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Bakgrund: I Sverige lever det idag 300 000 - 400 000 personer med nedsatt 

njurfunktion. Vid kronisk njursvikt upplever patienterna ett närmast 

begränsat liv, där många symtom påverkar deras mående 

negativt, och dialysbehandlingen är tidskrävande och påverkar 

vardagen negativt. Njurtransplantation är en effektiv behandling 

och är den mest förekommande organtransplantation i Sverige. 

Patienter hoppas på att få en förbättrad livskvalitet genom en 

njurtransplantation trots riskerna för transplantationsavstötning. 

För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad efter en 

njurtransplantation och se vad patienten har för omvårdnadsbehov 

behöver sjuksköterskan ha en fördjupad kunskap av patienternas 

upplevelse av livet efter en njurtransplantation. 

 

Syfte:  Syftet var att beskriva patienternas upplevelser av livet efter en 

njurtransplantation.  

Metod: Litteraturöversikten är baserad på 10 vetenskapliga artiklar från 

databasen  Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

Literature (Cinahl Complete) , Academic Search Complete och 

Nursing & Allied Health.  Artiklarna granskades och analyserade 

enligt Fribergs (2012) metod för att urskilja likheter och skillnader 

för att sedan sammanställas. 

Resultat: Efter analysen identifierades tre huvudteman: Nytt liv med 

omställningar, upplevelsen av ett begränsat liv, ångest, oro och 

ensamhet, som beskriver hur livet efter njurtransplantationen 

upplevs av patienten 

Diskussion: Metoddiskussionen utgår ifrån litteraturöversiktens styrkor samt 

svagheter. Resultatet diskuteras utifrån Calista Roys 

adaptionsteori utifrån nyckelbegreppen och de adaptiva 

funktionerna.   

Nyckelord: Transplantation, njurtransplantation, upplevelser, erfarenheter.  
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Background: In Sweden there is 300,000–400,000 people with impaired kidney 

function. with chronic renal failure, patients experience a limited 

life, with many symptoms affecting their ways negative and dialysis 

treatment is time consuming and adversely affects their everyday 

lives. Kidney transplantation is an effective treatment and is the 

most common organ transplant in Sweden. Patients hope to have 

an improved quality of life through a kidney transplant despite the 

risks of transplant rejection. In order for the nurse to be able to 

provide good nursing after a kidney transplant and to see what the 

patient has for nursing needs, the nurses then needs a deeper 

knowledge of patients' experiences of life after a renal transplant. 

  

Aim: The aim was to describe how patients experience life after a 

kidney transplantation. 

Method:  Literature overview based on 10 scientific articles from the 

database Cinahl Complete, Academic Search Complete and 

Nursing & Allied Health. The articles are reviewed and analyzed 

according to Friberg's (2012) method of identifying similarities and 

differences, then compiled. 

  

Results: Following the analyses, three main themes were identified: New 

life with changes, the experience of limited life, anxiety, concern 

and loneliness, which describes how life after kidney plantation is 

experienced by the patient 

  

Discussion: The method discussion is based on the strengths and weaknesses 

of the literature review. The result is discussed based on Calista 

Roy's adaptation theory from the key concepts and adaptive 

features. 

 

Keywords: Transplantation, kidney transplantation, experience, experiences. 
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1. Inledning    

Intresset för transplantation väcktes då en av författarna hade praktiserat på ett 

transplantationscentrum som undersköterska. Praktiken väckte ett intresse för människans 

organ och hur det påverkar individen vid organsvikt. För den andra författaren kom 

fascinationen för transplantationer då dennes gymnasiearbete fokuserades på 

stamcellstransplantationer och hur utvecklingen inom det området har ökat de senaste åren 

inom läkemedelsbehandling samt framgångsrika transplantationer som resulterat i förbättrade 

livssituationer. Vi kombinerade våra intressen för transplantationer och bestämde oss för att 

undersöka patienters upplevelser av livet efter en njurtransplantation. Njurtransplanterade 

patienter har ett nedsatt immunförsvar och lättare kan bli sjuka, och då söka sig till 

allmänvården. 

  

2. Bakgrund  

2.1. Njursjukdom 

I Sverige lever idag cirka 20 000 personer med svår njursjukdom och cirka 300 000 – 400 

000 personer lever med nedsatt njurfunktion (Njurfonden, 2018). Njurarnas viktigaste 

funktion är att rena blodet från slaggprodukter och restprodukterna som finns i kroppen 

(Ericson & Ericson, 2008). Filtreringen som sker i njurarna sker via nefron som bildar urin. 

Vid nedsatt njurfunktion innebär det att den glomerulära filtrationshastigheten har minskat 

från sitt normalvärde. Vid kronisk njursjukdom försämras den glomerulära 

filtrationshastigheten långsamt och utsträckande, vilket gör att det kan ta år innan tydliga 

symtom yttrar sig. Sjukdomen kan uppträda som kronisk eller akut, där de försämrade 

nefronens filtrering orsakar att kvävehaltiga ämnena stannar i kroppens vävnad och blodbana 

(Ericson & Ericson, 2008). De höga urinämnena i kroppen kan leda till uremi och att kroppen 

blir toxisk och patienten riskerar att avlida (Franke et al., 2000).  Orsaker till njursvikt kan 

vara inflammatoriskt, ärftligt, medfött eller orsakat av cancer, sekundära orsaker kan vara 

inflammatoriska kärlsjukdomar och diabetes mellitus (Ericson & Ericson, 2008). Dessa 

bakomliggande faktorerna kan vara en indikation för att det senare kan uppstå ett behov av en 

njurtransplantation.  

Kronisk njursjukdom delas in i olika stadier (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). När 

njurarna har en funktion på cirka 30 - 40 procent uppkommer symtom som illamående, 

trötthet och törst. Vid ytterligare försämring vid cirka 20 procents kapacitet uppkommer 

symtom som kräkningar, klåda, blödningar, vätskeansamlingar, andningssvårighet och 
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tarmstörningar. Vid en funktion på cirka femton till tio procent av sin ursprungliga kapacitet 

rensas inte avfallsämnen ut utan stannar i kroppen. Ansamlingen av avfallsämnen kan leda till 

inflammationer eller vätskeansamling i hjärtat som riskerar utvecklas till hjärtsvikt. Det är vid 

det sista stadiet där en kontinuerlig behandling med dialys och/eller transplantation krävs.  

Personer med njursvikt utan genomgången transplantation upplevde en negativ påverkan i 

sin vardag och beskrev en förlust av sin frihet, begränsade beslutfattande möjligheter, 

förändrat utseende samt missat och förlorat förhållande till jobb och familj (Al-Arabi, 2006).  

Patienter upplevde att livet behövde planeras för att orken inte räckte till, samt att trötthet och 

restriktioner begränsade livet och spontaniteten. Patienterna beskrev vidare att livslusten 

fanns kvar och att de höll sig vid liv i väntan på en njurtransplantation, där de hoppades att 

transplantationen skulle förbättra deras liv.   

  

2.2. Behandling  

I Sverige behandlas cirka 4000 personer med dialysbehandling (Njurfonden, 2018).  Dialys är 

inte alltid det primära behandlingsalternativet vid njursjukdom (Ndemera & Bhengu, 2017a). 

Under det tidiga skedet av njursjukdomen rekommenderas patienten att minska intaget av 

protein, salt, kalium och vätska. Ordination av olika läkemedel kan bromsa insjuknandet av 

sjukdomen, lindra symtomen och minimera riskerna för ytterligare skador på njurarna 

(Ericsson & Ericsson, 2008).  Generellt börjar behandlingen med dialys som hjälper till att 

rena blodet från slaggprodukter vid slut stadiet, och i undantagsfall tidigare efter patientens 

individuella mående. Vid dialys finns det två olika behandlingsalternativ, peritonealdialys 

och hemodialys, som grundas på individens individuella behov. Vid hemodialys är patienten 

uppkopplad via en kateter till en dialysmaskin, fyra till fem timmar varje vecka på sjukhuset 

(Grefberg & Roman, 2007). Detta kan vara obehagligt, smärtsamt och medföra risker för 

infektion vid stickstället. Behandlingen tar på patientens krafter och symtom som huvudvärk, 

kramper i muskler och illamående kan uppkomma. Vid peritonealdialys sker dialysen via en 

kateter inopererad vid nedre magregionen, där dialysvätska tillförs till patientens buk. 

Behandlingen och dialysvätskan byts ut cirka fyra gånger per dag och tar ca 30 - 40 minuter 

per gång. Bukmusklerna kan med tiden försvagas på grund av dialysvätskan som legat och 

pressat emot, och kan leda till att patienten får ryggsmärtor.   

Patienter som behandlas med dialys uppger en begränsning av att leva ett normalt liv, då 

dialysen är tidskrävande (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2001). De 

besvärande symtomen som vätskeansamling, smärta, toxiska tillståndet uremi, svårigheter att 

mobilisera sig samt eliminationssvårigheter begränsar patientens vardag (Cruz, Alimena, 
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Souza & Melo, 2016). Patienter uppger även att vid en missad dialysbehandling, upplevs en 

snabb försämring i deras hälsa. Njurtransplantation ger ett hopp om en bättre framtid och liv. 

Silveria Siqueira, Ercilia Pinheiro Da Costa, och Prado Lima Figueiredo (2017) beskrev i sin 

studie att patienterna var optimistiska till en njurtransplantation då det gav hopp om att livet 

skulle förbättras efter njurtransplantationen, i förhoppning om att smärtan skulle minska och 

deras fysiska kapacitet öka. Gniewkiewicz et al., (2018) beskriver att patienter med diabetes 

och njursjukdom i slutstadiet har en dålig prognos utan en njur-och pancreastransplantation. 

Transplantationen ger patienten markant förlängt liv, då behandling med dialys har en hög 

mortalitet.  

Njurtransplantation är den mest förekommande organtransplantationen i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2016). I Sverige år 2015 var det 764 stycken organtransplantationer varav 

426 stycken var njurtransplantationer. Av dessa 426 stycken njurtransplantationer var 131 

från levande donatorer resterande från avlidna. Väntelistan för att mottaga ett organ ökar 

varje år och vid 2015 avled 34 stycken personer i väntan på ett nytt organ. Första januari 

2016 var det 825 personer som stod på väntelistan för organtransplanta tion, varav 646 

personer väntade på en njurtransplantation. Trots att fler givit medgivande för att donera sina 

organ ökar väntelistan i en allt snabbare takt och idag har Sverige en brist på organ för 

donation.  

Stora framsteg inom njurtransplantation har gjorts under de senaste decennierna, och 

överlevande njurtransplanterade personer har ökat (Ndemera & Bhengu, 2017a). Idag är det 

lättare att hantera avstötning av transplantatet, samt få snabbare pre-operativ vård däremot 

finns det flera faktorer som bidrar till de komplikationer som finns efter en 

njurtransplantation exempel på det är infektioner och avstötning av njurtransplantatet som 

sker under det post-operativa stadiet. Detta är faktorer som påverkar patienten, genom högre 

vård av dialys, hög dödlighet, re-transplantation, lägre livskvalitet och höga hälsoutgifter.   

 

2.3.Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad  

Sjuksköterskan medverkar till att utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund där 

denne i omvårdnadsarbetet har ett ansvar att förhålla sig till International Council of Nurses 

etiska kod. Den etiska koden innebär att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden: främja patienternas hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsan samt lindra 

lidandet hos sina patienter och dess anhöriga (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Stockholmsläns landsting (2015) beskriver vårdpersonalens omvårdnadsåtgärder till 

njursjuka patienter. Vårdpersonalen ska stödja patienten till egenvård, ge stöd och råd till 
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patienten och deras anhöriga, bistå patienten med kontroller som vikt, längd, blodprover, 

urinprover, blodtryckskontroller samt ge vaccination vid influensatider. Omvårdnadsmålen 

för patienter med njursjukdom är att hjälpa patienten att bibehålla eller öka patientens 

livskvalitet, ge god kunskap till patienten om tillståndet och behandlingen, hjälpa patienten 

att upprätthålla god nutritionsstatus, vikt samt förhindra eller förlångsamma patientens 

försämring av njurfunktionen.   

Att förstå patienternas förväntningar och erfarenheter innan och efter transplantation är 

viktigt för sjuksköterskor som möter patienter med njursjukdomar, för att kunna främja 

livskvaliteten och planera behoven som kommer efter en njurtransplantation (Murphy, 2007).  

Omvårdnaden efter en njurtransplantation är utmanande, komplext men också givande för 

sjuksköterskan. Den unika rollen som sjuksköterskan har beskrivits som ett privilegium enligt 

Murphy (2007), att få den nära kontakten med patienten innan som efter transplantationen. 

Den unika rollen som sjuksköterskan har vid det nära arbetet med patienten genom 

observation och kontroller innebär att denne har omvårdnads ansvar. Ansvaret innefattar att 

fastställa en säker och effektiv kommunikation av behandlingen för varje enskild individ både 

före och efter transplantationen. McPake & Burnapp, (2009) beskrev att det är 

sjuksköterskans ansvar är att förbereda patienter om känslor som kan uppkomma i väntan på 

att få en transplantation och få patienten att förstå situationen, övervinna eventuella rädslor 

inför en transplantation och skapa en miljö som är öppen för frågor och diskussioner. Denna 

vårdrelation mellan sjuksköterska och patient är grundläggande. Utan god information och 

förståelse för behandlingen kan patienten avsluta sin medicinering på grund av påfrestande 

biverkningar, vilket kan få allvarliga psykiska och fysiska konsekvenser till livet efter 

njurtransplantation.  

 

2.4.Problemformulering   

I Sverige lever idag 20 000 personer med svår njursjukdom, varav 4000 personer är under 

dialysbehandling. Patienter med kronisk njursvikt upplever många symtom som påverkar 

vardagen negativt genom exempelvis illamående, vätskeansamlingar, andningssvårigheter 

samt tarmstörningar. Dialysbehandlingen är tidskrävande och påverkar patientens dagliga liv 

negativt. Patienter väntar med hopp om ett förbättrat liv genom att få en njurtransplantation. 

Njurtransplantation är en effektiv behandling som lindrar symtomen vid njursvikt och dialys. 

Trots framstegen inom njurtransplantation finns det fortfarande risker med att patienten får en 

transplantationsavstötning. Sjuksköterskan ansvarar för att informera, stödja och främja 

patientens hälsa. Detta kan vara utmanande och komplext för sjuksköterskan, men genom 



  10 
 

fördjupad förståelse och kunskap av patientens upplevelse kan sjuksköterskan möjliggöra en 

god vårdrelation med god kommunikation där sjuksköterskan kan stödja och förbereda 

patienten på livet efter en njurtransplantation.  

Denna litteraturöversikt har avsikten att undersöka hur patienter upplever livet efter en 

njurtransplantation. Detta kan bidra till kunskap om vilka områden som den 

njurtransplanterade patienten upplever som förändrat i sitt liv.     

  

3.  Syfte  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av livet efter en njurtransplantation.  

  

4. Teoretisk utgångspunkt 

 Calista Roy (1976) beskriver adaptionsmodellen som det sätt människan anpassar sig till 

livssituationen, omgivning och bevarad integritet. Hon menar att människan behöver hjälp till 

att skapa inre och yttre balans i livet då förändringar i dennes miljö uppstår. Adaption innebär 

att acceptera livsförändringar och göra det bästa av situationen för att fortsätta utvecklas. 

Sjuksköterskan har ansvar att stödja patienten att klara av dessa livsförändringar då 

människan ställs inför utmaningar, detta för att finna jämnvikt och balans i livet. Roys 

adaptionsmodell omfattar åtta vetenskapliga och åtta filosofiska antagande. De filosofiska 

och vetenskapliga antagandena ger grunder för Roys adaptionsmodell med fyra adaptiva 

funktioner: Fysiologiska funktioner, självuppfattning, rollfunktion samt relation och 

samhörighet.   

Den fysiologiska funktionen omfattar grundläggande behov som är nödvändiga för att 

uppnå fysiologisk oberoende/självständighet som syre, näringstillförsel, elimination, aktivitet, 

sömn och skydd (Roy, 1976). Självuppfattningen delas upp i det fysiska jaget och det 

personliga jaget där det fysiska jaget innefattar kroppsuppfattning och kroppslig upplevelse. 

Det personliga jaget innefattar moraliska- etiska- andliga jaget.  Varje individ har sin egna 

roll i samhället där rollerna kan delas in i primära, sekundera och tertiära (tillfälliga) roller. 

När en människa drabbas av sjukdom förändras rollen och det kan uppstå en konflikt mellan 

den gamla och den nya rollen. Begreppet relation och samhörighet handlar om den 

mellanmänskliga relationen som innefattar hur man kan förmå sig att älska, respektera och 

värdesätta andra individer. Relation och samhörighet bidrar till att människan känner sig 

trygg och har en emotionell tillhörighet samt kärlek.    
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Adaptionsmodellen förklarar att vid adoptionsprocessen har sjuksköterskan som mål att 

främja hälsa, inge bra livskvalité, stödja, bevara integritet och värdighet i allt från individnivå 

till internationell nivå (Roy, 1976). Roy beskriver hälsa som en process och ett tillstånd att 

vara integrerad och där integrationen mellan människor och miljöns stimuli speglas väl 

måendet. Människan beskrivs som en enhet i mångfald som ständigt anpassar sig och 

integreras med miljö. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser människan på ett holistiskt 

sätt. Roy beskriver att miljön har en betydande roll eftersom i stimuli miljön sker adaption. 

Miljön påverkar människans utveckling, tankesätt och välbefinnande. Miljön är under ständig 

förändring och ställer människor på prov som uppmanar individen till konstant anpassning. I 

vården ska sjuksköterskan skapa en trivsam och lugn miljö kring patienten för att inge trivsel 

som kan underlätta för en god omvårdnad samt adaption som främjar hälsa. Författarna 

kommer att tillämpa Roys adaptionsmodell i resultatdiskussion för att belysa vikten av 

adaption i stora livsförändringar för att främja hälsa. 

  

5. Metod  

5.1.Design  

Metoden som valdes för att öka kunskapen inom problemområdet var en litteraturöversikt 

utförd enligt (Friberg, 2012). Vetenskapliga artiklar analyseras och sammanställs för att 

skapa en fördjupad förståelse av nuvarande kunskapsläget inom ett specifikt 

vårdvetenskapligt område.      

 

5.2.Datainsamling  

Först gjordes en inledande informationssökning på flera databaser enligt Östlundh (2017) för 

att se om det valda ämnet hade tillräckligt med forskning inom området för att genomföra en 

litteraturöversikt. Den första inledande informationssökningen om njurtransplantation visade 

att kvantitativa vetenskapliga artiklar om patienters livskvalitet var överrepresenterade. 

Senare under den egentliga informationssökningen användes variationer av källor, där 

fokuset låg på att vetenskapliga artiklar hämtades från akademiska databaser inom 

ämnesområdet.  

Informationssökningen för resultatet utfördes först genom att identifiera problemområdets 

nyckelord. De preliminära sökorden som identifierades vara Kidney transplantation, kidney 

transplant, patient experience och perception. De första sökningarna som gjordes var via 

Academic Search Complete och Cinahl Complete då dessa databaser är huvudsakligen om 
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vårdvetenskap, med sökorden ”Kidney Transplant", "Kidney Transplantation”, "patient 

experience" och "perception", och därefter utformades olika kombinationer av sökorden för 

att finna artiklar som svarade på syftet. Sökorden skilde sig åt från vissa databaser, de 

sökorden som användes frekvent på databaserna Academic Search Complete, Cinahl 

Complete och Nursing & Allied Health var “transplantation”, ”kidney transplant”, 

,”experience”, ”experiences”, “patients”, ”lived experience”, “ life experience”, “life after” , 

interview”, ”perception” och ”qualitative” i olika kombinationer med OR och AND. 

Vid sökning på databaserna gjordes ett urval av begräsningar med hjälp av att inkludera 

tidsramar och attartiklarnas innehåll skulle matcha litteraturundersökningens syfte. 

Begräsningar var peer- reviewed samt att publiceringen skulle vara mellan 2005–2018. 

Exkluderingskriterierna omfattade artiklar som främst inriktade sig fysiologiskt, psykologiska 

och sociala utgångspunkter i samband med transplantation. Artiklarna som inkluderades var 

kvalitativa och en mixad-metod och inriktade på patienters upplevelse i livet efter 

njurtransplantation.     

 

5.3.Urval 

För att få en överblick av artiklarna i sökningar använde författarna ett så kallat 

helikopterperspektiv i enlighet med Friberg (2017). Detta innebär att man gör en översikt av 

området som ska utforskas för att få en uppfattning av det valda ämnesområdet. Det innebar 

att artiklarnas titel lästes samt de artiklar som verkade relevanta för syftet lästes även abstrakt 

för att se om de svarade på vårt syfte. De artiklar som bedömdes kunna svara på vårt syfte 

lästes översiktligt först, sedan lästes noggrant samt kvalitets granskades enligt Friberg (2017) 

med kvalitetsfrågor för kvalitativa studier (Bilaga 2). 

 

5.4.Analys  
Totalt valdes tio artiklar varav nio var kvalitativa och en med en mixad metod och som finns 

presenterade i sökmatrisen (Bilaga 1). I den mixade- metodartikeln användes endast det 

kvalitativa resultatet i analysen. Artiklarna analyserades efter metodbeskrivningen från den 

allmänna litteraturöversikten enligt Friberg (2017). Först lästes artiklarna översiktligt, sedan 

noggrant av båda författarna ett flertal gånger för att säkerställa förståelsen av artiklarna. 

Därefter lästes artiklarna igen och sammanfattades av båda författarna för att undvika 

tolkningsfel och missförstånd. Därefter samanställdes en resultatmatris (Bilaga 2) av 

artiklarnas kvalitet.  
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Det sista analyssteget enligt Friberg (2017) är att sortera likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat. Författarna markerade relevant data med fet text på det som svarade på 

syftet om upplevelser av livet efter njurtransplantation. Sedan användes whiteboardtavlan 

som hjälpmedel för att få en översikt av alla de återkommande upplevelserna. Detta för att 

lättare kunna få en överblick av resultatets likheter och skillnader. Detta kategoriserades 

temporärt för att sedan skrivas ner på papper i mindmapform och vidare i färgkodning där 

resultatet jämfördes med litteraturöversikts syfte för att se om det svarade på syftet.  

Sammanställningen av analysen presenterades i resultatet i olika teman med underteman.  

  

6. Forskningsetiska överväganden   

Forskningsetiska riktlinjer är ett skydd för studiedeltagarna säkerhet, rättigheter och en 

vägledning för forskarna (Kjellström, 2012). För att följa de etiska riktlinjerna ska 

studiedeltagarna skyddas avseende mänskliga rättigheter, konfidentialitet och integritet som 

ska respekteras. Studiedeltagarna ska ha gett ett informerat samtycke samt uppge att de 

frivilligt medverkade till studien. Detta är för att skydda studiedeltagarna från att bli 

utnyttjade eller skadade under studiens gång. Helsingforsdeklarationen menar att en studies 

forskningsetik ska granskas av personer som är oberoende till studien, samt att forskningen 

ska ha en nytta för människan.  

De etiska överväganden författarna kommer att göra under litteraturöversikten, är att ha 

krav på att studierna har ett godkännande av etisk kommitté eller har etisk övervägande med i 

sin studie. Båda författarna granskar alla artiklarna för att minimera risken för att resultatet 

blir påverkat av feltolkning av artiklarna eller personliga tolkningar kommer med. Författarna 

kommer inte att förvränga eller plagiera något under arbetets gång.  

  

7. Resultat  

Tio artiklar genererade till resultatet som presenteras nedan i teman och underteman, Nytt liv 

med omställningar- med tre underteman: Förändringar i livet, Förändringar i relationerna, 

Återuppta det tidigare livet. Upplevelser av begränsat liv , med tre underteman: Förväntningar 

och avsaknad av information, Att leva med biverkningar, Att leva med restriktioner. Ångest, 

oro och ensamhet, med två underteman, Ångest och oro för transplantations- avstötning, 

Upplevelser av ensamhet. Sammanställning av artiklarnas resultat presenteras i matrisen i 

bilaga 2. 
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7.1. Nytt liv med omställningar  

Patienterna upplevde att livet efter transplantationen var ett nytt liv som hade börjat med 

självständighet. De behövde ställa om sig till en ny livssituation som innebar förändrade 

relationer både till sig själva, andra, vården samt organdonatorn. Deras förväntningar var 

annorlunda från hur livet sedan blivit efter njurtransplantationen, där livet efter var både en 

utmaning, men samtidigt en upplevelse av glädje och frihet med nya möjligheter i livet 

(Bertelsen, Rasmussen, Lundvigsen & Finderup, 2015; Boaz & Morgan, 2014; Bogue Kerr, 

Souliere, Bell, 2018; Dos Santosa, Viegas, Feijó, Lise & Schwartz, 2016; Gire-Dahl & Moen, 

2018; Lonargáin, Brannigan & Murray, 2017; Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr, 2007; 

Schipper, Abma, Koops, Bakker, Sanderman & Schroevers, 2014; Schmid-Mohler, Schäfer-

Keller, Frei, Fehr, & Spirig, 2014; Wiederhold, Langer & Landenberge, 2011).   

  

7.1.1.Förändringar i livet  

Efter njurtransplantationen upplevde patienterna en omställning från att vara sjuk till att vara 

frisk som en emotionell psykologisk process (Wiederhold et al., 2011; Schmid-Mohler et al., 

2014).  Patienterna upplevde att det i början var svårt att begripa, men bekräftade att deras 

nya liv hade börjat. Det nya organet i kroppen beskrevs som något främmande och 

oförutsägbart. Det var svårt för patienterna att finna ord och förklara den dramatiska 

förändringen. De upplevde även det nya livet som osäkert då de inte längre skulle förlita sig 

på vården utan klara sig själva (Wiederhold et al., 2011). De upplevde samtidigt en lättnad av 

att vara oberoende av andra (Gire-Dahl & Moen, 2018). 

Patienter som gjort en förebyggande njurtransplantation men inte genomgått 

dialysbehandling innan upplevde färre positiva upplevelser av transplantationen än de 

patienter som tidigare genomgått dialysbehandling. De upplevde förändringen annorlunda då 

de jämförde livet med tidigare dialysbehandling och beskrev upplevelsen som att vara sjuk på 

ett nytt (Gire-Dahl & Moen, 2018). Transplantationen beskrevs även som en svårighet då inte 

alla patienter upplevde en förbättrad livskvalitet utan att den nya situationen var oväntad, 

tröttsam och krävande och kunde inte alltid sätta ord på upplevelsen (Schipper et al., 2014).  

Patienter som genomgått dialysbehandling innan transplantationen beskrev transplantationen 

som att återfå kontrollen över sitt liv. Den nya situationen uppfattades som bra men 

utmanade. Känslan av att vara frisk beskrev patienterna som obehaglig då de förlorade sina 

rutiner och balans i vardagen, och blev tvungna att lära sig på nytt och hitta strategier för att 

hantera den nya situationen och de nya känslorna (Lonargáin et al., 2017).  
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7.1.2. Förändring i relationen 

 Patienterna upplevde att deras relation till den levande donatorn var svår att balansera om 

donatorn var en anhörig (Schmid-Mohler et al., 2014; Lonargáin et al., 2017; Schipper et al. 

2011). De beskrev det som att de hade svårt att finna en balans i relationen på grund av att de 

upplevde att de inte kunde vissa sin tacksamhet tillräckligt för njuren som de mottagit. Njuren 

sågs som en värdefull gåva där de upplevde en obeskrivlig tacksamhet för att få livet tillbaka 

(Bertelsen et al., 2015; Schipper et al., 2014; Wiederhold et al., 2011; Orr et al., 2007). 

Patienterna uppgav att de försökte vissa sin tacksamhet genom att köpa presenter och gåvor 

till den anhörige donatorn, men att de ändå inte upplevde att det var tillräckligt och 

upplevelsen av ojämn och annorlunda relation kvarstod (Schmid-Mohler et al., 2014; 

Lonargáin et al., 2017; Schipper et al. 2011). 

Patienter beskrev även förändringar i sin relation till andra personer efter 

njurtransplantationen (Schipper et al, 2014; Boaz & Morgan, 2014; Dos Santosa et al., 2016). 

Tidigare hade deras sjukdomstillstånd varit något som dominerade relationen, men efter 

transplantationen hade nya möjligheter öppnats för familj, vänner och bekanta. Den 

förbättrade fysiska förmågan gav dem möjligheten att vara aktivare i relationen till andra, 

exempel i sociala sammanhang, aktiviteter och föräldraskap (Dos Santosa et al., 2016; 

Schmid-Mohler et al., 2014; Bogue Kerr et al., 2018). De beskrev även upplevelsen av att 

vara familjemedlem som positiv där de inte längre sågs som sjuka utan som en aktiv medlem 

(Boaz & Morgan, 2014). 

  

7.1.3. Återuppta det tidigare livet   

Redan i den postoperativa vården upplevde patienten en förbättring i hälsan som gav dem 

glädje och beskrevs som att få en ny chans (Lonargáin et al., 2017). Patienterna upplevde att 

deras autonomi fick större utrymme och att de återfick normaliteten i livet. Upplevelsen av 

förbättring beskrevs med ljusa framtida visioner med ökad sociala aktivitet och en oändlig 

frihetskänsla.  En upplevelse som uppmärksammades strax efter njurtransplantationen var 

deras förmåga att mobilisera sig själva så snart, vilket beskrevs som en euforisk känsla i den 

så kallade “smekmånadsfasen” i förändringsprocessen. Patienterna beskrev känslorna som en 

drivande kraft till ökad energi och välmående i sin hälsa (Wiederhold et al., 2011; Boaz & 

Morgan, 2014; Schipper et al., 2014; Dos Santosa, et al., 2016; Orr et al., 2007; Bertelsen et 

al., 2015; Gire-Dahl & Moen, 2018; Bogue Kerr et al., 2018). Varje patient beskrev sin 

subjektiva syn på normalitet och hur de återupptagit den efter transplantationen genom att 

återuppta hobbys, jobb, resor, fysiska aktiviteter, äta och dricka utan restriktioner jämfört 
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med tiden innan njurtransplantationen. Att återuppta aktiviteter som de inte kunnat utföra 

sedan insjuknandet i sjukdomen gav dem känslan av normalitet, tillfredställelse och större 

frihet från vården som motiverade dem till att bibehålla sin livssituation och förbättra den.  

Men även om patienterna upplevde det som en frihet att få slippa dialysbehandlingen efter 

transplantationen så var tillvaron osäker med nya restriktioner att förhålla sig till (Schmid-

Mohler et al., 2014; Gire-Dahl & Moen, 2018).   

  

 

7.2. Upplevelsen av begränsat liv  

För vissa patienter var det inte förväntat att livet efter transplantationen skulle innebära 

begränsningar som biverkningar och restriktioner. Detta hade en grund i en upplevelse av 

brist på information från vården som gjorde dem osäkra på hur de skulle hantera sin egen 

vård, som medförde att de ytterligare begränsade sig mer än nödvändigt. Patienterna fann 

olika metoder för att hantera dessa begränsningar (Bertelsen et al., 2015; Boaz & Morgan, 

2014; Bogue Kerr et al., 2018; Dos Santosa et al., 2016; Gire-Dahl & Moen, 2018; Lonargáin 

et al., 2017;Orr et al., 2007; Schipper et al., 2014; Schmid-Mohler et al., 2014; Wiederhold et 

al., 2011). 

  

7.2.1.Förväntningar och avsaknad av information  

Patienterna beskrev att de inte hade förväntat sig begränsningarna från immunsuppressiva 

läkemedel (Dos Santosa, et al. 2016), utan trodde att njurtransplantationen var ett botemedel 

och därför hade de höga förväntningar på att få återgå till ett helt normalt liv utan 

restriktioner och ständig vårdkontakt, vilket blev en besvikelse (Shipper et. al 2014; Schmid 

et al., 2014; Widerhold et al., 2011). Känslor av besvikelse hindrade dem från att prata med 

andra i rädsla för att uppfattas som otacksamma (Shipper et. al 2014). Att leva utan 

begränsningar var en önskan som många patienter hade (Orr et al., 2007). 

Patienterna beskrev även att de hade förväntat sig att de efter enstaka tillfällen av 

egenvårdsutbildning skulle ha förståelse för livet efter njurtransplantationen (Lonargáin et al., 

2017; Wiederholdet al., 2011; Dos Santosa, et al. 2016). Men i efterhand märkte de att 

utbildningen inte räckte till och upplevde en kunskapsbrist. De upplevde informationsbrist 

angående omvårdnaden av njuren, innebörden av rekommendationer, ouppklarade frågor 

kring biverkningar av medicineringen, uppföljning, terapi och hur tester kring njurens 

funktion skulle gå till samt av avstötning av transplantatet (Orr et al., 2007; Schmid-Mohler 

et al., 2014; Gire Dahl & Moen, 2018; Wiederholdet al., 2011). De upplevde även en brist på 
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information från sjukvården om hur livet kan komma att se ut efter en njurtransplantation och 

vilken betydelse den egna vården hade (Lonargáin et al., 2017; Wiederholdet al., 2011; Dos 

Santosa, et al. 2016). Detta upplevdes som stress, orostankar och osäkerhet som medförde en 

brist i sin egenvård och en ökad risk för transplantationsavstötning. De upplevde en osäkerhet 

på hur de skulle skapa balans mellan vätskeintag för att inte samla på sig vätska eller besväras 

av frekventa toalettbesök (Wiederhold et al., 2011). Vidare upplevde de att det var svår att 

sköta sina läkemedel och att det kunde påverka deras hälsa om de gjorde fel och detta 

skapade en ond spiral (Dos Santosa, et al. 2016). Patienterna berättade att de själva sökte efter 

information på internet, där de funnit felaktig information som ledde till ytterligare stress och 

osäkerhet i den egna vården (Bertelsen et al., 2015; Schmid-Mohler et al., 2014). Osäkerheten 

kring det nya livet efter en transplantation beskrevs som en isolering av kroppen från 

omvärlden i form av en osynlig kamp (Lonargáin et al., 2017). Deras vardag begränsades på 

olika sätt (Dos Santosa, et al. 2016). En del patienter valde att undvika sociala tillställningar 

och vissa miljöer för att de var osäkra på om de skulle hålla sig ifrån infektioner och smittor. 

   Patienterna uppgav att deras tilltro till vården gav dem trygghet, som gjorde att de 

vågade fråga vårdpersonalen om osäkerhet både vad gällde den egna vården samt frågor 

kring symtom och risker för transplantationsavstötning (Lonargáin et al., 2017; Wiederholdet 

al., 2011; Dos Santosa, et al. 2016). Information och handlingsberedskap hjälpte dem att tolka 

förändringar i transplantationsavstötningen, och de upplevade en kontroll över sin egen hälsa 

(Dos Santosa et al., 2016). Stödgrupper gav dem trygghet, där de kunde fråga andra patienter 

om deras upplevelser och stöd kring den egna vården (Orr et al., 2007; Schmid-Mohler et al., 

2014; Lonargáin et al., 2017).     

 

7.2.2. Att leva med biverkningar  
Patienterna upplevde att det postoperativa stadiet var annorlunda än vad de hade förväntat sig 

(Schipper et al., 2014; Orr et al., 2007; Wiederhold et al., 2011; Dos Santosa et al., 2016).  

För de patienter som hade en avstötningsperiod kvarstod symtom som fanns före 

njurtransplantationen, som till exempel utmattning. Vissa patienter upplevde biverkningarna 

som oväntade och en besvikelse, medan andra patienter förställde sig livet efter 

transplantationen med fler oväntade biverkningar som kunde påverka deras vardagliga liv och 

blev positivt överraskade när det inte var så som de hade tänkt sig.  

Biverkningarna som patienterna upplevde från immunsuppressiv behandling var diarré, 

obstipation, förändrad aptit, klåda, svettningar, fatigue, torr hy, långsam sårläkning, svullna 

ben och tandkött, ökad kroppsbehåring, hudcancer, viktökning, sömnstörningar och ökad 
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urinproduktion under natten (Gire Dahl & Moen, 2018; Orr et al., 2007; Schmid-Mohler et 

al., 2014; Boaz & Morgan, 2014; Schipper et al., 2014). Biverkningarna upplevdes som något 

oundvikligt, som de behövde anpassa sig till som en ny dimension av livet, som en 

konsekvens för att behålla den nya njuren. Biverkningarna upplevdes även som irriterande 

med minskad spontanitet i livet, till exempel kunde patienterna uppleva låg energinivå med 

en upplevelse av tvång av att ändå hantera de dagliga uppgifterna både på arbetet och i 

hemmet (Schmid-Mohler et al., 2014). Patienterna upplevde att de behövde planera steg för 

steg för att ge utrymme för vila mellan aktiviteterna.  Biverkningarna och symtomen gav 

patienterna osäkerhet och orsakade en växlande självkänsla som gjorde att de upplevde frihet 

men ändå isolering för att undvika komplikationer till den nya njuren (Lonargáin et al., 2017; 

Schipper et al., 2014).  Det kroniska behovet av vården efter njurtransplantationen gav olika 

former av problematik, som hade en negativ inverkan på patientens sociala liv (Dos Santosa, 

et al. 2016). Detta hanterade patienterna genom att finna nya strategier för att minimera 

biverkningarnas effekt, som smärta och vätskeansamling, genom att skapa scheman eller 

påminnelser för läkemedelsbehandlingen.    

  

7.2.3. Att leva med restriktioner  

Restriktioner som patienterna uppgav att de behövde anpassa sig efter och balansera var 

bland annat sin kost, vätskeintag, krävande fysisk aktivitet som sexualitet, direkt solljus mot 

huden, vaksamhet och hålla sig undan smittor (Dos Santos et. al 2016; Boaz & Morgan, 

2014; Schipper et al., 2014).   Detta gjorde att patienterna begränsade sin frihet och det 

påverkade deras sociala liv negativt för att bibehålla njuren. Exempel kunde rutinvården vara 

att följa den immunsuppressiva behandlingen efter ett strikt schema med kostschema 

begränsade friheten till spontanitet. De rekommenderade restriktionerna hindrade dem från 

att gå på en avslappnad dag på stranden då de måste hålla sig i skuggan för skydda sin sköra 

hy. De kunde inte utföra tunga lyft vilket uteslöt visa arbeten och hobby, samt hålla sig ifrån 

vissa miljöer där smittor finns eller miljöer som kan orsaka fysisk skada på kroppen (Dos 

Santosa, et al. 2016). Patienterna kunde bli upprörda när de inte kunna utföra viktiga 

aktiviteter som de såg som en del av sitt liv (Bogue Kerr et al., 2018). Begränsningarna var 

mer eller mindre oväntade för patienten, trots att de kunde göra mera i livet efter 

njurtransplantationen så hindrades de av restriktioner som bromsade det de kunde göra 

(Schipper et al., 2014; Dos Santosa, et al. 2016).   

Den egna vården blev som en rutin i vardagen och motivationen hölls uppe med tanken att 

det minimerar risken för transplantationsavstötning (Schipper et al., 2014; Orr et al., 2007; 
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Boaz & Morgan, 2014). Detta gjorde det lättare för patienten att finna motivation till en 

hälsosammare livsstil (Gire-Dahl & Moen, 2018).  Patienter uppgav att deras positiva 

inställning och upplevelsen av acceptansen hjälpte dem att känna en god hälsa trots 

biverkningar och restriktioner (Orr,et al., 2007; Schmid-Mohler et al., 2014; Wiederhold et 

al., 2011).  

 

7.3. Ångest, oro och ensamhet 

Patienterna upplevde ångestkänslor och orostankar för sin hälsa och framtid efter 

transplantationen men även en ensamhet då de upplevde att andra inte förstod deras situation 

och känslor. Där patienterna behövde finna olika hanteringsstrategier för att hantera dessa 

känslor (Bertelsen et al., 2015; Boaz & Morgan, 2014; Bogue Kerr et al., 2018; Gire-Dahl & 

Moen, 2018; Lonargáin et al., 2017;Orr et al., 2007; Schipper et al., 2014; Schmid-Mohler et 

al., 2014; Wiederhold et al., 201l).   

  

7.3.1. Ångest och oro för transplantationsavstötning    
Från första dagen av njurtransplantation upplevde patienterna orostankar för 

transplantationsavstötning, postoperativa komplikationer, att den transplanterade njuren inte 

skulle fungera och att de ska behöva genomgå dialysbehandling. (Wiederhold et al., 2011). 

Detta upplevdes som en osäkerhet, problematiskt och en utmaning efter transplantationen 

trots de positiva förändringarna njurtransplantationen medförde (Lonargáin et al., 2017; 

Bertelsen et al., 2015). Osäkerheten beskrev patienterna hade en grund i rädslan för att den 

nya njuren inte skulle "finna" sin plats i kroppen och ett liv med sänkt immunförsvar. De 

beskrev att anhörigas stöd under det postoperativa stadiet hjälpte dem att hantera 

ångestkänslor och orostankar för transplantationsavstötning. Osäkerheten för den osäkra 

framtiden och medvetenheten att dialysbehandling är en aktuell framtidsbehandling när 

njuren slutar fungera (Schmid-mohler et al., 2014). Detta leder till att patienterna upplevde 

fruktan för dåliga nyheter vid återbesöken hos läkaren där dåliga nyheter kunde innebära 

påbörjan av transplantationsavstötning. Denna rädsla för transplantationsavstötning satt kvar 

hos patienten i flera år efter njurtransplantationen och påverkade deras vardag negativt (Gire 

Dahl & Moen, 2018; Boaz & Morgan, 2014). En glömd tablett av immunsuppressiv 

behandlingen orsakade direkt orostankar och ångestkänslor att det skulle påverka och orsaka 

en transplantationsavstötning (Orr et al., 2007). Detta upplevdes som att ständigt vara mellan 

liv och död med oro för att åldras, bli sjuk och för dagen då njuren skulle sluta fungera 

(Bogue Kerr et al., 2018; Orr et al., 2007). Patienter uppgav att även om inte alla hade 
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genomgått en dialysbehandling innan transplantationen, så var dialysbehandling en aktuell 

framtid för dem alla dagen njuren slutar att fungera. Det upplevdes som en otänkbar framtid 

att återgå till, och uppgav att de hellre dör än att genomgå dialysbehandling igen. Rädsla för 

transplantationsavstötning och förändring i hälsan upplevde patienterna som det primära 

bekymret som lede till osäkerhet (GireDahl & Moen, 2018; Orr et al., 2007; Schmid-Mohler 

et al., 2014). Detta hanterades på olika sätt som att förlita sig på medicinsk utveckling, att 

noga sköta den immunsuppressiva behandlingen, försöka njuta av små saker i livet och av 

den nya chansen i livet, sätta upp livsmål, söka information om tidigare lyckade 

njurtransplantationspatienters historier. Vissa patienter hanterade detta genom att regelbundet 

göra hälsokontroller på sig själva för att uppmärksamma symtom som kunde vara en 

eventuell transplantationsavstötning. Ett annat sätt att hantera orostankarna var genom att 

försöka leva ett hälsosammare liv (Wiederhold et al., 2011; Orr et al., 2007). Patienterna 

beskrev att det sociala stödet från anhöriga hjälpte dem att finna en positiv inställning till 

livet med orostankar och ångestkänslor (Bertelsen et al., 2015).   

  

7.3.2. Upplevelser av ensamhet  

Patienterna beskrev att det var kroppen som gjorde det möjligt för dem att vara med i världen 

men att personligheten visar sig för andra (Bogue Kerr et al., 2018). Patienterna beskrev 

upplevelsen som en tyst ensamhet, att de kände sig ensamma i sin upplevelse och att andra 

inte förstod deras tankar och känslor. En upplevelse av avstånd och ensamhet kunde 

uppkomma i sällskap av andra, och att deras kropp blev ett gömställe. Denna tysta ensamhet 

upplevdes i flera olika sammanhang som när patienten var i ett sjukdomstillstånd som gjorde 

dem trötta och mådde dåligt. Där kände de en begränsning i sin ork att närvara i sociala 

sammanhang, och drog sig undan då de upplevde att andra var obekväma med att hantera 

dennes sjukdomstillstånd. 

Patienterna beskrev att de upplevde att deras anhöriga hade en annorlunda uppfattning om 

vad de gick igenom än de själva upplevde, som påverkar dem på olika sätt. Anhöriga kunde 

vara överbeskyddande vilket upplevdes som frustrerande (Orr et al., 2007). När anhöriga 

saknade en förståelse för att de fortfarande var sjuka (Schmid- Mohler et al., 2014). 

Patienterna upplevde ensamhet då anhöriga trodde att de skulle vara friska, och de själva 

upplevde sig som sjuka och i behov av stöd. De blev stressade och upplevde sig ensamma när 

de saknade empati från sina anhöriga och undvek detta genom att minska sina sociala 

kontakter när de inte kände sig bra eller hade positiva förändringar i hälsan. Även upplevelser 

av orostankar och ångestkänslor för transplantationsavstötning uppgav de som något de ofta 
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bar på ensamma (Gire-Dahl & Moen, 2018). De upplevde att de inte kunde vända sig till sina 

anhöriga för att de inte ville oroa dem. Patienterna upplevde ett avstånd till sin omgivning 

och en ensamhet då de kände en osäkerhet av att dela sina känslor och upplevelser (Schmid-

Mohler et al., 2014).  

Patienten upplevde även ensamhet i mötet med vården (Bogue Kerr et al., 2018; Boaz & 

Morgan, 2014). När deras egen uppfattning av hälsan kolliderade med vårdens syn på deras 

hälsa. Exempel när patienten själv upplevde att de hade en god hälsa, men läkaren uppgav att 

deras provresultat visade på en försämring av njurfunktionen eller på att transplantatet höll på 

att stötas bort av kroppen. Detta upplevdes som en chock och upprörande för patienten och ett 

avstånd till läkaren skapades. Dessa känslor upplevde patienten även när sjuksköterskor 

behandlade dem som mer sjuka än vad dem upplevde sig själva. Trots oro, ångest och 

ensamhetskänslor upplevde patienten ett självförtroende där de kunde uppskatta livet och ha 

humor i vardagen för att hantera sina känslor (Schipper et al., 2014; Wiederhold et al., 2011; 

Orr,et al., 2007).   

 

8. Diskussion   

8.1. Metoddiskussion 

En litteraturstudie har genomförts enligt Friberg (2017), vilket är en sammanfattning av 

tidigare utforskat material. Författarna använde sig utav nio kvalitativa studier samt en 

mixad-metodstudie. I kvalitativa studier ansågs det vara lämpligt med det syftet som studien 

hade vilket fokuserar på att utforska patienters upplevelser och erfarenheter av ett specifikt 

område (Henricson & Billhult, 2017). Mixad-metodstudie innebär att en studie använder både 

kvalitativa samt kvantitativa metoder. Författarna använde sig enbart av den kvalitativa 

informationen från studien, då kvantitativ metod innebär datainsamling med enkätfrågor där 

man samlar statistisk för att kunna analysera ett mätbart resultat av ett specifikt område, 

vilket inte svarar på författarnas syfte (Patel & Davidson, 2003). Styrkan i att välja kvalitativa 

studier i denna litteraturöversikt var att de gav en fördjupad kunskap i hur patienter upplevade 

livet efter njurtransplantation. 

 Databaserna som användes var Academic Search Complete, Cinahl Complete och 

Nursing & Allied Health. Då dessa databaser fokuserar på medicin och omvårdnad (Karlsson, 

2017). Databassökning gjordes även på andra databaser som Ageline, Medline och Pubmed. 

Men då dessa databaser inte gav relevanta vetenskapliga artiklar för vårt syfte, exkluderades 

dessa databaser tidigt i arbetet. Till bakgrunden användes fritext samt begränsningen Peer 
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Reviewed i de vetenskapliga artiklarna för att göra en sammanställning av njursjukdomar och 

hur det påverkade patienterna, för en djupare förståelse av patienters upplevelser av att vara 

njursjuk och i väntan på njurtransplantation. Författarna valde att sätta en tidsram på först 10 

år, eftersom tekniken och läkemedelsbehandlingen inom transplantation har utvecklats. 

Författarna ansåg att det kan komma att påverka upplevelsen av livet efter en 

njurtransplantation. Därför valde författarna att inte söka efter vetenskapliga artiklar från allt 

för lång tid tillbaka i tiden. Då resultatet inte skulle vara relevant för modern tid. Då det var 

för få artiklar som var relevanta för syftet utökades sökningen till 13 år för att kunna få fram 

tillräckligt med forskning inom det valda området. Begräsningen kan ha resulterat i att 

artiklar har missats som varit aktuella till litteraturöversiktens syfte. Artiklarna som valdes 

var skrivna på engelska vilket inte var författarnas modersmål och för att få hjälp att översätta 

svåra engelska ord och motverka felöversättning användes digital översättning till artikelns 

originalkälla.  Författarna tog även hjälp av högskolans bibliotek för sökning av artiklar som 

svarar på syftet.  

Författarna diskuterade innan arbetets början om egna tankar och kunskap inom området 

av patienters upplevelse av livet efter en transplantation, och kom fram till att deras 

erfarenhet och kunskap inte var stor nog för att bilda en uppfattning. Vid dataanalysen har 

författarna ansett att de inte haft förutfattade åsikter eller förståelse för patienternas 

upplevelser för en njurtransplantation. På detta sätt har inte artiklarnas resultat tolkats eller 

vinklats i arbetes gång. I litteraturöversikten exkluderades artiklar som berörde barn mellan 

0–18 år och artiklar som endast forskat på äldre patienter med hög ålder. Då livssituationerna 

är annorlunda hos minderåriga personer, samt vid hög ålder kan andra ålderssjukdomar 

påverka upplevelsen av njurtransplantationen. I litteraturunderökningen valdes artiklar från 

olika länder för att få en bredare utsträckning av patienters upplevelser för att få ett mera 

generellt resultat, då Sverige är mångkulturellt med bosatta människor från olika länder. 

Under arbetets gång var författarnas arbete jämt fördelat där dokumentet delades på Word 

online där båda fick tillgång till dokumentet och utförde arbete tillsammans. Författarna hade 

öppenhet i diskussionen under analysen av artiklarna och i textandet under arbetet.  

  

8.2.Resultatdiskussion   

 I Roy (1976) adaptionsmodell är nyckelbegreppen människan, mål, hälsa, miljö och 

omvårdnadshandlingar där hon definierar begreppet människan som omvårdnadsmottagaren. 

Roy beskriver att människan är ett mänskligt system som har förmåga att anpassa sig efter 

förändringar i miljön, och som i sin tur påverkar sin omgivning.  
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En viktig lärdom av patienternas beskrivning av livet efter njurtransplantationen var att 

livet upplevdes som osäkert, att deras relationer förändrades och att balansen i livet och 

rutinerna gick förlorade i vardagen. Antunes et al., (2018) bekräftar detta i sin studie av 

deltagarna som genomgått en njurtransplantation, att de går igenom en intensiv anpassning 

till den nya miljön den första tiden och att detta påverkade deras psykiska mående negativt.  I 

Roys (1976) adaptionsmodell beskrivs att människan behöver hjälp med att skapa inre och 

yttre balans i livet,  när stora förändringar uppstår i dennes miljö. Adaption innebär att 

acceptera livsförändringar och göra det bästa av situationen förr att fortsätta i sin utveckling. 

En njurtransplantation innebär en transition som utmanar patientens sårbarhet, identitet och 

hälsa (Ternestedt & Nordberg, 2009). För att sjuksköterskan ska kunna förstå, hjälpa och 

stödja patienten genom denna förändring behöver hon en fördjupad kunskap och förståelse 

för patientens känslor och tankar. Hon behöver också förstå vilka delar i livet som brister. 

Sjuksköterskan har ett ansvar för att stödja patienten att klara av dessa livsförändringar för att 

denne ska kunna finna jämnvikt och balans i livet (Roy, 1976).  

Patienterna upplevde den nya njuren som något främmande och oförutsägbart. Amerena 

och Wallace (2009) beskrev i sin studie att deltagarna med njurtransplantation kunde fysiskt 

känna den nya njuren då vätskan runt njuren rörde sig och skapade en obehaglig upplevelse. 

Obehagskänslan gjorde att deltagarna hade svårare att ha en positiv inställning då njuren 

upplevdes som en egen individ i kroppen, där de behövde personifiera njuren för att hantera 

vetskapen av att ha någon annans organ i sin kropp. Enligt Roys (1976) teori skulle detta 

kunna tolkas som att deras självuppfattningen som definieras med det fysiska jaget och det 

personliga jaget, där det fysiska jaget innefattar kroppsuppfattning och kroppslig upplevelse. 

Vid en förändrad självuppfattning kan individen påverkas negativt vilket kan upplevas som 

ett hot till den personliga integriteten. Yagil et al. (2015) beskriver att deltagarna med 

njurtransplantat i sin studie hade en nedsatt kroppsuppfattning och att det fanns en koppling 

till en sänkt livskvalitet och till psykisk ohälsa.   

Patienterna upplevde att efter transplantationen började deras kroppar att fungera och att 

deras fysiska förmåga ökade, där de blev mer självständiga i sin vardag, jobb och 

fritidsaktiviteter. Liknande resultat har Frejd, Norden och Daglborg- Lyckhage (2008) 

beskrivit i sin studie att deltagarna med ett organtransplantat upplevde en oväntad glädje när 

deras transplantat började att fungera. Detta beskrev deltagarna som en glädje och frihet från 

hur de tidigare hade upplevt livet när de var svårt sjuka med ett sviktande organ. Patienterna 

upplevde att trotts den ökade friheten så hade dem fortfarande ett liv med begränsningar, 

nedsatt ork, biverkningar och restriktioner. Sjuksköterskans främsta mål är att hjälpa 
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patienten att uppnå hälsa. Hälsa identifieras som en subjektiv upplevelse av att uppnå ett 

välbefinnande, välmående och ha kapacitet till att utföra små eller stora livsprojekt, känna 

kraft, lust och mod till livet samt att kunna balansera sin sårbarhet och utrycka sin frihet 

(Dhalberg & Segesten, 2010). Hälsa kan förstås genom Roys (1976) beskrivning av hälsa, där 

hälsan är en process och ett tillstånd där man anpassar sig till andra människor och miljön, 

som sedan speglar dennes välmående.  

Patienterna upplevde att den ökade fysiska förmågan även bidrog till förändrade relationen 

till andra människor. De upplevde att de kunde vara mer aktiva i familjerollen, bland vänner 

och i samhället. För att förstå att patienterna upplever en förändrad roll till andra efter en 

njurtransplantation kan man tolka detta genom Roys (1976) adaptionsteori. Där hon förklarar 

att när en människa drabbas av sjukdom förändras rollen, och det kan uppstå en konflikt 

mellan den gamla och den nya rollen vilket påverkar individen. Patienterna upplevde att efter 

transplantationen fick dom ork och möjlighet att göra vissa saker i vardagen som de inte 

kunde innan när de var svårt sjuka. Men att vissa saker som de hade hoppats på att kunna få 

återgå till inte gick efter transplantationen exempelvis viss typ av arbete, hobby, krävande 

fysisk aktivitet eller vardagssysslor. Detta hade en betydelse för den förändrade rollen hos 

patienten. Roys (1976) förklarar att om en person inte kan utföra förväntade aktivite ter i sin 

roll kan en känsla av oduglighet skapas och konflikten i sin roll uppstå. Patienterna upplevde 

en ny självuppfattade roll och en förändring i deras relation till andra, vilket kunde vara svårt 

att balansera då deras egen uppfattning av sin hälsa kolliderade med andras uppfattningar av 

deras hälsa. De olika uppfattningarna av deras hälsa resulterade i att patienten upplevde en 

ensamhet där de saknade förståelse från andra. Amerena och Wallace (2009) beskriver 

liknande resultat i sin studie om att relationen efter en njurtransplantation kan blir en 

utmaning, om deltagaren upplevde en saknad av förståelse för varandra i sina relationer. 

Anhöriga kan uppfatta att efter en njurtransplantation ska denne vara helt frisk, och har 

förväntningar som deltagaren inte kan uppnå på grund av nedsatt fysisk funktion. Som också 

Frejd et al., (2008) beskriver i sin studie om att deltagarna med ett organtransplantat upplevde 

en besvikelse över sig själva, när de inte orkade leva upp till kraven som omgivningen 

förväntade sig utav dem. De upplevde att deras frihet var villkorlig, där de behövde leva med 

begränsningar, ett livslångt liv med immunsupperesiva behandling och biverkningar. Roys 

(1976) beskriver att när situationer förändras så är det människans egen förmåga av att 

acceptera och adaptera som ger denne förutsättningar att kunna hantera förändringen. När 

människan inte kan hantera och adaptera till dem förändringarna runt sin miljö, krävs det stöd 

från sjuksköterskan och närstående för en god adaption. Patienterna upplevde att de hade 
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olika strategier för att hantera de olika upplevelserna exempel genom att försöka ha en positiv 

inställning och acceptans för livssituationen för att kunna känna god hälsa trots biverkningar 

och restriktioner. 

Patienterna upplevde att de hade ångestkänslor och orostankar över att drabbas av en 

transplantationsavstötning, samt att framtiden upplevdes osäker då det kommer en dag då 

njuren kommer att sluta fungera. Riaño-Galán et al., (2009) beskriver även i sin studie att 

deltagarna som hade haft en avstötningsperiod upplevde mer obehag och oro än de som inte 

hade haft avstötningsperiod. Avstötningsperioderna påverkade deras upplevelser och 

livskvalitet, som resulterade i besvikelse av sjukvården. Roys (1976) beskriver i sin 

adaptionsteori att sjuksköterskan har ett ansvar att göra en första bedömningen av de adaptiva 

funktionerna hos patienten. Sjuksköterskan bedömer patientens beteende till dennes adaptiva 

förmåga, för att avgöra om de behöver förbättras eller stärkas. Oro och ångest beskriver även 

Antunes et al., (2018) i sin studie, där dessa känslor och tankar höjs desto längre tid 

deltagaren har haft transplantationen. Pisanti et al., (2014) beskriver också i sin studie att 

deltagarna som genomgått en transplantation upplevde rädsla för avstötningar vilket skapade 

höga nivåer av stress och ångest. Patienterna upplevde en rädsla för att få dåliga nyheter 

under återbesöket hos läkaren, då de var rädda att få besked om att en avstötning av 

transplantatet var igång. Denna rädsla upplevde även deltagarna i Frejd et al., (2008) studie, 

där deltagarna beskrev att de hade en medvetenhet och en förståelse om att deras hälsa kan 

komma att skifta, men att de kände en oro och ångest vid tanken inför en osäker framtid. 

Patienterna upplevde att de saknade kunskap och inte förstod vad som var normalt att 

känna och vad som kunde vara ett tecken på transplantationsavstötning. Detta hanterade 

patienterna genom att själva söka information på internet, som kunde vara missvisande och 

leda till ökade orostankar, som kunde visa sig genom att patienter fick en överdriven 

försiktighet, i rädsla för att komma i kontakt med smittor, då de var oroliga att bli sjuka och 

drabbas av transplantationsavstötning. Genom Roys (1976) andra bedömningssteg kan 

sjuksköterskan identifiera fokal (inre eller yttre stimuli), kontextuella (miljöfaktorer) eller 

residuala stimuli (beteende med obestämd effekt på individen). Genom att påverka stimuli 

(faktorer) och inte patienten, kan samspelet mellan miljön och människan främja dennes 

hälsa. Stimuli utifrån resultatet är upplevelsen av vården, då patienterna upplevde brist i sin 

kunskap lede till brist i den egna vården vilket ökade risken för transplantationsavstötning. 

även Ndemera och Bhengu (2017b) beskriver liknande problematik i sin studie, att deltagarna 

som upplevt svåra biverkningar kunde avsluta sin immunsupperessiva behandling, men att 

även deltagare som upplevde ett negativt bemötande av vårdpersonalen eller saknade ett 
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socialt stöd fick en sänkt motivation till den egna vården. Pisanti et al., (2014) beskriver 

också att transplantationsrelaterade stressfaktorer var sammankopplade med höga nivåer av 

ångest vid lågt socialt stöd. Men att vid socialt stöd minskade transplantationsrelaterad stress 

och välbefinnandet ökade.  

Roy (1976) beskriver att människor behöver uppleva god fysisk funktion, där denne 

skapar en balans och en helhet till sina resurser. Människan behöver även uppleva en god 

självuppfattning med den fysiska kroppen och det personliga jaget, och en balans på dennes 

förväntningar på sig själv. Människan behöver uppleva att denne har en fungerande roll i 

samhället, annars kan personen uppleva en konflikt när denne inte lever upp till andras 

förväntningar, men behöver även bevara relationer och uppleva en ömsesidighe t och stöd från 

andra. Sjuksköterskans ansvar är att underlätta för patienten i sitt samspel med sin omgivning 

och försöka göra det bästa av situationen för att främja patientens livskvalitet och hälsa. 

Dhalberg och Segesten (2010) beskriver att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att känna ett 

sammanhang i förändringsprocessen för omständigheterna denne befinner sig i för att 

uppleva hälsa trots sjukdom. Roy (1976) beskriver att människans tidigare erfarenheter 

speglar dennes upplevelser. Om patienten tidigare haft en dålig erfarenhet av vården kommer 

detta att spegla dennes beteende och bemötande i framtida möten med vården men även i 

dennes vardag. Därför beskriver Roy (1976) att sjuksköterskan kan stödja patienten genom 

att uppmärksamma dennes beteende och hjälpa denne att finna en balans och samarbete 

genom hela upplevelsen av livet efter en njurtransplantation.   

   

9. Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan står i centrum för patientens omvårdnad genom hela 

njurtransplantationsprocessen. Genom litteraturöversiktens resultat kom det fram att 

patienterna behövde: få stöd, bli sedd, få trygghet och bekräftelse för att kunna känna bättre 

välbefinnande. En njurtransplantation innebär livslång läkemedelshantering för att undvika 

transplantationsavstötning och andra biverkningar, där resultatet visade att orostankar och 

känslor av osäkerhet var vanligt vid hemgång. Vidare visade resultatet att genom mera 

bekräftelse till patienterna och mera delaktighet i sin egen vård så stärktes deras 

självständighet, värdighet och autonom för en bättre upplevelse av livet efter 

njurtransplantation.   

Med denna litteraturöversikt har författarna hopp om att kunna öka både sjuksköterskor 

och vårdpersonals medvetenhet om patienternas upplevelser och erfarenheter efter en 
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organtransplantation. Förhoppningarna är att detta resultat även kommer kunna appliceras i 

andra situationer där patienterna lider av andra kroniska sjukdomar där vårdkontakten är 

kontinuerlig, patienten har nedsatt immunförsvar, och ansvarar för sin egenvård.  

  

10. Förslag till fortsatt forskning          

En tanke som väcktes under arbetets gång var hur sjuksköterskan kan ta hänsyn till patientens 

psykiska och sociala omvårdnadsbehov rent konkret. Hur påverkar en njurtransplantation 

patienten och vilka utmaningar kommer sjuksköterskan att möta? I den här 

litteraturöversikten resultat framkom det att patienterna med njurtransplantation upplevde 

ångestkänslor och orostankar för njurtransplantationsavstötning. Då de inte förstod vad som 

var normalt att känna fysiskt ledde det till en osäkerhet i egenvården. När de sökte efter 

information via nätet kunde det leda till ytterligare osäkerhet genom att ta del av felaktig 

information. Inte heller framkom det i studierna hur patienterna upplevde om sexualiteten 

blivit påverkad efter en njurtransplantation, därför har författarna två förslag till fortsatt 

forskning: fördjupad forskning om fysiska upplevelser i samband med 

transplantationsavstötning samt hur sexualiteten upplevs och påverkas efter en 

njurtransplantation.       

  

11.Slutsats                     

I resultat framkom det att patienterna som transplanerat en njure upplevde livet efter som ett 

nytt liv, där en omställning till en ny livssituation skedde, från att vara svårt sjuk till att 

uppleva att de kände sig friskare. Detta innebar både glädje, frihet men samtidigt en 

skrämmande situation. De upplevde en ökad självständighet med ett ökat aktivt liv där de inte 

behövde vara beroende av andra. Och att de kunde vara aktiva i sina sociala relationer som 

innebar en förändring i relationen. För de patienterna som hade fått sin njure från en levande 

donator som var en anhörig innebar det en stor tacksamhet som gjorde att de upplevde att 

relationen blev ojämn.  Patienterna hade förväntat sig att livet efter transplantationen skulle 

innebära att de skulle vara helt friska och oberoende av vården. Men de upplevde istället att 

livet efter transplantationen fortsatte dem ha restriktioner att förhålla sig till, samt att de kom 

att påverkas negativt av biverkningarna från den immunsuppressiv behandlingen. För vissa 

patienter upplevdes detta som endast konsekvensen för att få behålla njuren medan andra 

upplevde att det var mer påfrestande och begränsade dem i deras vardagsliv. Patienterna 

upplevde att utbildningen och informationen från vården var bristfällig vilket ledde till en 
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osäkerhet i sin egenvård. Detta ledde till att patienterna sökte information själva på internet, 

där de fann felaktig information som gjorde dem ännu mer osäkra på egenvården. Patienterna 

upplevde att de hade orostankar och ångestkänslor för att drabbas av en 

transplantationsavstötning och att de upplevde denna oro och ångest i många år. 

Ensamhetskänslor uppkom när deras upplevelser av hälsa kolliderade med andras 

uppfattningar av deras hälsa både från vården och från anhöriga. Där de upplevde att andra 

inte förstod deras känslor och upplevelser. Patienterna fann ändå hanteringsstrategier att 

hantera både omställningen för det nya livet, hur de skulle hantera biverkningarna och oron 

för en transplantationsavstötning. Med en medvetenhet att de lever på belånad tid med en 

osäker framtid.                         
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socialt liv samt ökad 
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liv. Oro, stress och 
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utbildningsbrist inom 

Sjukvården samt brist 
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Tidskrift: 
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transkribering  
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De största 
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Immunsuppression 
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The experience of 

receiving a kidney 
transplant from a 

deceased donor: 
Implications for renal 
services.   

År: 2017  
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Tidskrift:  

Psychology & Health  

Syftet är att utforska 
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Metod:   

Kvalitativa  
Urval: 6 deltagare (5 

män, 1 kvinna).   
Datainsamling: 
Halvstrukturerade 

intervjuer på ca 60 
min med frågor om 

den generella 
upplevelsen om att ha 
genomgått 

njurtransplantation 
och dess inverkan på 

deltagarens liv.  
Analys: Intervjuerna 
var ljudinspelade och 

transkriberad. 
Fenomenologiska 

tolknings analys 
(IPA)*  
Fokuserade på att 

identifiera vad 
deltagarnas upplevde 
och deras 

välbefinnande.  
  

Deltagarna beskrev 

en njutning till nya 
livet som var direkt 

relaterad till ny frihet 
av att slippa 
smärtsam 

dialysbehandling 
samt stöd från 

anhöriga genom 
transplantationsproce
ssen. Varige 

deltagare utryckte en 
tacksamhet för 

donatorn med 
blandade känslor som 
glädje och skuld. 

Detta beskrev 
deltagarna som 

motivation för att ta 
hand om sin hälsa.  
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Författare  Titel  År, land, tidskrift  Syfte  Metod  
(Urval och 

datainsamling, analys)  

Resultat  

Orr, Willis, Holmes, 

Britton, Orr.  
(2007)  

 

Living with a Kidney 

Transplant- A 
Qualitative 

Investigation of 
Quality of Life   

År: 2007 

Land: Storbritannien  
Tidskrift: Journal of 

Health Psychology  

Syftet är att utforska 

erfarenheten av att 
leva med en 

transplanterad njure, 
för att få en djupare 
förståelse för dess 

påverkan på 
mottagarens 

livskvalitet och 
upplevelser. 
 

 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 26 deltagare 
med ålder från 36-55 

år och 2-8 år sedan 
transplantationen. 
Datainsamling: 

Fokusgrupper som 
diskuterade om 

erfarenheter av att 
leva med 
njurtransplantation.  

Analys: 

Disskutionerna 

spelades in och 
transkriberades.  
Vidare analyserades 

med tematisering.   
 

Deltagare beskrev 

svårigheter med 
biverkningarna från 

Immunsuppression 
behandlingen samt en 
daglig rädsla för 

vävnadsavstötning 
vid missad medicin, 

som påverkade deras 
vardagliga liv 
negativt. De 

hanterade detta med 
att hålla sig positiva. 

De ville inte göra sig 
själva eller andra 
besvikna. De 

upplevde en 
obeskrivlig 

tacksamhetskänsla 
för nya njuren från 
donatorn och deras 

familjen. Livet med 
njurtransplantation 
beskrev som ett friare 

liv, återupptagen 
fysisk aktivitet. 
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Författare  Titel  År, land, tidskrift  Syfte  Metod  
(Urval och 
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Resultat  

Schipper et al. (2014)  

  

Sweet and sour after 

renal transplantation: 
A qualitative study 

about the positive 
and negative 
consequences of 

renal transplantation.  
 

År: 2014  

Land: England  
Tidskrift: British 

Journal Of Health 
Psychology  

Syftet är att 

undersöka patienters 
upplevelse av de 

positiva och negativa 
konsekvenserna av en 
njurtransplantation 

samt vilka strategier 
som använder för att 

anpassa sig till livet 
efter 
transplantationen.  

 

Metod: Kvalitativ   

Urval: 30 deltagare   
Datainsamling: 

Kvalitativ studie med 
individuella 
intervjuer och två 

fokusgrupper  
Analys: Analyserad 

med induktiv 
innehållsanalys.  

Deltagarna upplevde 

att 
njurtransplantationen 

var en omställning i 
livet, samt att de hade 
haft högre 

förväntningar på 
resultatet av 

transplantationen. 
Med uppgav ändå att 
de hade fått en ökad 

fysik, självständighet 
där deras liv hade 

ökat i livskvalitet. De 
upplevde tacksamhet 
och skuld till 

donatorn. Och de 
uppgav att de hade 

motivation till 
immunsupperessiva 
behandlingen och en 

positiv inställning där 
de kunde uppskattade 
små saker i livet.  
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Fehr, Spirig (2014)   

A mitx- method 

study to explore 
patients’perspective 

of selfmanagement 
tasks in the early 
phase after kidney 

transplant   

År: 2014  

Land: Schweitz 
Tidskrift: Progress 

in Transplantation  

Syftet är att utforska 

uppfattningen av 
egenvårdenshanteringen 

av patienter i tidiga fas 
efter 
njurtransplantation.   

Metod: Mitxed- 

metod  
Urval:  12 deltagare 

(medelålder på 52 år) 
med uppföljning på 
6,5 månader efter 

transplantationen.  
Datainsamling:   

Semistruktuerad 
interjuver och 
strukturerade 

frågeformulär  
Analys: Intervjuerna 

spelades in och 
transkriberades  
  

  

Deltagarna beskrev 

både positiva och 
negativa upplevelser. 

Ökad frihet och 
framtidstro. De 
upplevde en 

besvikelse att inte 
transplantationen 

gjorde dem helt 
friska, normala och 
fria från vården. De 

beskrev symtom och 
biverkningar som låg 

fysisk energi, 
sömnsvårigheter, 
smärta, samt en 

medvetenhet om att 
njuren inte tillhörde 

dem. Stressande och 
smärtsamma 
upplevelser av att 

känna sig 
missförstådd av 
andra, och ändrade 

sociala relationer på 
både positiv och 

negativ inverkan på 
livet. 
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Författare  Titel  År, land, tidskrift  Syfte  Metod  
(Urval och 

datainsamling, analys)  

Resultat  

Wiederhold, Langer, 

och 
Landenberge.(2011)  

Ambivalent Lived 

Experiences and 
Instruction Need of 

Patients in the Early 
Period After Kidney 
Transplantation: A 

Phenomenological 
Study.  

År: 2011  

Land: Tyskland  
Tidskrift:  

Nephrology Nursing 
Journal  
  

Syftet var att med 

denna 
fenomenologiska 

studie beskriva 
patienternas 
erfarenheter efter 

njurtransplantation 
innan de släpps ut 

från sjukhuset.  
  
.  

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk 
studie  

Urval: 10 patienter 
njurtransplanterade 
på post-operativa 

avdelningen. 
Datasamling: 10 

stycken 
halvstrukturerade 
intervjuer  

Analys: 
fenomenologisk 

analys  
  

Deltagarna upplevde 

första tiden efter 
njurtransplantation 

blandad känsla av 
osäkerhet och 
hoppfullhet, men 

öven optimism, 
självförtroende. Dem 

visade även 
euforiskta beteende 
av de positiva 

förändringen i 
kroppen. De 

upplevde en 
ansvarskänsla till nya 
organet och osäkerhet 

att inte förlita sig 
längre på dialys och 

vårdpersonal. De 
upplevde att en 
konkret information, 

utbildning samt stöd 
skulle öka deras 
egenvård i 

vardagslivet. 

 


