad. 

Detta på grund av ett skiftande humör, relaterat till sömnsvårigheter samt 

humörsvägningar, vilket kan medföra att en disharmoni uppstår i relationerna. 

Överdriven hårväxt samt håravfall kan utveckla en negativ självbild hos patienterna, 

och att finna sig attraktiv inför andra människor kan genom detta upplevas som 

svårt. Därav kan slutsatsen dras att patienten kan drabbas av intimitetsproblematik, 
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samt kan utveckla en rädsla för nära relationer. Litteraturstudiens resultat visar även 

att de njurtransplanterade patienterna löper större risk att drabbas av sjukdomar, 

som diabetes, infektions- samt hjärt- och kärlsjukdomar. Att drabbas av en sjukdom, 

skulle resultera i ett stort sjukdomslidande hos patienten samt att dennes livsvärld 

skulle påverkas i betydande grad. Slutsatsen kan dras att det är viktigt att 

sjuksköterskan ger adekvat information angående de biverkningar som kan 

uppkomma, samt de konsekvenser som dessa kan ge. Genom riklig information, är 

patienten och dess anhöriga mer redo för vad som kan uppstå, samt har på så vis 

större möjligheter att hantera situationen. Det är även viktigt att sjuksköterskan ger 

adekvat information angående de livsstilsförändringar som kan bli nödvändig, såsom 

fysisk aktivitet samt kost. Ökad förståelse kring detta, kan förebygga att patienten 

drabbas av biverkningar såsom viktuppgång, vilket även minskar risken att drabbas 

av sjukdomar som diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Litteraturstudiens 

resultat visar att de njurtransplanterade patienterna i flertalet fall kan drabbas av 

livslidande. Rädslan för rejektion ansågs som det svåraste att hantera, och denna oro 

kan påverka patienternas livsvärld. Litteraturstudiens resultat visade att en del 

patienter undvek att utföra fysisk aktivitet samt att en patient slutade på sitt jobb, då 

rädslan var stor att det nya organet skulle skadas. Detta genererar i en hämmad 

livsvärld för patienten, och kan resultera i konsekvenser som försämrad hälsa 

relaterat till bristande motion. Det kan även resultera i ekonomiska konsekvenser, för 

patienten och dennes familj.  Slutsatsen kan dras att i mötet med den 

njurtransplanterade patienten är det viktigt att sjuksköterskan har kännedom om att 

denna rädsla och oro kan finnas. Genom att ha vetskap om detta, kan sjuksköterskan 

ge en förbättrad, personcentrerad omvårdnad samt har större möjligheter att ge 

patienten det stöd denne behöver.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att majoriteten av de transplanterade 

upplevde stärkta band till sina familjer och vänner. Hos en del patienter uppstod det 

dock även en osämja i relationerna. Detta på grund av att deras anhöriga inte förstod 

vad transplantationen innebar samt vilka livsstilsförändringar de transplanterade 

behövde genomgå. Det fanns även patienter som hade förväntat sig mer stöd från den 

sociala omgivningen. Eide, Eide (2009, 202) beskriver att allvarliga och svåra 

händelser i livet kallas ofta gemensamt för kriser. Individer i kris är i behov av stöd, 

medmänsklig kontakt och någon att dela tankar samt känslor med. Sjukdom och kris 

påverkar alltid relationen till närstående. När individen drabbas, så drabbas även 
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dess anhöriga. Ofta har patienten förväntningar på att de närstående ska ställa upp 

samt ge stöd. Om detta stöd uteblir, kan patienten känna sig besviken och avvisad. 

Chen et al. (2007, 321) beskriver att ett socialt stöd är starkt relaterad till patientens 

livskvalité, där stöd från sin livskamrat var en väldigt viktig faktor. De beskriver även 

vikten av att vårdteamet förbättrar det sociala stödet, för att främja livskvalitén hos 

njurtransplanterade patienter. Vidare beskriver Eide, Eide (2009, 202) att 

sjuksköterskans stöd till både patienten och dess anhöriga kan vara avgörande för 

hur familjen bemästrar situationen. Litteraturstudiens resultat kan tolkas som att det 

finns en brist i stödet för de närstående efter en njurtransplantation, vilket är en 

viktig aspekt att ha med i mötet med den transplanterade. Genom att sjuksköterskan 

ger information till patienten och de närstående samtidigt, kan de tillsammans tolka 

informationen. Detta kan resultera i en större förståelse för varandras situation samt 

generera i förbättrade förutsättningar att ge varandra stöd.    

Litteraturstudiens resultat visar att behandlingen med immunosuppressiva 

läkemedel blir en stor del av patientens liv, samt blir nödvändig för att en 

njurtransplantation skall bli lyckad. De vanligaste biverkningarna var viktuppgång, 

magbesvär, högt blodtryck, sömnsvårigheter, samt att patienterna hade ökar risk för 

att drabbas av infektion samt hjärt- och kärlsjukdomar. Detta beskrivs vidare i en 

studie av Heldal, Midvedt (2013, 461-462). Zarifian (2006, 613-614) visar i sin studie 

att det finns en signifikant skillnad i rapporterade biverkningar mellan könen, där 

kvinnor drabbades av fler symtom än männen vid intaget av Immunosuppressiva 

läkemedel. Därav kan slutsatsen dras att sjukvårdspersonalen bör beakta detta vid 

vårdandet av njurtransplanterade patienter. Vidare beskriver Zarifian (2006, 614) att 

ingen skillnad gällande uppkomna symtom kunde urskiljas mellan olika etniciteter 

samt åldersgrupper. 

Litteraturstudiens resultat fann att de transplanterade upplevde stor tacksamhet 

gentemot donatorn, dess familj samt det medicinska vårdteamet. De var lyckliga över 

att få en andra chans i livet, och hade svårt att sätta ord på sin enorma uppskattning. 

Transplanterade upplevde ett behov av att vårda sitt nya organ med omsorg, så 

donatorerna inte uppoffrat sin njure i onödan. Orr et al. (2007, 513) uttrycker i sin 

studie att följsamhet i medicineringen var en viktig aspekt för patienterna, för att visa 

tacksamhet gentemot donatorn. En hög följsamhet minskar risken för att en 

avstötning skall uppstå, vilket resulterar i både minskat lidande för patienten samt 
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mindre kostnader för samhället. Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatserna 

dras att i vårdandet av den njurtransplanterade patienten, är det viktigt att 

sjukvårdspersonalen ger goda förutsättningar för hög följsamhet. Tydlig och adekvat 

information kan bidra till förbättrad följsamhet. 

I litteraturstudiens resultat framkom även att förutom tacksamhet, upplevde 

patienterna en oro och ängslan angående donatorns hälsa och välbefinnande. 

Waterman et al. (2006, 19) beskriver en mängd olika orosmoment angående levande 

donation, där ängslan för donatorns hälsa var en av faktorerna. Vidare beskrivs även 

åtgärder för att underlätta beslutsprocessen för patienterna. Skriftligt material 

angående levande donation bör tillhandahållas, sjukvårdspersonalen bör därefter ha 

ett uppföljningssamtal med patienten för vidare diskussion kring donationen. 

Patienterna önskade även mer information kring varför givarna valt att donera, då 

detta kan minska deras skuldkänslor gentemot donatorn. Transplanterade 

rekommenderades även att samtala med andra patienter samt deras givare som 

genomgått levande donation, för att få höra verkliga upplevelser kring processen. 

Resultatet av litteraturstudien visar att det finns för få avlidna donatorer i förhållande 

till efterfrågan, och därav kan slutsatsen dras att dessa åtgärder är viktiga i vårdandet 

av njursjuka patienter. Att underlätta beslutsprocessen kan resultera i en större 

överlevad, då detta kan medföra att fler patienter väljer att mottaga en njure från en 

levande donator.  

Resultatet av litteraturstudien visade att njurtransplantationen kunde skapa 

känslomässiga reaktioner hos patienterna, som försvårade mottagandet av 

information. Gordon, Wolf (2009, 30) beskriver i sin studie att de transplanterade 

hade svårt att förstå vissa medicinska termer som användes vid informationen 

angående transplantationen, och på vis missade viktig information. Resultatet av 

litteraturstudien visar att sjuksköterskan bör beakta de känslomässiga reaktioner 

som kan uppstå, utgå från patientens intellektuella nivå, samt säkerställa att denne 

verkligen förstått den givna informationen.  

I litteraturstudiens resultat framkom att de njurtransplanterade upplevde sitt 

tillstånd i varierande utsträckning. De allra flesta upplevde en starkt förbättrad 

livssituation, men det fanns även patienter som upplevde en större oro och rädsla 

angående olika aspekter som det nya transplantatet medförde.  Dessa känslor kunde 

hämma patienterna i deras vardagsliv, som vidare kunde leda till försämrad 
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livskvalité.  Enligt Antonovsky (2005, 42-46, 185) kan dessa känslor bero på låg 

känsla av sammanhang (KASAM). En hög KASAM innebär att individen upplever en 

begriplighet, hanterbarhet samt en meningsfullhet med sitt liv. De har större 

möjlighet att föra ordning och mening i livet, när de ställs inför stressfulla 

situationer. Individer med låg KASAM har inte samma förmåga till denna möjlighet. 

Litteraturstudiens resultat visar att dimensionen av KASAM är viktigt att beakta i 

mötet med den njurtransplanterade patienten. Genom att identifiera patientens nivå 

av KASAM kan sjuksköterskan ge en förbättrad, personcentrerad omvårdnad samt ge 

information utifrån den transplanterades behov och önskningar.  

Resultatet av litteraturstudien visar att i mötet med den transplanterade anser de 

transplanterade personerna att det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten den tid 

denne behöver, reflekterar över hur de uttrycker sig samt ger upprepad information. 

Att samma sjuksköterska finns tillgänglig för patienten, bidrar till en kontinuitet 

samt att patienten lättare kan öppna upp sig. Fallon et al. (1997, 563) beskriver att 

sjuksköterskans roll är att hjälpa patienten att anpassa sitt liv efter transplantationen. 

Förståelse för patientens förväntningar och upplevelser efter transplantationen är en 

viktig aspekt för sjuksköterskan. Detta för att planera effektiva åtgärder som främjar 

patientens anpassning att leva med det nya transplantatet.  

Metoddiskussion  

Enligt Axelsson (2008, 174) har behovet av översikter över befintlig forskning 

eskalerat, detta på grund av den stora mängd studier som finns inom hälsoområdet. 

Polit, Beck (2014, 116) menar att litteraturstudier lägger en grund för vidare 

forskning. Att använda en litteraturstudie som metod, genererade i en samlad bild 

över den forskning som finns. Litteraturstudien ger synvinklar från flera olika 

studier, vilket resulterar i bred data. Detta medför en utökad kunskap inom området 

och vad som ytterligare behöver forskning kring.   

En styrka med litteraturstudien var att en kvalitativ inriktning på studien valdes, för 

att kunna besvara syftet på bästa vis. Friberg (2012, 121) menar att kvalitativa studier 

har som utgångspunkt att förmedla individers känslor och upplevelser, samt gestaltar 

hur erfarenheter, förväntningar och behov kan bemötas. Kvantitativa artiklar 

exkluderades, då dessa upplevdes att inte besvara på litteraturstudiens syfte.  
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Östlundh (2012, 74) uttrycker att vetenskapligt material är en färskvara. En 

avgränsning för årtal kan därav bli aktuellt, vilket minskar risken att inkludera 

forskning som inte längre är aktuell. Artikelsökningarna begränsades då endast 

studier publicerade efter år 1998 valdes att inkluderas. Detta kan anses som en styrka 

då det säkerställer att forskningen är aktuell, men även som en svaghet då relevant 

information kan ha missats. Det kan vara svårt att avgöra när informationen anses 

som oväsentlig.  

Enligt Polit, Beck (2014, 177) bör kriterier upprätthållas, för att underlätta 

beslutandet om en individ skall inkluderas eller exluderas i studien. Tydliga 

inklusions- samt exlusionskriterier hade tillämpats, vilket kan ses som en styrka då 

det underlättade urvalet av artiklar. Parallellt med detta var exlusionskriterierna få, 

vilket även kan ses som en styrka. Billhult, Gunnarsson (2014, 307) beskriver att om 

andelen individer som exluderas blir för stor, kan studiens slutsatser bli otillförlitliga. 

Axelsson (2008, 187) beskriver att en brist i litteratursökningen kan vara att alla 

språk som bemästras inte inkluderas. Ytterligare svagheter med litteraturstudien var 

att sökningar endast genomfördes med artiklar som publicerats på engelska samt 

svenska. Ena författaren i arbetsgruppen behärskar danska, därav kunde artiklar på 

detta språk även inkluderats och resulterat i ytterligare information. Alla artiklar som 

använts i litteraturstudien är skrivna på engelska, därav kan misstolkningar av 

innehållet ske samt kan viktig information gå förlorad, då engelska inte är 

modersmålet. Detta förebyggdes genom att texternas innehåll tolkades samt 

diskuterades upprepade gånger för att få en förbättrad helhetsbild. 

Polit, Beck (2014, 75) beskriver att överförbarhet innebär i vilken utsträckning 

studiens resultat kan överföras till andra grupper eller situationer. Att inkludera båda 

könen, individer över 18 år samt alla etniciteter i studien kan ses som en styrka. 

Resultatet blir i större utsträckning överförbart i andra kontext samt ger den en mer 

omfattad bild över upplevelsen av att leva med en transplanterad njure.  

Östlund (2013, 64) beskriver att det är ämnesområdet som är avgörande för vilken 

databas som skall användas. Vid artikelsökningarna användes mestadels Cinahl som 

databas, eftersom denna tillhandahåller studier kring omvårdnad och hälsa, samt är 

en viktig databas för sjuksköterskor, vilket kan ses som en styrka. Även andra 

databaser inkluderades, dock inte i samma utsträckning vilket därför kan ses som en 
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svaghet. Fler sökningar i dessa databaser kunde ha resulterat i ytterligare artiklar 

som var relevanta för studiens syfte. 

 

Etisk diskussion samt betydelse för omvårdnaden  

Litteraturstudiens resultat visade att flertalet transplanterade personer upplevde en 

svårighet att erhålla information efter transplantationen, då känslomässiga 

reaktioner kunde uppstå. Vidare framkom i litteraturstudiens resultat att 

sjuksköterskan bör inta en aktiv lärarroll, samt bör undervisningen präglas av 

respekt, tålamod samt kontinuitet. De transplanterade ansåg att sjuksköterskan bör 

ge patienten den tid denne behöver samt ge upprepad information. Eide, Eide (2011, 

118) beskriver att centrala värderingar inom vårdyrken är omsorg, respekt, 

yrkeskunskap och kvalité. Sjuksköterskan bör aktivt lyssna på patienten och visa 

respekt för denne. Vidare beskrivs även vikten av att förbereda sig inför möten med 

patienten, då detta genererar i bättre förutsättningar att kunna förmedla viktigt 

information. Genom en god kommunikation kan etiska problem lösas.   

Litteraturstudiens resultat visade även att de transplanterade personerna upplevde 

ett ökat behov av information angående risken för rejektion, livsstilsförändringar 

samt biverkningar av de immunosuppressiva läkemedlen. Om sjukvårdpersonalen 

inte ger patienten de förutsättningar som denne behöver för att kunna tillhandahålla 

information, kan viktig kunskap gå förlorad. Detta kan resultera i en rad etiska 

konsekvenser, som kan försämra patientens livssituation. Viktuppgång är en vanlig 

biverkan av läkemedelsbehandlingen där bristande kunskap kan leda till övervikt, 

som i sin tur kan resultera i sjukdomar som diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. 

De transplanterade upplevde även en osäkerhet kring risken för rejektion, och hade 

svårt att relatera till vad som är typiska symtom för avstötning. Bristande information 

angående detta kan medföra en försenad kontakt med vården, samt kan resultera i en 

avstötning av organet.  Livskvalitén hos patienten skulle drastiskt försämras, då 

dialysbehandling blir nödvändigt igen. Undervisningen är därmed en viktig hörnsten 

i vårdnadet av njurtransplanterade patienter, där god kommunikation kan förebygga 

olika oetiska dilemman samt ger patienten bättre förutsättningar till en förbättrad 

livssituation.  
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver bland annat att sjuksköterskan skall ge 

information på ett korrekt samt individuellt anpassat tillvägagångssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Litteraturstudiens resultat ger en god inblick hur 

sjukvårdspersonalen bör förhålla sig i mötet gentemot de transplanterade 

patienterna, och kan på så vis förebygga att vårdlidande uppstår.  

Slutsats  

Litteraturstudiens resultat visar att den transplanterade personen utsätts för en 

mängd olika förändringar som påverkar dennes livsvärld. De allra flesta upplever en 

förbättrad livskvalité och hälsa, ett ökat självförtroende samt en större frihet. De 

upplever en enorm tacksamhet gentemot donatorerna samt det medicinska 

vårdteamet som möjliggjord denna andra chans de fått i livet. Majoriteten av de 

transplanterades relationer hade stärkts, men för en del uppstod det konflikter.   

Det som upplevdes svårast att hantera, var rädslan för rejektion. Hos flertalet fanns 

det även en stark oro att skada sitt nya organ, vilket kunde medföra begräsningar i 

patienternas dagliga liv. Den livslånga behandlingen med immunosuppressiva 

läkemedel visade sig ha stor inverkan på patienternas liv. Medicineringen kunde 

orsaka en rad olika biverkningar, vilket i många fall påverkade patienternas 

livssituation. Flertalet transplanterade beskrev dock att biverkningarna var ett pris 

värt att betala, för att få sin hälsa tillbaka.  

Resultatet av litteraturstudien visar att patienterna har ett stort behov av tydligare 

information samt stöd från sin omgivning. Detta för att lättare kunna anpassa sig 

efter sin nya livssituation med den transplanterade njuren. Information kring 

medicineringen samt dess biverkningar, risken för rejektion samt 

livsstilsförändringar ansågs vara de mest viktiga ämnena att få ökad kunskap om. 

Genom att ge tydlig information om detta kan patienternas livskvalité öka, samt 

minska onödigt lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll i detta.  

Litteraturstudien visar att ytterligare forskning kring behovet av stöd till närstående 

är av stor vikt, då en brist av detta identifierades under forskningsarbetet. Mer 

information om detta, skulle kunna underlätta för sjuksköterskan i mötet med 

patienten och dess anhöriga. Genom litteraturstudiens resultat framkom även ett 

behov av vidare forskning kring vikten av information vid mottagandet av organ från 

en levande donator. Resultatet av litteraturstudien visade att ta emot transplantat 
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från en levande donator skapade olika känslor hos patienten, och flertalet hade svårt 

att acceptera det givna organet. Ytterligare forskning skulle kunna ge möjlighet till 

förbättrad information och stöd för patienterna, vilket kan underlätta 

beslutsfattandet samt öka överlevnaden hos de transplanterade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

REFERENSFÖRTECKNING 

*Markerade artiklar ingår i litteraturstudiens resultatdel. 

 

*Alencastro da Silva, Cristina Lidiane. Freitas da Souza, Talitta. Maruyama, Sonia 

Ayako Tao. Silva, Deyse Regina Sumida. Cabral da Silva, Fábio. 2013. The renal 

transplantation in view of the transplanted person. Cienc Cuid Saude. 12(2): 356-

364. 

 

*Amerena, Penny. Wallace, Patti. 2009. Psychological experiences of renal 

transplant patients: a qualitative analysis. Counselling and psychotherapy research. 

9(4): 273-279. 

Antonovsky, Aaron. 2005. Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur.  

Attman, Per-Ola. Alvestrand, Anders. 2008. Kronisk njurinsufficiens. I Aurell, 

Mattias. & Samuelsson, Ola. (red.) Njurmedicin. Stockholm: Liber AB, 205-219. 

 

Axelsson, Åsa. 2008. Litteraturstudie. I Granskär, Monica. Höglund-Nielsen, Birgitta 

(red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. Ungern: Författarna 

och Studentlitteratur. 

Billhult, Annika. Gunnarsson, Ronny. 2014. Bortfallsanalys och beskrivande statistik. 

I Henricson, Maria (red). Vetenskaplig teori och metod- från idé till examination 

inom omvårdnad. Upplaga: 1:4. 305-314. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Chen, Wan-Chi. Chen, Ching-Huey. Lee, Po-Chang. Wang, Wen-Ling. 2007. Quality 

of life, symptom distress, and social support among renal transplant recipients in 

southern taiwan: a correlational study. Journal of nursing. Volym 15: 319-329. 

Dahlberg, Karin. Segersten, Kerstin. 2010. Hälsa och vårdande i teori och praxis. 

Stockholm: Natur och kultur.  

 

Dahlberg, Karin. Segersten, Kerstin. Nyström, Maria. Suserud, Björn- Ove. 

Fagerberg, Ingegerd. 2003. Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur AB.  

 



28 
 

Eide, Hilde. Eide, Tom. 2011. Kris och bemästrandeteori. I Omvårdnadsorienterad 

kommunikation: Relationsteknik, samarbete och konfliktlösning. Upplaga 3. 197- 

234. Lund: Studentlitteratur AB.   

 

Eriksson, Katie. 2005. Den lidande människan. Stockholm: Liber Ab. 

 

*Fisher, Rachel. Gould, Dinah. Wainwright, Steven. Fallon, Mureen. 1998. Quality of 

life after renaltransplantation. Journal of Clinical Nursing. 7(6): 553-563. 

 

Friberg, Febe. 2012. Att bidra med evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I Friberg, Febe (red). Dags för uppsats- vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. Upplaga: 2:1. 121-132. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

*Gill, Paul. Lowes, Lesley. 2008. Gift exchange and organ donation: Donor and 

recipient experiences of live related kidney transplantation. International Journal of 

Nursing Studies, 45(11): 1607-1617. 

 

*Gill, Paul. 2012. Stressors and coping mechanisms in live-related renal 

transplantation. Journal of Clinical Nursing. Volym 21: 1622-1631. 

 

Gordon, Elisa J. Wolf, Michael S. 2009. Health literacy skills of kidney transplant 

recipients. Progress in Transplantation. Volym 19: 25-39  

 

Heldal, Kristian. Midvedt, Karsten. 2013. Managing transplant rejection in the 

elderly: the benefits of less aggressive immunosuppressive regimens. Drugs again. 

459–466. 

 

Helsingforsdeklaretionen. (2013) 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ (Hämtad: 2014-11-23) 

 

Howard, Richard J. Cornelle, Daniell L. Cochran, Larry. 2012. History of deceased 

organ donation, transplantation, and organ procurement organizations. Progress 

in transplantation. Volym 22: 6-18.  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/


29 
 

 

*Howell, Martin. Tong, Allison. Wong, Germine. Craig, Jonathan C. Howard, Kirsten. 

2012. Important outcomes for kidney transplant recipients: a nominal group and 

qualitative study. National kidney foundation. 186-196. 

 

Johnsson, Cecilia. Tufveson, Gunnar. 2002. Transplantation. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Landreneau, Kandace. Lee, Kathryn. Landreneau, Michael D. 2010. Quality of life in 

patients undergoing hemodialysis and renal transplantation – a meta-analytic 

review. Nephrology Nursing Journal. Volym 37: 37-44 .  

 

Lee, Ruth-Ann. Gabardi, Steven. 2012. Current trends in immunosuppressive 

therapies for renal transplant recipients. American Society of Health-System 

Pharmacists. Volym 69: 1961-1975. 

 

Lundman, Berit. Hällgren Granheim, Ulla. 2008. Kvalitativ innehållsanalys. I 

Granskär, Monica. Höglund Nielsen, Birgitta (red). Tillämpad kvalitativ forskning 

inom hälso- och sjukvård. Upplaga: 1:5. 159-172. 

 

Mendonca Oliviera de, Ana Elza. Torres Vasconcelos de, Gilson. Salvetti Góes de, 

Marina. Alchieri, Joao Carlos. Fernandes Costa, Isabelle Katherinne. Changes in 

quality of life after kidneytransplantation and related factors. 2014. Acta Paul 

Enferm. 27(3): 287-292.  

 

 

Nicoletto, Bruna B. Fonseca, Natasha K. O. Manfro, Roberto C. Goncalves, Luiz 

Felipe S. Bauermann, Cristiane Lenita. Souza, Gabriela C. 2014. Effects of  

Obesity on Kidney Transplantatio Outcomes: A Systematic Review and Meta-

Analysis. Clinical and translational research: 167-176. 

 

Nilsson, Madeleine. Forsberg, Anna. Bäckman, Lars. Lennerling, Anette. Persson, 

Lars-Olof. 2010. The perceived threat of the risk for graft rejection and health-



30 
 

related quality of life among organ transplant recipients. Journal of Clinical 

Nursing. Volym: 20. 274-282.  

 

Olsson, Henny. Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen. Upplaga: 3. 

Stockholm: Liber AB.  

 

*Orr, Anne. Willis, Susan. Holmes, Michael. Britton, Peter. Orr, David. 2007a. Living 

with a kidney transplant: A qualitative investigation of quality of life. Journal of 

Health Psychology. Volym: 12(4): 653-662. 

 

Orr, Anne. Orr, David. Willis, Susan. Holmes, Michael.  Britton, Peter. 2007b. Patient 

perceptions of factors influencing adherence to medication following kidney 

transplant. Psychology, Health & Medicine. Volym: 12(4): 509-517 

 

Perlman, Rachel L. Rao, Panduranga S. 2014. Quality of life of older patients 

undergoing renal transplantation: finding the right immunosuppressive treatment. 

Drugs & Aging: 103-109.  

 

Polit, Denise F. Beck, Cheryl Tatano. 2014. Essentials of nursing research: 

appraising evidence for nursing practice. Upplaga: 8. Philadelphia: Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Ruppar, Todd M. Russel, Cynthia L. Medication adherence in successful kidney 

transplant recipients. 2009. Progress in transplant. Volym 19: 167-172.  

 

*Russell, Cynthia L. Conn, Vicki S. Ashbaugh, Catherine.  2003. Medication-taking 

beliefs of adult renal transplant recipients. Clinical Nurse Specialist. Volym 17: 200-

208. 

 

Seeberger, Astrid. 2011. Njurarna: De som håller oss i balans. Mölnlycke: Elanders 

Fälth och Hässler.  

 

Shum, Dorothy. Kim, Trisha. Poder, Liinda. 2013. Sonographic evaluation of 

abdominal transplants: A practical approach. Applied Radiology. 8-18.  



31 
 

*Simpson, Clélia Albino. Silva Souza de, Fernando. 2013. Trajectory of life of kidney 

transplant recipients: Seizing the changes in the lives of patients. Cienc Cuid Saude. 

12(3): 469-476.  

 

Stryhn, Helle. 2007.  Etik och omvårdnad. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Socialstyrelsen. 2014. Statistik inom donation och transplantation. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

 

*Stanfill, Ansley. Bloodworth, Robin. Cashion, Ann. Lesson learned: experiences of 

gainingweight by kidney transplant recipients. 2012. Progress in transplantation. 

Volym 22: 71-79.  

 

Stenvinkel, Peter. Elinder, Carl-Gustaf. 2008. Akut njursvikt och njuren i 

intensivvården. I Aurell, Mattias. & Samuelsson, Ola. (red.) Njurmedicin. Stockholm: 

Liber AB, 193-204. 

 

*Suet-Ching Luk, Weety. 2004. The HRQoL of renal transplant patients. Journal of 

Clinical Nursing. 13(2): 201-209. 

 

Svensk Sjuksköterskeförening. 2014. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf. Hämtad 2015-01-05.  

 

Tufveson, G. (2008). Njurtransplantation. I Aurell, Mattias. Samuelsson, Ola. (red.) 

Njurmedicin. Stockholm: Liber AB. 246-257. 

 

*Urstad, Kristin H. Wahl, Astrid K. Andersen, Marit H. Øyen, Ole. Fagermoen, May 

Solveig. 2012. Renal recipients’ educational experiences in the early post-operative 

phase – a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 26(4): 635-

642. 

 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


32 
 

Wainwright, Steven P. Fallon, Maureen. Gould, Dinah. 1999. Psychosocial recovery 

from adult kidney transplant: a literature review. Journal of Clinical Nursing. 

Volym 8: 233-245. 

 

Waterman, Amy D. Stanly, Sara L, Covelli, Tonie. Hazel, Erik. Hong, Barry A. 

Brennan, Daniel C.  (2006). Living donation decision making: recipient´s concerns 

and educational needs. Progress in transplantation. Volym 16: 17-23.  

 

*Wiederhold, Dietmar. Langer, Gero. Landenberger, Margarete. 2011. Ambivalent 

lived experiences and instruction need of patients in the early period after kidney 

transplantation: A phenomenological study. Nephrology Nursing Journal. Volym 

38: 417-423. 

 

Willman, Ania. Stoltz, Peter. Bathsevani, Christel. 2011. Evidensbaserad 

omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Upplaga: 3. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Zarifian, April. 2006. Symptom occurrence, symptom distress and quality of life in 

renal transplant recipients. Nephrology nursing journal. Vol 33: 609-618. 

 

Östlundh, Linda. 2012. Informationssökning. I Friberg, Febe (red.) Dags för uppsats- 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Upplaga: 2. 57-79. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

 

 



 
 

33 
 

Granskningsmall för kvalitetsgranskning   Bilaga 1. 
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Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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2 ** 
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3 *** 
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Författare, År, 
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Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 
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De Souza Silva, 
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Cuidado e 

Saude 

Trajectory of life 

of kidney 
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seizing the 

changes in the 

lives of patients 
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studie var att 

belysa de 

förändringar som 

uppstått i livet för 

njurtransplanterade 

patienter 

Kvalitativ studie 
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semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

användes 
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spelades in och 

transkriberades. 

 

Data 

analyserades 
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innehållsanalys 

enligt Bardin 

Nio deltagare deltog 

i studien, åldrarna 

21-56 år 

 

Majoriteten var 

män. 

 

Urval skedde 

genom 

bekvämlighetsurval 
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Resultatet 

presenterades i tre 

teman; 

 

– Påverkan på 

sociala relationer 

 

– Påverkan på 

social status 

 

– Upplevelsen av 
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behandlingen 

Medel 

Da Silva 

Alencastro, L C. 

Da Souza 

Freitas, T. 

Tao Maruyama, 

S A. 

Sumida Silva, 

D R. 

Da Silva, F B 

 

(2013), 

Brasilien 

 

Ciencia, 

Cuidado e 

Saude 

The renal 

transplantation 

in view of the 

transplanted 

person 

 

Syftet med denna 

studie var att 

belysa de 

upplevelser och 

känslor som 

uppkommer efter 

en 

njurtransplantation 

hos 

njurtransplanterade 

patienter 

Kvalitativ studie 

där intervjuer 

med öppna frågor 

genomfördes 

 

Data analyserade 

tematiskt, där 

resultatet 

bearbetades samt 

tolkades och 

delades in i 

kategorier 

Tre deltagare 

deltog i studien, 

åldrarna 44-50 år 

 

De som deltog i 

studien hade fått 

sin transplanterade 

njure från en 

avliden donator 
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Resultatet 

presenterades i tre 

huvudrubriker; 

 

– Meningen med 

sjukdomen 
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att vara 
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Hög 
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Författare, År, 

Land, Tidskift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

Stanfill, A.  

Bloodworth, 

R. 

Cashion, A. 

 

(2012), USA. 

 

Progress in 

transplantatio

n  

Lessons 

learned: 

experiences of 

gaining 

weight by 

kidney 

transplant 

recipients 

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

njurtransplanterade 

patienter upplevde 

deras viktuppgång, 

samt finna strategier för 

att förebygga viktökning 

hos framtida 

njurtransplanterade 

patienter 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 

genom 

fokusgruppsintervju

er, med två 

sessioner. Innan 

sessionerna fick 

deltagarna fylla i en 

undersökning, 

bestående av 13 

frågor. Intervjuerna 

spelades in 

 

Ljudinspelningarna 

transkriberades, 

kategoriserades och 

delades in i teman 

 

Sju deltagare 

deltog i studien. 

Medelåldern var 

55 år, och 

majoriteten var 

kvinnor. De som 

deltog hade gått 

upp minst 12 % 

av sin totala 

kroppsvikt, under 

loppet av ett år 

 

 

Ja 

Fyra huvudrubriker; 

-Hinder för ett 

hälsosamt 

matintag. 

Deltagarna 

upplevde att 

läkemedelsbehandli

ngen ökade deras 

aptit 

– Svårigheter att 

utföra fysiska 

aktiviteter. 

Deltagarna 

upplevde rädsla för 

att skada njuren  

-Upplevda effekter 

av viktökningen. 

– Idéer för att 

förebygga 

viktuppgång 

Hög 

 

Gill, P.  

Lowes, L. 

 

(2008), 

Storbritannien 

 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

Gift exchange 

and organ 

donation: 

Donor and 

recipient 

experiences of 

live related 

kidney 

transplantatio

n 

Syftet med studien var 

att utforska 

erfarenheter från 

donatorer och 

mottagare under 

transplantationsprocess

en, samt få fördjupad 

kunskap kring deras 

erfarenheter av levande 

donation 

Kvalitativ studie. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer, som 

ägde rum innan 

transplantationen 

samt tre och tio 

månader efter 

 

Elva familjer 

medverkade i 

studien, 

sammanlagt 22 

deltagare. Urvalet 

skedde genom ett 

bekvämlighetsurv

al. Både kvinnor 

och män deltog. 

 

Ja 

Fyra huvudrubriker 

presenterades: 

- Beslutsprocessen. 

– Transplantations- 

processen.  

– Den 

känslomässiga 

påverkan vid 

transplantationen.  

– Relationerna efter 

transplantationen 

Hög 
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Författare, 

År, Land, 

Tidskift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

H. Urstad, K. 

K. Wahl, A. 

H. Andersen, 

M. 

Øyen, O. 

Fagermoen, 

M S. 

 

(2012), 

Norge. 

 

Scandinavia

n Journal of 

Caring 

sciences 

 

Renal recipients 

‘educational 

experiences in the 

early post-operative 

phase- a qualitative 

study 

Syftet med studien 

var att belysa 

patienters 

upplevelse efter 

njurtransplantation

, för att få kunskap 

om vilken 

postoperativ 

utbildning som är 

viktig 

En kvalitativ 

studie där 

semistrukturerad

e intervjuer 

användes 

 

Hermeneutisk 

analysmetod 

enligt Kvale 

användes. 

Intervjuerna 

transkriberades 

och formulerades 

till huvudteman 

 

15 deltagare som 

nyligen genomgått 

njurtransplantation 

deltog i studien 

 

Ålder: 26-67 år 

 

Sju kvinnor, åtta 

män 

 

 

Ja 

Resultatet 

genererades i fyra 

huvudrubriker: 

– Barriärer mot 

inlärning i den 

tidiga postoperativa 

fasen. 

– Kunskap som är 

relevant för livet. 

– Kunskap vs. 

praxis. 

– En stödjande, 

lärande miljö 

 

Hög 

Fisher, R.  

Gould, D.  

Wainwright, 

S.  

Fallon, M. 

 

(1998), 

England. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Quality of life after 

renal transplantation 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters 

upplevelse i direkt 

anslutning före och 

efter 

njurtransplantation 

En kvalitativ 

studie där 

semistrukturerad

e djupintervjuer 

användes 

 

Data 

analyserades 

induktivt 

10 deltagare som 

var anslutna till en 

regional 

njuravdelning i 

London 

medverkade i 

studien. Dessa 

valdes ut genom 

ett 

bekvämlighetsurval 

 

Ja 

Frågorna under 

intervjuerna 

utgjorde rubriker i 

resultatet. Varje 

fråga presenterades 

med ett 

sammanställt svar, 

och hade fokus på 

de transplanterades 

upplevelse av 

njurtransplantatione

n 

Hög 
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Författare, År, 

Land, Tidskift 

 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

Cynthia. L 

Russell. 

 

 

(2003), 

Colombia. 

 

Clinical Nurse 

specialist 

 

Medication- 

Taking beliefs 

of adult renal 

transplant 

recipients 

 

Studiens syfte var 

att beskriva 

medicin-

trovärdigheten hos 

yngre äldre och 

äldre 

njurtransplanterade 

mottagare 

Kvalitativ studie 

med Deskriptiv 

utformning 

användes 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Data undersöktes 

med manifest 

innehållsannalys 

16 personer 

deltog i 

studien, 8 äldre 

och 8 yngre 

 

Yngre 

deltagares 

ålder, 18-49 år. 

De äldre 

deltagarna var 

50 år eller 

äldre 

 

Ja 

Resultatet delades in 

i tre delar: Beteende 

övertygelser, 

normativa 

föreställningar samt 

kontroll övertygelser 

 

 

Medel 

Orr, A. Willis, S, 

Holmes, M. 

Britton, P. 

Orr, D. 

 

(2007), 

Storbritannien. 

 

Journal of health 

psychology 

Living with a 

kidney 

transplant: A 

qualitative 

investigation of 

quality of life 

Studiens syfte var 

att undersöka 

patienters 

upplevelse av att 

leva med en 

transplanterad 

njure, för att få en 

bättre förståelse 

för hur det 

påverkar patienters 

livskvalité sett från 

deras perspektiv 

Gruppdiskussioner 

spelades in för att 

sedan transkriberas. 

Under 

gruppdiskussionerna 

gjorde 

anteckningar, och 

deltagarna 

observerades. 

Data analyserades 

med öppen kodning 

och delades sedan 

in i olika kategorier 

26 deltagare 

som var 

tillräckligt 

”friska” och 

hade ett 

transplantat 

som fungerade 

deltog i studien 

 

 

 

Ja 

Studiens resultat 

grupperades upp 

under fyra rubriker: 

 

– Medicinering 

– Rädsla 

– Tacksamhet och 

känsla av 

tacksamhetsskuld 

– 

Hanteringsstratergier 

Hög 
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Författare, År, 

Land, Tidskift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

Wiederhold, D. 

Langer, G. 

Landenberger, 

M. 

 

 

(2011) Tyskland. 

 

Nephrology 

Nursing Journal 

 

Ambivalent Lived 

Experiences and 

Instruction Need 

of Patients in the 

Early Period After 

Kidney 

Transplantation: 

A 

Phenomenological 

Study 

Studiens syfte var 

att beskriva 

patienternas 

erfarenheter efter 

en 

njurtransplantation 

före det att 

patienterna skrivs 

ut från sjukhuset, 

för att identifiera 

ämnen för 

patientundervisning 

och utbildning 

En beskrivande 

Fenomenologisk 

studie 

 

Tio 

semistrukturerade 

Intervjuer 

spelades in med 

frågor 

med ett öppet 

slut användes, 

sedan 

transkriberades. 

Analys av data 

skedde enligt 

Colaizzis 

fenomenologiska 

modell 

10 deltagare 

medverkade i 

studien 

 

 

Ålder: 41-66 

 

 

 

Män och kvinnor 

 

 

Ja 

Resultatet 

delades in i sju 

kategorier: 

– Jämförelse 

mellan dialys och 

transplantation. 

– Upplevelser av 

positiva 

förändringar. 

– Leva med det 

nya organet 

upplevelsen av 

försämringar och 

oro. 

– Upplevelsen av 

självförtroende. 

– Upplevelsen av 

behovet av stöd 

Medel 

 

 

Luk, S-C. 

 

 

 

(2004), Kina 

 

 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

The HRQoL of 

renal transplant 

patients 

Syftet med studien 

var att undersöka 

den hälsorelaterade 

livskvalitén hos 

njurtransplanterade 

patienter 

Kvalitativ studie. 

Data insamlades 

genom icke 

strukturerade 

intervjuer med 

öppna slut. Data 

analyserades 

genom en 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studiens 

deltagare var 

minst 18 å 

gammal, hade 

ett fungerade 

transplantat 

samt bar bosatt i 

Hong Kong 

 

 

Ja 

Resultatet 

delades in i:  

– Fysisk och 

psykosocial 

hälsostatus. 

– Det sociala 

livet. 

– Finansiell 

status. 

– Patienternas 

behov 

Hög 

 

 



40 
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Författare, År, 

Land, Tidskift 

 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

Howell. M 

Tong. A 

Wong. G 

Craig. C.J 

Howard. K 

 

(2012) 

Australien 

 

 

National Kidney 

Foundation 

Important 

Outcomes for 

kidney 

transplant 

recipients: A 

nominal group 

and qualitative 

study 

Syftet med denna 

studie var att få 

fram patientens 

perspektiv och 

prioriteringar för 

utfall efter 

transplantation 

och motiven 

bakom dessa 

prioriteringar 

En kombinerad 

fokuserad/nominal 

grupp teknik 

användes 

Deltagarna var 

över 18 år 

 

57 deltog i 

studien totalt. 

 

33män, samt 24 

kvinnor 

 

 

 

Ja 

57 deltagare 

identifierade 47 utfall 

som är relevanta för 

immunsuppression 

efter 

transplantationskirurgi 

Hög 

Amerena. P 

Wallace. P 

 

 

(2009), England 

 

Counseling and 

Psychotherapy 

Research 

 

Psychological 

experiences of 

renal transplant 

patients: a 

qualitative 

analysis 

Studiens syfte är 

att utveckla en 

teori som är 

baserad på 

mottagrens 

upplevda 

erfarenhet och att 

ge psykiskt stöd 

och 

stödinterventioner 

av rådgivare och 

ge professionell 

vård till gagn för 

patienterna 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades 

in 

 

Transkriberingen 

analyserades med 

Grounded theory 

Det var åtta 

deltagare som 

deltog i studien 

Dessa 

rekryterades 

genom självvalt 

urval och 

snöbollsurval 

 

Ålder 35-55 

 

Tre män 

Fem kvinnor 

 

Ja 

Resultatet delades 

upp i upplevelser före 

och efter 

transplantationen 

Hög 
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Tabell 2. Artikelöversikt samt bedömd kvalité.        Bilaga 3.  

Författare, År, 

Land, Tidskift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Bedömning 

Gill, P. 

 

 

(2012), 

Storbritannien 

 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

 

Stressors and 

coping 

mechanism in 

live-related renal 

transplantation 

Syftet med studien 

var att belysa 

mottagare och 

donatorers 

upplevelse av 

stressorer och 

hanteringsstrategier 

vid levande och 

relaterad 

njurtransplantation, 

innan och under 

första året efter 

transplantationen 

 

Longitudinell 

Fenomenologisk 

studie 

 

Semistrukturerade 

intervjuer vid tre 

olika 

tillfällen som 

bandades 

och som sedan 

transkriberades. 

Därifrån 

Utvecklades olika 

teman 

11 njurdonatorer 

och dess 

mottagare deltog 

i studien. 

Åldrarna 32-63 

år 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Resultatet 

delades in efter 

tidsaspekter. 

Under dessa 

huvudrubriker 

utvecklades 

underrubriker: 

 

– Livet innan 

transplantation. 

– Processen till 

att ta ett beslut 

– Viljan att vara 

”normal” igen. 

– Tillgång till 

sjukvård 

– Närmande 

hanterbarhet. 

– Komma över 

transplantationen 

– Gå vidare med 

livet 

– Ett onödigt ont. 

– Komma tillbaka 

till det normala. 

– Oro för 

framtiden 

 

Hög 

 

 


