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Abstrakt 

Bakgrund: Organtransplantation är en livräddande behandling för patienter med 

sviktande organ och väntan kan vara lång och plågsam. Det nya organet medför stora 

förändringar i livet och kan innebära en lång återhämtningsprocess.  

Syfte: Syftet med litteraturgranskningen är att belysa erfarenheter hos personer som 

genomgått en organtransplantation och bytt ut sitt hjärta, lunga, lever eller njure. 

Metod: Litteraturstudien granskar 11 kvalitativa studier med innehållsanalys. 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL, PsycINFO och samlade databaser via Ebsco. 

Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: “Att få en andra chans att leva”, “Ett 

mångfald av känslor kring att få ett nytt organ” och “Begränsningar i det nya livet”. 

Det framkom nio underkategorier under dessa. 

Slutsats: Att få ett nytt organ är en upplevelse som medför ett mångfald av känslor 

och innebär att livet förändras för alltid. Det nya organet ger upphov till ett nytt liv 

för patienterna men detta liv innebär också begränsningar. Sjuksköterskor bör vara 

medvetna om patientens komplicerade situation för att kunna bedriva 

personanpassad, god och säker omvårdnad med den transplanterade patienten. 

Nyckelord: Organtransplantation, patientperspektiv, omvårdnad. 



  

Abstract 

Background: Organ transplantation is a lifesaving treatment for patients with 

severe organ failure and waiting time can be long and painful. The new organ brings 

big changes in life and can cause long recovery periods.   

Aim: The aim of this literature review was to illuminate the experiences with persons 

who have undergone an organ transplantation and replaced a heart, lung, liver or 

kidney. 

Method: This literature review reviews 11 qualitative studies through content 

analysis. Articles were searched in the CINAHL, PsychINFO and Ebsco collected 

databases. 

Results: Three categories developed from the result: “To be given a second chance to 

live”, “A multitude of feelings concerning being given a new organ” and “Limitations 

in the new life”. Nine subcategories developed from these. 

Conclusion: To be given a new organ is an experience that causes a multitude of 

emotions and means that life will change forever. The new organ gives rise to a new 

life for the patients but this life also entail limitations. Nurses should be aware of the 

complicated situation that patients face to be able to provide good and safe care 

tailored to the transplanted patient. 

Keywords: organ transplantation, patient perspective, nursing. 
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Introduktion 

Litteraturstudien kommer att fokusera på tiden efter organtransplantationen och 

försöka ge djupare inblick i patienternas nya liv. 

Organtransplantation kan vara en livräddande behandling, framförallt för patienter 

med terminal organsvikt, och erbjuds när medicinsk eller kirurgisk behandling inte 

ger förbättring. Vid organtransplantation överförs ett friskt organ från donatorn till 

en mottagande människa. Donatorerna kan vara levande eller avlidna. Att få ett 

organ från en levande donator innebär att donatorn kan rädda ett liv och leva vidare 

och i framtiden kanske donera igen. En avliden donator donerar sina organ efter att 

ha konstaterats vara avliden. Beroende på vilka organ donatorn donerar kan olika 

många liv räddas. I Sverige bedrivs transplantationer på speciella 

transplantationsverksamheter, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska 

sjukhuset, Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Skånes 

Universitetssjukhus och Lund. Här arbetar specialutbildad personal för detta 

ändamål (1).  

Historik kring organtransplantation 

Organtransplantation har formats under en lång tid. Sedan urminnes tider kan man 

hitta händelser som kan liknas med organtransplantation. I första Moseboken kan en 

antydan till transplantation ses, då Eva skapades av Adams revben. Under 200-talet 

tros kinesiska kirurger ha genomfört transplantationer av organ och vävnad mellan 

människor. Människan experimenterade för att lära sig om vad som kunde funkade 

eller inte. Under 1700-talet bedrev kirurgen John Hunter experiment där han 

försökte transplantera råttsvansar till tuppkammar. Självklart misslyckades 

transplantationerna. Framstegen inom transplantation kom först på 1950-talet, då 

förståelsen för antigener och immunsystemet utformades. Första lyckade 

transplantationsförsöket genomfördes år 1953 och var en njurtransplantation. 

Patientens njurfunktion stabiliserades efter 19 dagar men efter 6 månader avled 

patienten av njur- och hjärtinsufficiens. Mer lyckade försök på njurtransplantation 

genomfördes året efter av Josef Murra. Det lyckade resultatet förklaras med att 

donatorn var mottagarens enäggstvilling. Första levertransplantationerna 

genomfördes år 1963 där längsta överlevnadstiden uppgick till 21 dagar. Därefter 

kom en lyckad hjärttransplantation år 1967 där en av patienterna överlevde i flera år. 

Lyckade lungtransplantationer genomförde kirurger inte förrän år 1982, då första 
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långtidsöverlevande patienten genomgick en kombinerad hjärt-lungtransplantation 

(2).   

Transplantationer idag 

I dagsläget är resultatet av organtransplantationer mer lyckat. Med ökade kunskaper 

och färdigheter höjs även efterfrågan. Globalt sett kan man se en stor ökning av 

patienter som är i behov av livsräddande transplantationer. År 2013 genomfördes ca 

118127 solida organtransplantationer där njurtransplantation är den vanligaste och 

uppgår till 79325, och 41,9% av dessa organ kom från levande donatorer. Vid 

levertransplantationer är siffran lägre på 25050 transplantationer och bara 18.3% 

kom från levade donatorer. Hjärt respektive lungtransplantationer sker inte lika ofta, 

6270 respektive 4834 transplantationer, år 2013. Dessa är de vanligaste solida organ 

transplantationerna runt om i världen. Andra solida organtransplantationer som 

förekommer är pankreas och tunntarm, men inte i lika stor utsträckning (3). Bara i 

Skandinavien uppskattades år 2014, ca 1666 patienter vänta på ett nytt hjärta, lunga, 

njure eller lever. Samma år tillkom 2178 nya patienter till väntelistan. Väntan på 

organet kan variera och en del hinner inte få den livräddande gåvan i tid. Av den 

totala väntelistan på 3844 patienter dog 95 innan de hann få ett nytt organ under ett 

och samma år (4).  Ett halvår in i 2014 väntade 709 patienter på en ny njure, lunga, 

hjärta eller lever, i Sverige. Under samma halvår genomfördes ca 600 

transplantationer, vilket medför att ungefär 100 patienter fick vänta vidare efter ett 

nytt organ (5). 

 

I väntan på organtransplantationen 

Transplanterade organet kommer oftast från avliden donator, men som tidigare 

nämnts förekommer levande donatorerer när det gäller lever-eller 

njurtransplantationer. Man räknar att en avliden donator kan rädda upp till 8 liv och 

bara i USA uppskattas ca 21 avlida varje dag i väntan på ett nytt organ (5,6). Att få ett 

nytt organ kan vara en lång och komplicerad process då ett vanligt kösystem inte 

gäller på väntelistan. Faktorer som kan påverka är hänsynstagande till medicinska 

faktorer, det skall så långt det går vara rättvist och livshotande situationer 

prioriteras.  Fördelningen av organen varierar även beroende på vilket organ det rör 

sig om.  Det viktigaste vid njurtransplantation är blodgruppskompatibilitet mellan 

mottagaren och donatorn. Hänsyn måste även tas till vävnadstyp mellan donator och 
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mottagare. Patienter med blodgrupp 0 löper en stor nackdel i jämförelse till 

blodgrupp AB då mottagaren endast kan ta emot organ från samma blodgrupp. 

Samtidigt kan patienter med gruppen AB ta emot organ från A, B, AB och 0. Vid 

lever-och hjärttransplantation finns det inte mycket spelrum då patienter med 

sviktande organ är i livshotande situation. Dessa patienter hamnar på ”urgent” lista 

och har förtur gentemot andra som bedöms vara friskare och klarar av väntetiden. 

När det gäller lungtransplantationer är sjukdomsförloppet långdraget och patienten 

hamnar på väntelistan när livskvaliten är så försämrat att man är redo att ta riskerna 

med transplantationen (7). Det finns lagar och föreskrifter som förklarar hur organet 

skall tas vara på och hur vården kring organet och patienterna skall gå till. I lag 

(1995:831) om transplantation m.m. beskrivs bland annat hur transplantatet inte får 

tas från lervande människa om ingreppet kan befaras medföra fara för givarens hälsa 

och liv (8). Socialstyrelsens föreskrifter går djupare in på rekommendationer och 

rutiner gällande transplantationsverksamhet. Donationerna skall vara väl 

dokumenterade och minst en ansvarig läkare skall finnas till hands dygnet runt (9). 

 

Det nya livet efter organtransplantation 

Vägen till det förbättrade livet efter transplantation är lång och patienterna har redan 

genomlidit en svår sjukdom som medfört behov av organtransplantation. Svåra 

sjukdomar kräver vård och patienter sätts upp på väntelistan har det gått långt i 

sjukdomsförloppet. Att få sitt namn på väntelistan leder till en ny situation som kan 

medföra en psykologisk och socialt krävande period. Det är osäkert om patienten 

kommer att få ett organ och när det i så fall dyker upp. Det ligger en stor osäkerhet i 

och med den livshotande sjukdomen. Patienterna lever med en evig väntan. Ett 

stressmoment kan vara behovet av att konstant vara anträffbar och vara redo på det 

efterlängtade samtalet. När samtalet äntligen sker är det bråttom. Patienterna 

rekommenderas att ha en färdigpackad väska med kläder, toalettartiklar och skor (1).  

 

Efter ingreppet börjar det nya livet. Det nya organet förlänger livet men inte utan 

komplikationer. Efter transplantationen får patienterna påbörja behandling med 

immunsuppressiva läkemedel, för att kroppen inte skall stöta bort det nya organet. 

Behandlingen löper livet ut och är livsviktig. Till följd av läkemedelsbehandlingen 

uppkommer biverkningar som band annat diabetes, osteoporos, hudförändringar och 

allmänt förändrat utseende (1). Studier visar att den generella livskvaliten ökar 
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markant efter transplantationen. Mätning av livskvalitet enligt WHOQOL-bref visade 

värden på 9.94 före transplantation respektive 17.41 efter, gällande fysiska nivån. 

Även sociala relationer ökade från 12.70 till 17.27 (10). Förbättringar kopplade till 

sömn, smärta och energinivå kan ses och den uppskattade livskvaliten kunde variera 

mellan olika kön och sjukdomens svårighetsgrad (11). Men den upplevda livskvaliten 

kan inte jämföras med en fullt frisk person och alla nya stressfaktorer som dyker upp 

tenderar att hanteras med hjälp av problemfokuserande strategier (12). Hos patienter 

som genomgått hjärttransplantation kunde inställningen till de nya livet påverka 

livskvaliten, då optimister upplevde livskvaliten som högre än pessimister (13). 

Vidare kan patienternas förväntningar av det nya livet påverka livskvaliten och de 

som förväntade sig att kunna få ett helt normalt liv blev ofta besvikna (14). Även 

ekonomin kan belasta många patienter. En studie från Canada visar att 

njurtransplantationer medför stora ekonomiska påfrestningar för patienter då 

läkemedelsbehandlingen blir allt dyrare (15). 

 

Behov av omvårdnad 

Den kan vara svårt att ta sig an det nya livet. Livet förändras över en natt och 

patienterna måsta fokusera på nya saker. Det dyker upp helt nya känslor som 

patienter inte är van att hantera. Stressfaktorer som rädsla för bortstötning, 

läkemedelsbehandling och den långa vägen till ett nytt liv, väcker nya känslor och 

upplevelser. Sjuksköterskor runt om i världen måste vara beredda att möta patienter 

som genomgått organtransplantation och hjälpa till med vägledning i det nya livet. 

Som sjuksköterska är det viktigt att vara införstådd på vad patienterna kan tänkas gå 

igenom och vara redo för alla dessa känslor och upplevelser som kan dyka upp. Det är 

patienten som står i centrum. Svensk sjuksköterskeförening beskriver 

personcentrerad vård med att respektera och bekräfta personens tolkning och 

upplevelse av ohälsa (16).  Då sjuksköterskan spelar en central roll i sammanhanget 

är det viktigt att identifiera patientens problemområden. Att bemöta dessa problem 

på ett yrkesmässigt korrekt sätt för att förbättra patientens hälsotillstånd och ge svar 

samt visa förståelse för den komplicerade situationen patienten befinner sig i är 

centralt. Sjuksköterskans primära ansvar riktar sig mot människor i behov av vård 

och patienter som genomgått organtransplantation behöver det livet ut (17)
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Författarna önskar öka förståelsen för vad patienter som genomgått en 

transplantation kan tänkas gå igenom. Ökad kunskap om patienters livssituation kan 

förhoppningsvis bidra till att kvaliteten på omvårdnaden ökar. 

Syftet med denna studie är att belysa erfarenheter hos personer som genomgått en 

organtransplantation och bytt ut sitt hjärta, lunga, njure eller lever. 

 

Metod 

En litteraturstudie har genomförts för att besvara syftet. Litteraturstudie är metod 

som används för att sammanställa den aktuella forskningen om ett ämne för att 

skapa en större översikt av ett ämne än vad en ensam studie skulle kunna göra. En 

litteraturstudie inkluderar ett flertal studier. Den genomförs med samma 

trovärdighet som de primära källorna (18). Litteraturstudien går ut på att samla in 

kunskap för att belysa vad som redan finns eller behöver studeras vidare för att 

kunskapen eventuellt saknas. Resultatet i litteraturstudien kan skapa grund för nya 

frågeställningar (19). Författarna samlade in resultatet från kvalitativa studier. Med 

kvalitativ ansats försöker forskaren se situationen som om den var helt ny och strävar 

efter en helhetsförståelse av situationer för att få en så djup och hel bild som möjligt 

(18). Kvalitativa studier har som mål att bidra med ökad förståelse, framför allt 

gällande förväntningar, erfarenheter och upplevelser. Då det stora fokuset i denna 

studie är upplevelser, väljer författarna kvalitativ ansats och analys för att på bästa 

sätt besvara syftet. Sammanställningen av flera kvalitativa studier kan bidra med 

vidare vägledning för vårdpersonal och ökad kunskap inom valt ämne (20). 

 

Sökmetod 

Studiens litteratur består av vetenskapliga artiklar anskaffade från databaserna, 

CINAHL, PsychINFO och samlade databaser via Ebsco. Sökningen av artiklar 

genomfördes i ovan nämnda databaser. Författarna använde sig utav, för syftet, 

relevanta sökord. I bilaga 1 presenteras utförda sökningen. De breda sökningar 

presenteras inte i tabellen då dessa gav för stora resultat, däremot fungerade dessa 

som vägledning för avsmalning och vidare sökningar. Orden som användes var: 

transplantation, experience, recipient, samt relevanta organ som inkluderas i studien 

som, hjärta, lever, lunga och njure.  Trunkering användes för att få med sökordens 
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böjningar och bidra med bredare sökresultat. Trunkering innebär att författarna 

använde sig utav hjälptäcken efter sökorden,*, för att tala om för databasen att 

huvudintresset ligger på de utskrivna orden men alla böjningar är tillåtna (21). 

Studien fokuserar på solida organtransplantationer vilka begränsas till hjärta, njure, 

lever och lungor som är de vanligaste transplantationerna i Sverige och större delen 

av världen (22). 

 

Urval 

Alla artiklar som inkluderas i denna studie var etiskt beprövade. Samtliga artiklar var 

av kvalitativ metod, svarade på studiens syfte och var referensgranskade. Inkluderade 

artiklar var publicerade från år 2005 och framåt, det vill säga under en tioårsperiod 

fram till och med den 27 Maj 2015. Perioden på 10år har valts för att forskningen 

skall vara så färsk som möjligt men ändå säkra tillräckligt många träffa under 

sökning. Artiklarna var skrivna på ett, för författarna, begripligt språk, det vill säga 

svenska och engelska. Detta för att undgå missförstånd. Populationen som deltar i 

studierna skall vara minst 15 år eller äldre. Strikta 15 år gränsen sattes för att enligt 

lagen kan dessa individer inkluderas i studier om de själva inser vad forskningen 

innebär för deras del, utan att målsman behöver ge sitt samtycke (23). Inget krav 

ställdes gällande jämn könsfördelning eller jämn åldersfördelning. 

Artiklar som är publicerade före år 2005 exkluderas, då dessa ansågs vara för gamla 

och inte tidsenliga. Populationen under 15 år exkluderas för att avgränsa ämnet. De 

artiklar som omfattar vårdpersonalens perspektiv eller omfattar personer som ännu 

inte genomfört organtransplantation exkluderas från studien, även det för att 

avgränsa. Studier berörande personer som genomgått andra solida transplantationer 

än de som installerar ett hjärta, lever, njure eller lunga, exkluderas för att begränsa 

ämnet. Kombinations transplantationer exkluderas då dessa är ovanliga (22). 

Relevanta artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte, genomgick fyra urvalssteg 

för att komma åt de bästa studierna. Steg ett bestod av att välja ut relevanta artiklar 

där titeln såg ut att svara till syftet samt att dubbletter plockades bort. I steg två av 

urvalet lästes artiklarnas abstrakt igenom, för att försäkra sig om att de passar denna 

studie. Under tredje steget lästes hela artiklar där de mest relevanta plockades ut. 

Under fjärde och sista steget kvalitetsgranskades artiklarna och resultatet 

diskuterades av båda författarna. Urvalsmetoden presenteras i bilaga 1. För att 
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kvalitetsgranska artiklarna användes en bedömningsmall som beskrivs i Olsson och 

Sörensens, 2011. Bedömningsmallen följdes för varje vald studie, poäng sattes på alla 

delar av artikeln som sedan räknas om i procent. Den totala procenten jämnförs med 

angivna graderingsskalan. Maximala poängen kan uppgå till 100 procent då studien 

bedöms innehålla alla delar som är mycket väl omskrivna. Studier som inte uppfyller 

60 procent gränsen faller bort då dessa bedöms inte vara möjliga att inkludera på 

grund av bristande kvalitet (18). Urvalet resulterade i totalt 11 artiklar som inkluderas 

i studien och ligger som grund till resultatet. Artiklarnas kvalitet bedömdes vara över 

godkänd kvalitet på ca 65 procent upp till och med 90 procent. Utvalda artiklarna och 

kvalitetsgranskningen beskrivs i bilaga 2. 

 

Analysmetod 

Analysmetoden som används under studien för att uppnå resultat är av typen 

kvalitativ innehållsanalys, inspirerat av Evans analysgång. Författarnas strävan var 

att insamlad data inte skulle tolkas. Analysmetoden innebär att resultattexten läses 

igenom upprepade gånger, sedan plockas fraser och meningar ut ur texten som 

svarade på litteraturstudiens syfte. Dessa kondenseras och kodas för att sedan 

grupperas utifrån likheter och skillnader, i olika kategorier. Utifrån den första 

grovsorteringen i kategorier förfinades sorteringen och resultatet indelades i 

kategorier respektive underkategorier utifrån gemensamt innehåll (20). Analys av 

kvalitativ forskning kan skapa förståelse för personer och deras livssituationer. Med 

metoden fördjupar man sig in i det valda fenomenet som framför allt riktas mot 

erfarenheter, upplevelser och förväntningar (24). 

 

Forskningsetik  

För att en studie ska bli etiskt godkänd krävs det att författarna ansöker om detta hos 

en speciell etisk kommitté, för att få godkännande till att bedriva studien. Ett av 

kraven för godkännande är att deltagarna har rätt att avböja eller avbryta sin 

medverkan (25). Såvida krävs inget etiskt tillstånd eller godkännande för att 

genomföra litteraturstudier på universitetsnivå men studien genomfördes ändå med 

respekt för människovärdet (23). Författarna valde att endast inkludera studier som 

har etiskt tillstånd och godkännande. Detta innebär att författarna till inkluderade 

studier och författarna till denna litteraturstudie följer forskningsetikens ansvar och 

redovisar alla resultat även om dessa inte stödjer vår uppfattning (25).
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Resultat 

I resultatet framkom tre kategorier: “Att få en andra chans att leva”, “Mångfald av 

känslor kring att få ett nytt organ” och “Begränsningar i det nya livet”. Det framkom 

nio underkategorier under dessa. Litteraturstudiens resultat presenteras i en 

översikttabell (tabell 1) och löpande text nedan. 

Tabell 1. Översikt över resultatets kategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Att få en andra chans att 

leva. 

En ny upplevelse av själva livet. 

 

Förändrad livskvalitet efter 

organtransplantationen. 

Mångfald av känslor kring 
att få ett nytt organ. 

Ambivalenta känslor mot det nya 
organet och det utbytta organet. 

 

Rädsla av att förändras som person. 

 

Känslor mot familj, andra 
organreceptorer och organdonatorn. 

 

Känslor av tacksamhet och plikt mot 

vårdteamet. 

Begränsningar i det nya 
livet. 

Begränsningar i att leva med och ta 
hand om ett nytt organ. 

 

Begränsningar i sociala livet. 

 

Begränsningar i arbetslivet. 
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Att få en andra chans att leva 

Två underkategorier utvecklades utifrån denna kategori: “en ny upplevelse av själva 

livet” och ”förändrad livskvalitet efter organtransplantationen”. 

 

En ny upplevelse av själva livet 

Studier visar att patienter beskrev att de fått en ny chans att leva och att livet hade 

fått ny mening (26,27,29-31,33-36). De kom att se sig själva som en ny person efter 

transplantationen (26,27,29,30,34). Detta beskrevs som en pånyttfödelse 

(26,29,31,32) och transformeringarna som kom efter transplantationen beskrevs som 

en erfarenhet i att återta liv (26,29,30,34). Patienter önskade att göra det mesta av 

sitt nya liv och livet togs inte förgivet, vilket gav livet större värde än tidigare 

(26,27,29,33-36). De beskrev att de fick en ny chans att uppskatta livets ögonblick 

(33). Patienter fann det också enklare att leva i nuet (26,27,29,32). Dock existerade 

en paradox för patienterna där deras vilja att göra det mesta av livet blev utmanat av 

en försiktigare livsstil och ibland också av att de var medvetna om en begränsad tid 

att leva (26,29,36). 

 

Patienter beskrev en stark tacksamhet till livet och för deras nya chans att leva 

(27,29,31, 32). Tacksamhet framkom för att transplantationen gett dem en fördjupad 

uppskattning för livet (33).  Trots medvetenhet om framtida begränsningar beskrevs 

positiv förväntan på framtiden. En patient beskrev anpassningen till livssituationen 

som en förändring i sitt sätt att tänka (31). Vissa patienter kände sig förpliktigade att 

ge något tillbaka till samhället som tack för gåvan (26). Somliga uttryckte eufori och 

en glädje för att ha avklarat den svåra perioden innan transplantationen (27, 35). 

 

Många patienter beskrev ett spirituellt uppvaknande i samband med sitt 

uppvaknande efter operationen (26,27,29,32-35). De beskrev att världen hade 

förändrats och att de fått ett nytt perspektiv på livet. Detta sades ofta i metaforer som 

exempelvis berättade om hur världen talade till dem, hur färger förändrats eller hur 

världen andades med dem. Många patienter såg en religiös innebörd i deras 

överlevnad och Gud visade sig ha en roll i patienters tolkning av meningen bakom 

överlevnaden (33, 34). De ansåg sig vara utvalda av Gud för att överleva (33) och 

andra upplevde deras överlevnad som ett mirakel (27,34). En nyfunnen öppenhet och 

minskad rädsla kring döden och planering inför döden uppkom (26).
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Förändrad livskvalitet efter organtransplantationen 

Studier visar att de flesta av patienterna beskrev en förbättrad livskvalitet i samband 

med transplantationen (26,29,30,32-35). De hade återfått hälsa, trots att de var 

medvetna om att de måste genomgå en strikt, livslång behandling med mediciner och 

vara försiktiga resten av livet (26,34). Om det transplanterade organet kom från en 

ung person beskrevs hälsan som starkare än om donatorn var äldre (33, 34). Den nya 

energin och hälsan ledde patienterna till en förhöjd självkänsla och att känna sig 

mindre som en börda eller invalid (36). Efter transplantationen beskrevs vanligen en 

ökad självkänsla och självförtroende hos patienterna (33, 34). Vissa beskrev att de 

inte skulle kunna gifta sig eller att de skulle ha problem med relationer, inte kunna 

skaffa barn och få svårigheter i arbete och utbildning (32). 

 

Återhämtningsperioden beskrevs som tung, långvarig och svårigheterna kom som en 

överraskning (32). Att återgå till rutiner som innan operationen, fascinerade 

patienterna och var uppskattat efter sin långa sjukdom (26,27,33, 34). Somliga 

patienter beskrev tacksamhet för att slippa underhållsbehandlingen som föreskred 

det nya organet. Detta var särskild vanligt bland patienter med sviktande njure, då 

dialysbehandling var alternativet (30). Patienter kom att avsky sin 

underhållsbehandling och en patient sade sig ha föredragit döden före en återgång till 

dialys (30,33). 

 

Mångfald av känslor kring att få ett nytt organ 

Denna kategori berör känslor som uppkom efter transplantationen hos patienterna. 

Fyra underkategorier utvecklades utifrån denna kategori: “ambivalenta känslor mot 

det nya och det utbytta organet”, ”rädsla av att förändras som person”, ”känslor mot 

familj, andra organreceptorer och organdonatorn” och ”känslor av tacksamhet och 

plikt mot vårdteamet”. 

 

Ambivalenta känslor mot det nya och det utbytta organet 

Studier visar på tacksamhet för patienternas nya organ och det nya liv som 

resulterade av operationen (26,29-31,33- 36). Patienter beskrev att transplantationen 

innebar en ny positiv bild av kroppen och att den fungerade var en källa till oväntad 

glädje (31). De blev chockerade över att hjärttransplantationen var möjlig och att 
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denna hjälpt (34). Det fysiska lidandet som den tidigare organsvikten medförde var 

borta (31). Det nya organet medförde emotionell omställning och känslor direkt 

relaterade till det nya organet berörde glädje, tacksamhet och skuld. Patienter kände 

sig förpliktigade att ta hand om sitt nya organ (30,31). Somliga patienter kände skuld 

över att deras organsvikt var självorsakad, synnerligt i samband med leversvikt, med 

alkohol och/eller droganvändning (29).  Vissa inträdde i förnekelse för sina känslor 

kring att få ett nytt organ som en del av coping till nya situationen och sade sig vara 

utan skuld eller tacksamhet (28,35). 

 

Ambivalens mot nya organet var vanligt och patienternas situation präglades av 

känslomässiga paradoxer (34, 36). Organen patienterna fått hade en stark symbolisk 

och känslomässig innebörd (34, 35). De beskrev stark tacksamhet och glädje till det 

nya organet (26,35, 36). En känsla av ansvar för sitt nya organ och önskan om att 

beskydda det framkom. Detta skapade en paradox där de önskade att beskydda och 

bevara en tidsbegränsad transplantation (36). Vissa beskrev att det nya organet hade 

ett bäst före datum (33). Frågan om man gjort sig förtjänt av organet existerade 

också. Somliga patienter hade svårt att se organet som eget, utan såg det som 

utomkroppsligt på grund av dess historia, konstanta risken för bortstötning och 

medicinering, vilket påminde dem om kroppens ovilja att behålla organet. Men 

organet sågs fortfarande som användbart (31,36). Andra såg organet som en självklar 

del av den nya kroppen (32,34). 

 

Patienter uttryckte sorg för sina förlorade organ. Dessa fann att de utvecklat en 

tacksamhet och sentimentalitet till deras tidigare organ (28,34,35). Vidare beskrivs 

sorg över att måsta begravas utan det medfödda organet, och att donatorn måste 

begravas utan sitt organ. Andra uttryckte sorg över att organ som givits dem av deras 

föräldrar hade blivit utbytt (34, 36). Vissa tröstades av att det utbytta organet 

preserverades för forskning, snarare än att det förkastats. Andra jämförde organen 

med bildelar och sade sig inte sörja det. 

 

Det rådde emotionell skillnad mellan vilket typ av organ som blivit utbytt. Patienter 

berättade att hjärtat hade en djupare själslig innebörd än andra organ. Det rådde 

vidskeplighet kring hjärtats makt över själen, då känslor tros finnas i hjärtat. 
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Patienter tillskrev olika meningar till att ta över någon annans hjärta. Erfarenheten 

beskrevs som unik och var inte en del i deras tidigare livsplan (34). 

 

Rädsla av att förändras som person 

Studierna visade att patienter var oroliga över att förändras som person relaterat till 

det nya organet och undrade om organet kunde påverka dem på en 

personlighetsmässig nivå (28,27,33-35). Somliga patienter blev utsatta för 

vidskeplighet från personer i sin närvaro, som bland annat bekräftade en tro på att ett 

nytt hjärta skulle förändra bärarens själ (34). Patienter grubblande över hur deras 

nya organ skulle kunna påverka dem (28,33-35) och ökad vaksamhet upplevdes mot 

den egna personligheten (35). Somliga patienter beskrev att själen påverkades av det 

nya organet (34,35), medan andra funderade över om eller hur organet skulle 

påverka dem som person (28,34-36). De frågade sig själva om de blev påverkade av 

sin donator genom organet (27,36) och vissa kände att donatorn var närvarande i 

organet sedan transplantationen (34). 

 

Känslor mot familj, andra organreceptorer och organdonatorn 

Studier visar att bland det viktigaste för patienternas livskvalitet var familj och hälsa 

(26,27,30). Patienterna beskrev att transplantationen var en börda för deras 

familjeliv eftersom de inte viste hur länge organet skulle behållas, och dessutom 

innebar transplantationen att kvinnliga patienter inte skulle kunna föda barn (33). 

Närstående gav tröst och styrka till patienterna och deras deltagande var för dem 

viktigt (27,32). Patienter beskriver tacksamhet mot sina familjer för deras stöd under 

sjukdomsperioden och återhämtningen (34). Deras partners uppmuntrade och 

hjälpte dem att förstå vad som pågick. Känslor av skuld uppstod då patienternas 

familjer var tvungen att vårda dem under sjukdomsperioden (33,34). Barn 

motiverade patienter att fortsätta att kämpa (34). Patienter beskrev att barnen 

önskade mycket information kring transplantationen, som ofta gavs från patientens 

partner. Barnen ville inte släppa iväg föräldrarna när de skulle fara till sjukhus i 

rädslan att någonting hemskt skulle hända. Patienterna önskade telefonstöd till sina 

barn, som hjälp i att hantera deras känslor kring transplantationen (32). 

Familjemedlemmar och närstående kunde påminna patienterna om deras 

begränsningar och ansträngde sig för att hjälpa. Detta ledde till att patienternas 
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sjukdomskänsla förstärktes (33, 34, 36). Vidare beskrivs anhöriga som konstant 

vaksamma över symptom, vilket bidrog till sjukdomskänsla (34). 

 

Patienter beskrev gemenskap med andra patienter som genomgått 

organtransplantation, särskilt de som genomgått transplantation innan dem själva. 

Att få dela sina erfarenheter med någon som kunde bekräfta känslorna och 

upplevelserna uppskattades (32). Somliga patienter som genomgått en 

transplantation kände en sorts ansvar för de som skulle transplanteras och försökte 

att inge dem lugn (34). 

 

Känslor mot sin organdonator var oundvikliga hos patienterna. De flesta patienterna 

upplevde både en överväldigande tacksamhet och skuld till donatorn (26-36). Det 

förekom tacksamhet mot den avlidne donatorn, för deras givmildhet och smärtan de 

genomgått (28-30,33,36). Tacksamhet hade en djup innebörd för många patienter 

som fann det svårt att påbörja sitt nya liv innan de fått visa tacksamhet till sin 

donator (35). Det beskrevs att hade räddat deras liv och att deras liv stod i skuld till 

donatorn (33, 34, 35,36). Vissa patienter ansåg att de måste förtjäna organet från 

donatorn och skulden åtgärdades genom att göra så mycket som möjligt med det nya 

livet (36). Studier visar även att skuldkänslor uppkom vid oförmåga att uttrycka 

tacksamhet och belöna donatorn (35). Vissa präglades av skuld för att deras donator 

måste dö för att de ska få leva (28-30,33-36). Somliga patienter kom till att idealisera 

donatorn för vad de givit patienten (33-35). Vissa kom att titta till sin donator för 

tröst och styrka inför framtida utmaningar i återhämtningen. I ett fall ritade en 

patient en bild av hur de trodde sin donator såg ut och använde bilden som en 

kraftkälla (34). När det gäller levande donatorer förekom skuld för att donatorn 

behövt genomgå operation och skada kroppen (30,31,34,35) Vissa plågades över 

detta till en sådan grad att de inte kunnat sova eller fortsätta med sina dagliga rutiner 

(31, 35). Studier visade även att vissa patienter nekade tankar kring donatorn efter 

operationen men utvecklade senare en nyfikenhet för donators identitet, ålder och 

kön (28,31,32). 

 

Känslor mot donatorns familj förekom i alla studier och var ofta en oundviklighet 

som resultat av känslorna till donatorn själv (26-36). Många patienter fann 

donatorns familj som ett sätt att kommunicera med sin donator och få en sorts avslut 
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(29). Patienter beskrev att de tyckte synd om donatorns familj på grund av deras 

förlust. Känslor av skuld och skam beskrevs då patienterna indirekt firade donatorns 

död (29,30).  Flera patienter valde att kommunicera med donatorns familj via brev 

och detta bar en stor betydelse för deras välbefinnande (34). Vissa patienter beskrev 

viljan att hålla donatorns familj uppdaterade om sitt liv (29). Vissa var rädda för att 

göra donatorns familj besvikna och undvek kontakt (30). 

 

Känslor av tacksamhet och plikt mot vårdteamet 

Studierna visar att patienter kände tacksamhet till vården som gjorde 

transplantationen och återhämtningen möjlig (27,30,31,33,34,36). Efter operationen 

hade patienterna vanligtvis en nära kontakt med sjukvården. Tilliten var stark och 

patienter litade på sjukvården om komplikationer skulle uppstå (31). Information och 

stöd togs tacksamt emot av patienterna men det fanns en önskan om mer information 

gällande de psykologiska svårigheter som kan uppkomma efter transplantationen. 

Informationen angående operationen beskrevs av vissa som otillräcklig och 

förvirrande då den kunde komma från flera olika källor. Förvirringen ledde patienter 

till att följa instruktionerna som de förstått dem, vilket kunde vara felaktigt. Vissa 

patienter önskade att ha blivit tillfrågade om de var väl införstådda i sin vårdplan. 

Somliga var nöjda med informationen de fått från vården (27,31,32). 

 

Patienter beskrev sin kontaktsjuksköterska som en nyckelperson i deras 

återhämtning och var särskilt tacksamma över stödet, informationen och 

kontaktmöjligheterna de erbjöds (32). Vidare beskrivs vårdpersonalen spela en 

nyckelroll i att dämpa patienternas skuld och hjälpa dem att släppa på den, genom att 

exempelvis bekräfta deras rätt att få vara själviska efter operationen (34).



 

15 
 

 

 

Begränsningar i det nya livet 

Denna kategori behandlar patienternas upplevelser av nya begränsningar efter 

transplantationen. Tre underkategorier växte fram från denna kategori, nämligen: 

“begränsningar i att leva med och ta hand om ett nytt organ”, “begränsningar i sociala 

livet” och “begränsningar i arbetslivet”. 

 

Begränsningar i att leva med och ta hand om ett nytt organ 

Studier visar att de flesta patienter fann det svårt att se sig som friska efter 

transplantationen (26,27,29,30,33,34,35). De upplevde att den omedelbara perioden 

efter operationen var präglad av svårigheter, bland annat eftersom de tog mycket 

mediciner (32).  Medicineringen medförde en rad biverkningar, som störd nattsömn, 

tremor och huvudslag (31). Biverkningar innebar en återkommande påminnelse om 

att patienterna inte var fullt friska (34, 36). Patienter beskrev smärta efter 

operationen, som ofta kom i samband med rörelse och påverkade vila och 

nattsömnen (31). De jämförde sina erfarenheter av att röra sig mellan hälsa och 

sjukdom med berg och dalbanor (36). 

 

Patienter beskrev att de blivit instruerade att följa strikta regler gällande 

medicinering, uppföljning och livslånga livsstilsförändringar (32, 34).  Det nya livet 

kunde medföra berövad frihet, då ständig medicinering och uppföljning var ett måste 

för överlevnad (31, 33, 34, 36). De blev konstant påminda om begränsningar 

relaterade till det nya organet (32, 34, 36). Andra beskrev sitt beroende av 

vårdkontakt som någonting de inte hade dåliga erfarenheter av (31). Den 

komplicerade medicineringen kunde komma som en överraskning för patienterna 

och vissa studier visar på oro relaterat till medicinernas tillgång, variation och 

kostnad (32, 33).  

 

Utmaning var vanligt bland patienterna och gjorde det dagliga livet svårt att 

kontrollera, inte minst på grund av uppföljningsprogrammet patienterna måste följa 

(26, 30, 31, 33). Processen kring transplantationen var tröttande och kroppen sade 

ifrån (31, 33). Den psykologiska anpassningen efter transplantationen kunde 
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innebära rädsla, oro och depression (27). Veckorna efter transplantationen beskrevs 

vara så stressfulla att det kunde vara bortom patienternas toleransnivå (33).  

 

Eftersom viss information beskrevs av patienterna som oklar och otydlig kunde den 

första tiden efter transplantationen präglas av osäkerhet och oro. Frågor som ”hur 

bör man må den första tiden?” och ”hur känns kroppen när den är bra?” kunde vara 

pågående och ta mycket tid. De fick förlita sig på att medicineringen och sjukvården 

gjorde sitt (31). Det beskrivs även en viss rädsla för att någonting plötsligt skulle 

uppstå och kampen om liv och död åter kunde som innan transplantationen bli ett 

faktum (34). De flesta patienter beskrev en rädsla för att deras nya organ skulle stötas 

bort av kroppen och det var svårt att inte veta hur länge transplantatet skulle fungera 

(26-36). 

 

Studier visar att vetskapen om begränsningarna i nya livet var plågsamt och vissa 

kunde jämföra sin situation med att leva i ett fängelse (33,34, 36). Patienternas fokus 

på eventuella organsviktsymptom beskrevs som oroande och stressande (30,36). 

Vidare beskrevs icke-specifika symptom som stressande och ledde ofta till 

uppsökande av vård (32).  Många beskrev rädsla och oro för att behöva återgå till 

underhållsbehandling, som dialys, eller behöva operera in ett nytt organ, om deras 

skulle stötas bort (30,31,34). Med kunskap och erfarenhet från tidiga begränsningar 

växte en ny oro fram om framtida begränsningar (26,27). 

 

Vidare beskriver patienterna att deras fysiska hälsa och funktionalitet förbättrades 

över tid, och i takt med att den fysiska styrkan återvände försvann oro och 

nedstämdhet (27,31). En patient jämförde sitt hjärttransplantat med att trimma 

växter i hur man måste ge växten extra uppmärksamhet under det första året (33). 

 

Begränsningar i sociala livet  

Studierna visar att en del patienter upplevde en försämrad vardag i samband med 

livsomställningarna som kom med transplantationen (26,33,34,36). Patienter 

berättade om fysiska förluster och förluster i sociala livet (36). Somliga patienter var 

oroliga för hälso- och infektionsrisker i deras omgivning (27,30,31,36). De kom att 

längta efter att träffa andra än sina närstående, men de var försiktiga när det gällde 

kontakt med nya människor på grund av den tillkommande infektionsrisken (32). 
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Somliga patienter strävade efter självständighet och utförde nya aktiviteter för att 

bevisa sig som något annat än en invalid. Detta kom att påfresta relationer där båda 

parter var tvungna att anpassa sig efter den nya situationen (36). Trots svårigheterna 

med att drabbas av sjukdom och handikapp visade sig patienterna ofta vara kapabla 

att klara av sin situation (31). Patienter kom att successivt socialisera mer med familj 

och vänner och återvända till sociala nätverk (26,29,32).  

 

Studier beskrev att samhället kunde anse patienterna som friska trots att de upplevde 

sig själva som sjuka, och detta beskrevs som problematiskt. Bristen på förståelse från 

omgivningen upplevdes som en avsaknad av uppskattning. De beskrev en avsaknad 

av trovärdighet från sin omgivning och trodde att detta hade sitt ursprung i att de såg 

friska ut på utsidan. Detta gav upphov till ilska, avsky och självtystande (36). De 

önskade att det fanns mer förståelse i samhället kring kroniskt sjuka patienter och 

deras familjer (29,32,34,36). Somliga patienter upplevde att de fått överraskande lite 

stöd och lojalitet från deras vänner (36). Skulden patienter kände mot sina familjer 

ledde vissa till att vilja återgälda deras lojalitet med gentjänster och att bidra 

ekonomiskt till hushållet, vilket försvårades på grund av patienternas fysiska 

begränsningar och kunde leda till ytterligare upplevelser av skuld (34). 

 

Vissa patienter tog avstånd från sin omgivning, inklusive sina närstående, till viss 

grad efter transplantationen, eftersom fysiska begränsningar och attityder från 

omgivningen kom att komplicera sociala relationer. De beskriv sig som missförstådda 

och omgivningens bemötande kunde påminna om deras begränsningar (34, 36). 

Vissa beskrev även distansering från närstående på grund av infektionskänsligheten 

(27). Somliga patienter beskrev att de blivit stigmatiserade av sin omgivning på grund 

av att de fått ett nytt organ. Det rådde skillnad i bemötande mellan vilket typ av organ 

som transplanterats, där hjärta verkade medföra den tydligaste stigmatiseringen och 

kring vilken det verkade råda mycket vidskeplighet. Vissa patienter blev utsatta för 

kränkningar som attackerade patienternas integritet och värde (33).
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Begränsningar i arbetslivet 

Studier beskriver oro i samband med ekonomi, på grund av de kostnader som en 

transplantation innefattar samt förlusten av arbetesförmåga (26,27,32,33). Patienter 

beskrev rädsla för att inte kunna återgå till arbetet (26,27), och var besvikna på sig 

själva eftersom de saknade ork. De oroade sig för deras förmåga och om de skulle 

kunna orka uppfylla omgivningens förväntningar (31). Arbetslösheten kunde 

innebära en nedsatt ekonomi for patienterna och deras familj med utökade kostnader 

för medicinering och transport (32, 33). Patienter beskrev sig träda in i en social 

isolering efter transplantationen, bland annat eftersom de inte kunde återfå sin fulla 

karriär, vilket medförde en förlust av arbetskollegor. Då arbetsplatsen kunde ses som 

en social mötesplats distanserades arbetslösa patienter från det tidigare sociala livet 

(27). Många beskrev att de tvingades arbeta deltid på grund av konstant utmattning 

(32).  I de fall patienter kunde behålla sin arbetsförmåga innebar detta stolthet 

(26,27). Att återuppta arbete beskrevs som uppskattat och förenligt med friskhet, ett 

sätt att återinta ett vanligt liv och få en plats i samhället (26, 34).  

 

Vidare beskrivs låg förståelse för patienternas situation från cheferna och patienterna 

fann det svårt att prata om infektionskänsligheten. Kommunikationssvårigheter 

gällande infektionskänslighet beskrevs också mellan patient och arbetskollegor, då 

kollegorna ansåg att patienterna skulle bara vara glada och problemfria efter 

transplantationen (32, 36). Patienter kunde även beskriva sig som diskriminerade på 

sin arbetsplats då de sågs som annorlunda av sin omgivning (33,34).
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Diskussion 

Syftet med litteraturgranskningen var att belysa erfarenheter hos personer som 

genomgått en organtransplantation och bytt ut sitt hjärta, lunga, lever eller njure. 

Övergripande visade resultatet att få ett nytt organ innebär en andra chans att leva 

men innebär också en mångfald av känslor hos personen. Att ta hand om ett nytt 

organ medför även livslånga begränsningar och ett försvårat socialt liv. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade att patienter beskrev en pånyttfödelse efter 

transplantationen som gav livet en ny mening och en djupare uppskattning. Att få ett 

nytt organ var en spirituell upplevelse och spiritualitet var förknippat med det nya 

livet. Spiritualiteten verkade förknippas med livsglädje. Bean och Wagner visar att en 

kontrollgrupp som genomgått en transplantation hade högre nivåer av transcendens 

än andra patientgrupper och hälsosamma vuxna. Det visas också om hur mötet med 

döden och lidande verkar vara en viktig del av att utveckla transcendens. Det visades 

ett samband mellan transcendens och livskvalitet (37). I litteraturstudien beskrev 

patienter om ett spirituellt uppvaknande efter sitt möte med döden och att 

överkomma döden genererade en nyfunnen uppskattning för livet hos deltagarna. 

Sjuksköterskan bör vara varsam att inte motarbeta patienternas spirituella 

uppvaknande, vilket kan skada patientens livskvalitetsgivande optimism och 

transcendens. 

 

Litteraturstudien visade att få ett nytt organ innebär en förändrad livskvalitet för 

patienten. Livskvaliteten förbättrades i samband med att patienten återfick förmågor 

de förlorat i samband med det sviktande organet och i samband med den förbättrade 

självkänslan som kom när patienten inte längre kände sig lika mycket som en börda 

för sin familj. Att återta arbete och sociala mötesplatser förhöjde patienternas 

livskvalitet. Den upplevda livskvalitet kunde vara olika beroende på vilket organ som 

transplanterades. Ett exempel på detta kunde vara att yngre organ innebar mer hopp 

och glädje än ett äldre organ. Detta stärks av Denny och Kienhuis i en studie som 

visade på en signifikant förbättring av livskvalitet efter transplantationen men visade 

också på stor skillnad mellan vilket organ som patienten fått (12).
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Litteraturstudien visade att patienter drabbades av en mångfald av känslor efter 

transplantationen och att de upplevde paradoxala känslor. Patienter upplevde även 

ambivalenta känslor mot sitt nya organ. Enligt Jowsey m.fl. var en optimistisk attityd 

hos transplanterade patienter ett bättre sätt att hantera förändringar och innebar en 

bättre livskvalitet för patienten än en pessimistisk attityd (13). Detta stärks av 

Antonovsky i hans teoretiska modell om känsla av sammanhang - KASAM - som 

menar att begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet gör det lättare för 

människor att hantera svårigheter och bidrar till en bättre livskvalitet. En högre 

KASAM skulle innebära att individen har enklare att hantera svårigheter än om 

personen hade en låg KASAM. Optimism bidrar till en högre KASAM än pessimism 

(38). Detta visar på nödvändigheten hos vårdpersonal att kunna bidra till en 

optimistisk attityd hos patienterna, som kan förbättra deras livskvalitet. En positiv 

attityd hos sjuksköterskan med fokus på förbättring och med en vilja att inge hopp 

kan affektera patienten. Sjuksköterskor måste kunna hjälpa patienter sortera sina 

känslor, kunna bidra med redskap för att hjälpa dem att hantera känslomässiga 

paradoxer och ge dem mening. Detta för att förhöja transplanterade patienters känsla 

av sammanhang. 

 

Litteraturstudien visar att anhöriga hade en avgörande roll under sjukdomsperioden 

för patienterna. De hjälpte dem genom återhämtningen och motiverade dem. Bean 

och Wagner visar att transplantationen skulle skapa och stärka personliga relationer 

för patienterna (37). Conway m.fl. bekräftar den avgörande rollen som närstående 

spelar för patientens välmående och påstår att socialt stöd är den mest avgörande 

elementet för patientens psykologiska hälsa (39). Anhöriga bör bli medvetna om den 

avgörande roll de spelar i patientens återhämtning och hur deras attityd kan påverka 

patientens hälsa. Sjuksköterskor kan hjälpa patienter genom att rikta information om 

de kommande svårigheter som patientens och anhörigas relation kan mötas av till 

både patient och anhöriga och därigenom hjälpa patienten att behålla grunden för ett 

gott socialt stöd. 

 

Litteraturstudien visade att känslor mot vårdteamet som hjälpt vid transplantationen 

och återhämtningen var känslor av tacksamhet och en känsla av lojalitet etablerades 



 

21 
 

mot vården. Patienter uppskattade att få en och samma kontaktperson och denna 

blev en säkerhet och ett motiverande element. Sjuksköterskan kan spela en viktig roll 

i att ge patienten en hög känsla av sammanhang genom att informera, bidra med 

redskap för problemhantering och motivera patienten i sin roll som vårdkontakt. 

Vikten av sjuksköterskans roll i att hjälpa transplanterade patienter understryks av 

Lerret och Stendahl som visar att sjuksköterskor har en nyckelroll för att förbättra 

livskvaliteten hos patienterna eftersom de kan bidra med stöd, hjälpa dem att 

handskas med behandlingen och hjälpa dem att ta vara på och vara medvetna om 

sina resurser (40). 

 

Ekman m.fl. skriver om teorin om personcentrerad vård, vilken påstår att mänskliga 

resurser och möjligheter identifieras genom att lyssna på patientens livsberättelse. 

Detta kan skapa ett partnerskap inför att formulera en hälsoplan. Relationen 

underbyggs av centrala värden som ömsesidig respekt och förståelse för patientens 

känsla och vilja (41). Eftersom sjuksköterskan har en nyckelroll i patientens svåra 

återhämtning är det viktigt att hon/han kan känna till och mobilisera patientens 

resurser och en personcentrerad omvårdnad kan erbjuda den personliga kunskap hos 

patienten som är nödvändig för att göra detta möjligt. 

 

Litteraturstudien visade att informationen som gavs patienterna efter 

transplantationen var väl uppskattad men visade sig upplevas som svårförstådd. 

Patienter upplevde att en kontinuerlig kontaktperson hjälpte deras återhämtning och 

gav dem säkerhet. Detta stöds av Urstad m.fl. som visar hur patienter upplevde 

inlärningssvårigheter efter sin operation som resultat av fysisk och psykisk stress 

relaterat till transplantationen. Samma studie visar hur patienter ansåg information 

om medicinering och bortstötning som mest relevant för deras situation. Studien 

berättar om hur en lärande atmosfär som är byggd på tålamod, respekt, kontinuitet 

och aktivt deltagande är nödvändig för att utbilda patienter (42). Lojaliteten patienter 

känner inför vården erbjuder en grund för god information, om en god relation kan 

etableras och kontinuitet kan behållas med patienten. 

 

Litteraturstudien visade att patienter beskrev det svårt att veta hur de var menade att 

leva efter transplantationen och beskrev det svårt att identifiera hur de borde känna 

och vad de fick eller inte fick göra. De beskrev sig som utelämnade till sig själva efter 
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att de lämnat sjukhuset och visste inte om de agerade korrekt när de återvände till sin 

vardag. Övervakning och stöd från vården var essentiellt i att hjälpa patienter att 

upprätthålla en hälsosam livsstil och besvara frågor och funderingar. Detta stärks av 

Clayton i en studie som undersöker levertransplanterade patienters behov före och 

efter deras transplantation. Där berättas hur övervakning och stöd från 

kontaktsjuksköterskan är nödvändigt för att hjälpa patienter att upprätthålla en 

hälsosam livsstil och för att hjälpa patienter att modifiera sin livsstil för att kunna 

förebygga komplikationer (43). Patienters känsla av sammanhang förhöjs av 

information, vilket bidrar till patientens begriplighet enligt Antonovsky (38). Detta 

område visade utrymme för förbättring i litteraturstudien och mer begriplig 

information från sjuksköterskan kan förbättra patientens upplevda hälsa.  

 

SFS, 2005, beskriver att sjuksköterskan skall kunna visa öppenhet och respekt för 

olika värderingar och trosuppfattningar (44). Om än sjuksköterskan kan vara snabb 

till att normalisera det nya organet och organdonatorn kan detta leda till att försvaga 

patientens känslomässiga försvar mot den nya livssituationen. Detta stärks av Ullrich 

m.fl. i en studie som berättar om hur patienter önskar att personifiera sitt nya organ 

som en del av coping (45).  Vårdpersonalen måste därför vara medveten om den roll 

som organet och organdonatorns känslomässiga påverkan spelar för patienten och 

inte vara så snabb till att förminska digniteten av dessa. Detta är betydelsefullt 

eftersom det kan leda till att försvåra patientens anpassning och skada relationen 

mellan sjuksköterska och patient. 

 

Litteraturstudien visade att återhämtningsperioden efter transplantationen beskrevs 

som en tid präglad av oväntade problem som skulle resultera i oro och rädsla hos 

patienterna. Den konstanta rädslan för bortstötning var svår att leva med och innebar 

även oro för medicinering. Patienter önskade att utföra arbete och självständiga 

aktiviteter för att minska negativa känslor. Detta stärks av Nilsson m.fl. som visar i en 

studie hur patienter verkar använda sig av mer positiva än negativa copingstrategier 

inför risken av bortstötning. Det är viktigt att patienter får möjlighet att bevara sin 

självständighet och att vårdpersonal respekterar den transplanterade patientens 

autonomi. Det visas också att ingenting kan distrahera patienten från att oroa sig för 

bortstötning, men att personcentrerad vård och individuell kommunikation kan 

förhindra inåtvändhet hos patienten (46).
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I litteraturstudien beskrev deltagare att deras situation inte kan förstås av andra 

människor än de som själva genomgått en organtransplantation. Att patienter kunde 

uppleva sig diskriminerade och ibland stigmatiserade förstärker iden om att 

patienterna inte kunde fullt delta i samhället och de beskrev sig som missförstådda av 

sin omgivning. Conway och Schadenwaldt berättar om hur en känsla av kontroll över 

ens hälsa och vardag är avgörande för transplanterade patienters psykologiska hälsa. 

Socialt stöd spelade också en avgörande roll. Det är viktigt att patienter kan få stöd 

och sympati under återhämtningsperioden och att inte vårdpersonal bagatelliserar 

deras tillstånd (39). Enligt SFS, 2005, skall sjuksköterskan kunna visa omsorg och 

respekt för patientens integritet (44). Det är viktigt att vårdpersonal kan 

kommunicera med patienten efter deras situation. Kunskap om de olika utmaningar 

patienten möter kan stärka relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Metoddiskussion 

Enligt Friberg används kvalitativa studier för att öka förståelsen för erfarenheter, och 

kvalitativa studier kan vara vägledande i det praktiska omvårdnadsarbetet (20). 

Utifrån syftet av litteraturstudien valdes därför att basera resultatet på kvalitativ 

forskning. Förhoppningsvis skulle detta kunna öka förståelsen för den 

transplanterade patienten och bidra att kvaliteten på omvårdnaden ökar. 

Författarna valde att enbart inkludera artiklar skrivna på engelska och svenska 

eftersom de båda behärskade dessa språk. Enligt Österlundh är de flesta 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska (21), och majoriteten av artiklarna 

inkluderade i litteraturstudien var skrivna på engelska. Författarna strävade efter att 

inte missförstå eller felöversätta materialet och läste artiklarna och resultatet flera 

gånger för att undvika detta. 

 

Österlundh rekommenderar en tidsavgränsning på materialets publiceringsår, om det 

inte finns ett särskilt intresse för äldre material, eftersom vetenskapligt material är en 

färskvara (21). Författarna valde därför att avgränsa sökningar till artiklar 

publicerade år 2005 och framåt.
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Enligt SFS (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, står det 

att om en forskningsperson fyllt 15 år men inte 18 och inser vad forskningen innebär 

skall personen själv informeras och samtycka till forskningen (23). Därför valde 

författarna att enbart inkludera studier med personer från 15 år med samtycke. 

Författarna ansåg att erfarenheterna från att få ett nytt organ berörde alla åldrar. 

Författarna valde för att besvara syftet att inte inkludera perioden före 

transplantationen i resultatet, men vissa artiklar beskrev perioden både före och efter 

transplantationen. Författarna valde då att enbart inkludera delen som beskrev tiden 

efter transplantationen i litteraturstudiens resultat.  

 

Eftersom en transplantation innebär en mångfald av känslor var det svårt att 

kategorisera resultattexten. Författarna läste igenom resultatet av litteraturstudien 

flera gånger för att försäkra sig om att materialitet kategoriserats på bästa sätt. 

 

Forskningsetisk diskussion 

I Helsingsforsdeklarationen står det att “vid forskning på människa får vetenskapens 

och samhällets intressen aldrig får gå före hänsynen till försökpersonens 

välbefinnande” (25). Forskningsetik existerar för att beskydda människans värde och 

integritet. Värden som betonas i forskningssamhället är noggrannhet, ärlighet och 

opartiskhet (47). Författarna valde därför att enbart inkludera etiskt godkända 

studier i denna litteraturstudie. Författarna har också strävat efter att inte tolka eller 

spegla sitt resultat för att studien skall kunna uppfattas som så ärlig och opartisk som 

möjligt. Litteraturstudien har skapats under ständig granskning och dialog bland 

författarna. Enligt Helsingforsdeklarationen har forskare ett ansvar att redovisa alla 

resultat trots personliga uppfattningar (25). Därför har författarna valt att redovisa 

alla nyanser av studien och försökt vara så noggranna som möjligt för att inte 

utelämna relevant resultat. Helsingforsdeklarationen säger också att forskare har ett 

ansvar att tydligt redovisa sina resultat och källor (25). Författare har därför strävat 

efter att använda sig av god referensteknik och skapat en källförteckning som 

förenklar granskning.
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Konklusioner 

Transplantationen tillför ett spirituellt uppvaknande och en nyfunnen livsglädje men 

präglas också av känslomässiga paradoxer och lidande. Att genomgå en 

transplantation innebär att utsättas för omställningar som kommer att förändra livet 

för alltid. Den nya livssituationen innebär en konstant risk för bortstötning av 

organet och flera begränsningar i den nya vardagen. Beroende på den sociala 

situationen och vården som erbjuds kommer patientens livkvalitet att variera efter 

operationen och det råder skillnad på vilka känslor och upplevelser som olika organ 

medför hos patienten. Eftersom sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden av 

patienten som känslomässigt stöd och genom att hjälpa patienter att ta vara på sina 

resurser är det viktigt att besitta kunskap om patientens komplexa situation för att 

kunna bedriva en god och säker vård. Sjuksköterskan bör kunna bedriva en 

personcentrerad omvårdnad för att kunna ta vara på patientens resurser och 

förhindra inåtvändhet och bör kunna hjälpa till att förhöja patientens känsla av 

sammanhang. 

 

Det finns lite forskning kring patientens sociala liv följande operationen och de 

sociala problem de plågas av, inklusive risken för att utveckla depression. Det behövs 

mer forskning kring den sociala isolering som fångar patienten efter 

transplantationen för att kunna hjälpa denna återta ett värdigt, socialt liv.
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Bilaga 2. Artikel översiktstabell 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning.  

2005  
USA 
 
Progress in 
Transplantation 
 
Bean, K. B. 

An 
exploratory 
investigation 
of quality of 
life in adult 
liver 
transplant 
recipients. 

Studiens syfte är att få 
bättre förståelse rörande 
vuxna 
transplantationspatienters 
upplevelser av 
levertransplantation, för 
att vägleda kommande 
studier men denna 
population och assistera 
med val av relevant 
livskvalitets 
undersöknings instrument 
för kvalitativa 
undersökningar. 

12 deltagare. 
Åldrarna 41-68. 
Sju kvinnor och fem 
män. Alla hade 
genomgått 
levertransplantation 
2-10 år sedan.  
Bortfall redovisas ej. 

En grundläggande 
kvalitativ deskriptiv 
metod användes för 
att samla in och 
analysera data. 
Daltagarna 
intervjuades ”face-
to-face” som 
spelades in.   

Resultatet visade på två 
huvudteman. Positiva 
aspekter av livskvalitet 
och negativa aspekter av 
livsklavite, med 
underkategorier. Det 
visade sig att familj och 
hälsa var de viktigaste för 
patienternas livskvalitet. 
Fysiska, psykologiska, 
sociala och spirituella 
aspekter rörande 
livskvalitet togs också 
upp.  

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

2005 
USA 
 
Progress in 
Transplantation 
 
Jones, J. B. 

Liver 
transplant 
recipients' 
first year of 
posttransplant 
recovery: a 
longitudinal 
study. 

Studiens syfte är att i 
första hand undersöka 
upplevelser av 20 lever 
organ mottagare. 
Återhämtning efter 
transplantationen under 
första året. 

20 deltagare. 
Åldrarna 18-59. 
Femton män och 
fem kvinnor. Alla 
som rekryterades 
hade genomgått 
levertransplantation 
och följdes under ett 
år från och med 
ingreppet vid 3 
intervjutillfällen. 
Bortfallet bestod av 
2 patienter som dog 
innan första 
intervjutillfället och 
3 som avböjde att 
medverka. 

Longitudinala data 
samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer 6 veckor, 
6 månader och 12 
månader efter 
transplantationen.  
Fenomenologisk 
ansats användes för 
att få fullständig 
förståelse av 
mottagarnas levda 
erfarenheter. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes för att 
analysera data. 

Resultatet visade på 
fortsatt förbättring av 
fysisk hälsa och 
funktionalitet. De med 
försatta hälsoproblem 
led ofta av annan ohälsa 
sedan innan. 
Psykologiska 
anpassningen varierade 
mellan oro, rädsla och 
depression. Stöd från 
familjen var viktigt och 
vid ett års intervjun var 
ekonomin primära 
problemet.     

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 



 

 
 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning. 

2005 
Grekland 
 
Issues in 
Mental Health 
Nursing. 
 
Kaba, E. 
Thompson, D. 
Burnard, P.  
Edwards, D. 
Theodosopoul
ou, E.          

Somebody else's 
heart inside me: 
a descriptive 
study of 
psychological 
problems after 
heart 
transplantation. 

Studiens syfte är 
att undersöka 
psykologiska 
problem 
upplevda av 
hjärttransplanta
tionspatienter. 

42 deltagare. Åldrarna 
32-61. Trettiofem män 
och sju kvinnor. Alla 
som rekryterades hade 
genomgått 
hjärttransplantation 2-
24 månader sedan, 
innan intervjutillfället. 
Bortfall redovisas ej. 

En kvalitativ 
forskningsansats, 
grundad teori, 
användes i ämnes 
urval, data 
insamlingen och 
analysen. Data 
samlades in genom 
inspelade, 
ostrukturerade, 
djupgående 
intervjuer. 

Resultatet visade att det 
finns en oro omkring 
donatorns hjärta och hur 
mottagning av någon 
annans hjärta kan påverka 
mottagarens egen 
personlighet: skuldkänslor 
gentemot donatorns död 
och tacksamhet riktat mot 
donatorns familj; och oro 
rörande mottagarens eget 
hjärta. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

2007 
Storbritannien 
 
Quality of life 
Research: An 
International 
Journal of 
Quality of Life 
Aspects of 
Treatment , 
Care & 
Rehabilitation. 
 
Dudley, T.         
Chaplin, D.        
Clifford, C.      
Mutimer, D. J.   

Quality of life 
after liver 
transplantation 
for hepatitis C 
infection. 
 

Studiens syfte är 
att identifiera 
faktorer som 
kan påverka 
livskvaliten efter 
levertransplanta
tion på grund av 
hepatit C virus 
infektion. 

8 deltagare. Åldrarna 
44-60. Sex män och två 
kvinnor. Alla som 
rekryterades hade 
genomgått 
levertransplantation 3-
7 år sedan. Bortfallet 
bestod av 3 patienter 
som avböjde och 2 som 
inte svarade. 

En kvalitativ 
design användes. 
Data samlades in 
genom djupgående 
intervjuer och 
analyserades med 
hjälp av Colaizzi’s 
struktur. 

Resultatet visade att de 
lever produktiva och 
meningsfulla liv. Många 
rapporterade mer positiv 
syn på livet efter 
transplantationen. Många 
kände sig stigmatiserade 
av associationen mellan 
leversjukdom och 
alkohol/drog missbruk. 
Medverkande beskrev 
osäkerhet till livet efter 
transplantationen. Medan 
alla utryckte tacksamhet 
gentemot donatorn, 
känslomässiga reaktioner 
mot donationen varierade.  
 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 



 

 
 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning. 

2007 
Storbritannien 
 
Journal of 
Health 
Psychology. 
 
Orr, A.                   
Willis, S.          
Holmers, M.      
Britton, P.                 
Orr, D. 

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

Studiens syfte 
är att utforska 
patienters 
upplevelser av 
att leva med 
transplanterad 
njure för att 
bättre förstå 
dess effekter 
och kunna 
informera 
ESRD 
patienter som 
överväger 
transplantatio
n. 

26 deltagare. Åldrarna 
24-72. Femton kvinnor 
och elva män. Alla som 
rekryterades hade 
genomgått 
njurtransplantation 2-8 
år sedan. Bortfall bestod 
av 16 patienter som inte 
hörde av sig, 9 på grund 
av tidigare engagemang 
och en som avstod på 
grund av att hon kände 
sig obekväm i 
gruppsammanhang. 

Deltagarna delades in 
i focusgrupper som 
genomgick grupp 
diskussioner som 
spelades in. Data 
analyserade med hjälp 
av tematisk analys, 
öppen kodning, rad 
för rad, ner brytning, 
undersökning, 
jämförelse, föreställa 
sig och lista 
kategorier. 

Deltagarna i 4 grupper 
jämnförde sina liv före 
och efter 
transplantationen. 
Resultatet visade att det 
fanns klara fördelar med 
att leva med 
transplanterad njure, 
relaterat till ökad energi 
och friare livsstil. 
Huvudkategori blev 
”livskvalitet” med fyra 
underkategorier, 
medicinering, rädsla, 
tacksamhet och känsla av 
förpliktelse, och coping. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

2008 
Norge 
 
Nordic 
Journal of 
Nursing 
Research & 
Clinical 
Studies / Vård 
i Norden. 
 
Frejd, L. 
Norden, G. 
Dahlborg-
Lyckhage, E. 

To be 
transplanted -- 
a study about 
the patients' 
experience 
[Norwegian]. 

Studiens syfte 
är att beskriva 
vad 
upplevelsen av 
att 
nytransplanter
ad innebär för 
patienten. 

14 deltagare. Åldrarna 
22-64. Tre kvinnor och 
elva män. Nio patienter 
var njurtransplanterade 
och 5 
levertransplanterade. 
Åtta av 
njurtransplanterade 
hade patienterna varit i 
dialys mellan 8 månader 
och 8 år. Alla 
levertransplanterade 
hade väntat på organ i 
mellan 1 och 13 månader. 
Bortfallet bestod av en 
patient som avstod. 

Studien genomfördes 
som en 
intervjuundersökning 
med 
semistrukturerade 
frågor där fokus var 
patientens upplevelser 
av att vara 
nytransplanterad. 
Intervjuerna 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys enligt 
Graneheim & 
Lundman och Polit & 
Hungler. 
 

Resultatet visade 7 
kategorier och 2 
huvudteman. Teman var 
kroppsligt kaos och 
kroppsligt 
välbefinnande. Efter 
transplantationen var 
minnet av sjukdomen 
mycket starkt med trots 
svår sjukdom var 
förtroendet för 
sjukvården och karriärer 
fortsatt hög. 
 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 



 

 
 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning. 

2008 
Brasilien 
 
Journal of 
Nursing & 
Healthcar
e of 
Chronic 
Illness. 
 
Sadala, 
M. L. A. 
Stolf, N. 
A. G. 

Heart 
transplantati
on 
experiences: 
a 
phenomenolo
gical 
approach. 

Studiens syfte är 
att förstå 
hjärttransplanta
ton upplevelse 
baserat på 
patienters 
beskrivningar. 

26 deltagare. 
Åldrarna 15-71. 
Fem kvinnor 
och tjugoen 
män. Alla 
patienter hade 
genomgått 
hjärttransplanta
tion mellan 
1990-2003. 
Bortfall 
redovisas ej. 

Fenomenologisk metod 
användes för att intervjua 
deltagarna. Deltagarna 
intervjuades individuellt 
där bara en fråga ställdes. 
”What does the experience 
of being heart 
transplanted mean?” 
intervjuerna spelades in. 
Insamlad data 
analyserades med 
fenomenologisk 
reduktion, analys och 
tolkning. 

Tre kategorier kom fram efter 
analysen: (1) hjärtmottagarens 
levda tid, (2) donatorer, familj och 
vårdare, (3) reflektioner över levd 
erfarenhet. Alla individer hade 
olika erfarenheter av 
transplantationsprocessen. För att 
leva vidare behövde deltagarna 
acceptera förändringar och 
anpassa sig till organ 
förändringen, komplikationer till 
följd av avstötning av organet och 
till mycket mediciner och 
matrestriktioner. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

2009 
 
Storbritan
nien 
 
Counselli
ng & 
Psychothe
rapy 
Research. 
 
Amerena, 
P. 
Wallace, 
P. 
 

Psychological 
experiences 
of renal 
transplant 
patients: A 
qualitative 
analysis. 

Studiens syfte är 
att utveckla en 
teori baserad på 
organmottagarn
as levda 
erfarenheter och 
vägleda 
psykologiskt, 
stödja 
rådgivarnas och 
professionella 
vårdarnas 
insatser till 
förmån för 
patienter. 

8 deltagare. 
Åldrarna 35-55. 
Tre män och 
fem kvinnor. 
Alla deltagare 
hade genomgått 
njurtransplantat
ioner. Totalt 9 
transplantatione
r, 8 månader till 
18 år sedan. Sex 
av patienterna 
hade upplevt 
dialys. Bortfall 
redovisas ej. 

Deltagarna intervjuades 
om deras transplantations 
upplevelser. Data 
analyserades med hjälp av 
grundad teori metodik. 
Studien genomfördes av 
en person som själv hade 
genomgått 
njurtransplantation. 

Resultatet visade att problemen 
som patienter står inför, 
problemet före och efter 
transplantationen, kan summeras 
som att de lever med paradoxen 
och konflikten. Såvida kan 
mottagarna behöva samla 
ilska/sorg från förlusterna med en 
adaptiv inställning till att göra det 
bästa av en andra chans i livet och 
förhandla fram en positiv relation 
till främmande organet. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 



 

 
 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning. 

2012 
 
Sverige 
 
European 
Journal of 
Cardiovascul
ar Nursing. 
 
Ivasson, B. 
Ekmehag, B. 
Sjöberg, T. 

Patients’ 
experiences of 
information and 
support during 
the first six 
months after 
heart or lung 
transplantation. 

Studiens syfte är att 
belysa hur patienter, 
6 månader efter 
hjärt eller 
lungtransplantation, 
upplevde 
informationen och 
stöd dem fick i 
anslutning till 
transplantationen. 

16 deltagare. 
Åldrarna 16-67. 
Nio kvinnor och sju 
män. Nio patienter 
hade genomgått 
hjärttransplantatio
n och 7 
lungtransplantatio
n. Patienternas 
väntan på organ 
varierade mellan 2-
75 veckor. Bortfall 
redovisas ej. 

Deltagarna 
genomgick semi-
strukturerade 
intervjuer som 
spelades in. Data 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tre teman teman togs fram: 
(1) omväxling mellan 
tillfredställelse, tacksamhet 
och uppgivenhet, (2) 
strävan efter att följa 
behandling, (3) komma 
tillbaka till ett relativt 
normalt liv. Patienterna 
uttryckte tacksamhet när 
deras hälsa förbättrades 
markant men uppgivenhet 
när komplikationer och 
bieffekter inträffade på 
grund av brist på 
information och stöd dem 
fick. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

2014 
 
Australien 
 
Qualitative 
Health 
Research. 
 
O’Brien, G. 
M. 
Donaghue, 
N. Walker, I.    
Wood, C. A. 

Deservingness 
and gratitude in 
context of heart 
transplantation. 

Studiens syfte är att 
undersöka levd 
erfarenhet hos 
patienter med 
lyckade 
hjärttransplantation
er, särskilt hur 
mottagare av hjärtan 
upplever och 
hanterar ”tyranni 
gåvan”. 

13 deltagare. 
Åldrarna 35-72. 
Åtta män och fem 
kvinnor. Samtliga 
patienter hade 
genomgått 
hjärttransplantatio
n, 10 veckor till 11 
år sedan, vid 
intervjutillfället. 
Bortfall redovisas 
ej. 
 

Deltagarna 
genomgick semi-
strukturerade 
intervjuer som 
spelades in. Data 
analyserades med 
hjälp av tolknings 
fenomenologisk 
metod. 

Resultatet visade 3 teman, 
förtjänst, nyanser av 
tacksamhet, och ge tillbaka. 
Resultatet indikerar på 
skillnader av förståelsen 
mellan ”organ som gåva” 
och ”organ som donation” 
är mer än bara semantisk. 
 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 



 

 
 

År. Land. 
Tidskrift. 
Författare. 

Titel. 

 
Syfte. Deltagare. Metod. Resultat. Etik, 

kvalitetsgra
nskning. 

2014 
 
Iran 
 
Progress in 
Transplantation. 
 
Peyrovi, H. 
Raiesdana, N. 
Mehrdad, N. 

Living with a heart 
transplant: a 
phenomenological 
study. 
 

Studiens syfte är att 
förstå och få 
djupare insikt i 
hjärttransplantatio
ns mottagares levda 
erfarenhet i Iran. 

11 deltagare. 
Åldrarna 21-55. Två 
kvinnor och fem 
män. Samtliga hade 
genomgått 
hjärttransplantation, 
7-216 veckor sedan. 
Patienterna skall ha 
levt med det nya 
organet minst 6 
månader innan 
intervjutillfället. 
Bortfall redovisas ej. 

Deltagarna 
genomgick 
intervjuer med 
öppna frågor 
utan fixerad 
ordning. Data 
analyserades 
enligt 
fenomenologiska 
riktlinjer.  

Sex huvudteman 
uppstod ur 29 sub-
teman, som skildrar 
meningen med att leva 
med transplanterat 
hjärta. Dessa teman 
inkluderar, att ha ett 
nytt liv, leva med ny 
oro, leva med 
vaksamhet, paradoxala 
känslor, betydelse av 
andras beteenden, och 
Guds framträdande 
roll i livet. 

Etiskt 
granskad. 
 
Godkänd 
kvalitet. 

 

 

 

 

 


