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En andra chans till livet 

En litteraturöversikt över patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ.  

 

 

A second chance at life 

A literature review over patients experiences living with a transplanted 

organ.   

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Antalet individer som lever med ett transplanterat organ ökar. 

Transplantation innebär att ersätta ett sviktande organ med ett friskt 

fungerande organ från en donator. En transplantation innebär en 

förändring av livet. Sjuksköterskan har ansvar för undervisning och stöd 

för patienten samt etablering av en fortsatt vårdkontakt. 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ.  

Metod: En litteraturöversikt har genomförts och grundats på tio kvalitativa artiklar 

från olika databaser som besvarar syftet. Analysen av artiklarna ledde till 

subteman och teman som presenteras i litteraturöversiktens resultatdel. 

Litteraturöversikten har begränsats till att enbart innefatta transplantation 

av organen hjärta, lungor, lever och njurar. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman och fem subteman. De fyra teman är 

En förändrad kropp, Leva med konsekvenserna av medicinering, En 

emotionell berg- och dalbana och Att leva vidare. Patienterna upplevde en 

kroppslig förändring samt paradoxala känslor kring transplantationen. 

Hinder och möjligheter upplevde de transplanterade i 

återhämtningsprocessen samt konsekvenser som de var tvungna att leva 

med. I resultatet framkom vilken betydande roll sjuksköterskan, 

sjukvården och närstående har för patienten. Att genomgå en 

transplantation innebär en anpassning till en ny situation med 

livsstilsförändringar.  

Diskussion: I resultatdiskussionen används Husserls livsvärldsteori som teoretisk 

referensram. Patienterna upplevde en förändrad livsvärld och ett behov av 

att anpassa sig till det nya livet som ett transplanterat organ medförde.  

Nyckelord: Organtransplantation, upplevelse, livet efter, patientperspektiv, livsvärld 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The number of individuals living with a transplanted organ is increasing. 

A transplant involves replacing a failing organ with a healthy functioning 

organ from a donor. A transplant involves a change of life. The nurse is 

responsible to educate and to support the patient and the establishment of 

a continuing care contact.  

Aim: The aim was to describe the patient´s experience of living with a 

transplanted organ.  

Method: A literature review has been conducted based on ten articles from 

different databases that will give answers the aim of the essay. The 

analysis of the articles led to subthemes and themes which are presented 

in this literature review result section. This literature review has been 

limited to only include the transplantation of organs heart, lungs, liver and 

kidneys. 

Results: The result are presented in four teams and five subthemes. The four 

themes are A changed body, Live with the consequences of medication, An 

emotional roller coaster and Live on. Patients experienced a bodily 

change and also paradoxical emotions related to the transplantation. The 

patients experienced obstacles and opportunities during the recovery 

process and also had to live with other consequences of the transplant. 

The results showed that the nurse, the health care received and close 

relatives played a significant role for the patient. A transplantation is an 

adaption to a new situation with lifestyle changes.  

Discussion: In the result discussion Husserl’s life-theory is used as a theoretical 

framework. Patient experienced a great change and needed to adapt to a 

new life, which the transplanted organ caused.  

Keywords: Organ transplant, experience, life after, patient perspective, life-world  
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Inledning 

Att genomgå en transplantation är en stor händelse i en människas liv som kan medföra en 

livsförändring. För många innebär det att efter en tid av sjukdom kunna räkna sig som frisk. 

Transplantation är ett ämne som vi har fascinerats över då ett organ kan ge ett nytt liv till en 

annan individ. Organ är idag en bristvara och behovet är stort, därmed är det viktigt att vi har 

kunskap om hur en transplantation kan förändra en människas liv och att denna kunskap 

sprids.  

 Allt fler individer lever med ett transplanterat organ idag och denna grupp kommer bara att 

bli större. När dessa sedan möts ute i den kliniska verksamheten behövs det kunskap om deras 

resa från att vara sjuk till frisk. Upplevelsen av den tidigare sjukdomen, väntan, 

transplantationen och livet efter är viktigt att förstå för att vi ska kunna möta dessa individer 

som en helhet. En individs upplevelser ligger till grund för den egna livsvärlden och denna 

spelar i sin tur roll för den upplevda hälsan. Upplevelser är individuella och 

mångdimensionella, de berör både fysiska, psykiska, existentiella och psykosociala aspekter. 

Denna litteraturstudie görs för att vi vill beskriva patientens upplevelse av livet som 

transplanterad. 

 

Bakgrund 

Transplantation  

Transplantation (2015a) syftar på förflyttande av organ, vävnader eller celler från ett ställe till 

ett annat. Allogen transplantation eller även kallad homolog transplantation innebär att 

transplantatet är från en annan människa, levande eller avliden. Organtransplantation innebär 

en möjlighet att ersätta ett sviktade eller icke fungerande organ med ett friskt organ från en 

donator. En organtransplantation har möjligheten att förändra eller rädda en individs liv. 

Transplantationskirurgin har utvecklats väldigt snabbt och man har kommit väldigt långt 

sedan mitten av 1900-talet (Ekberg, 2012). Utvecklingen beror delvis på en ökad kunskap 

angående prevention och behandling av immunologiska reaktioner men beror även på en 

förbättring av operationstekniken. Det finns flera förutsättningar som måste säkerställas för att 

en transplantation ska lyckas, bland annat måste man säkra blodflödet till det transplanterade 

organet samt förhindra att det sker en rejektion av det nya organet. Rejektion (2015b) är en 

process där kroppen gör sig av med den transplanterade vävnaden eftersom den inte är 

genetiskt identiskt med kroppens egen vävnad. Kroppens immunsystem reagerar på den 

främmande vävnaden från en annan människa vid transplantation, därför måste patienten ta 
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immunhämmande läkemedel från operationsdagen och livet ut eller tills transplantatet inte 

fungerar längre (Ekberg, 2012). Immunsystemet består av celler som har förmåga att reagera 

på samt känna igen främmande ämnen (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov, 2011). 

Immunsystemet reagerar genom att angripa de främmande cellerna och en 

nedbrytningsprocess påbörjas, rejektion av transplantatet inleds. Immunsuppressiv behandling 

används för att förhindra rejektion av transplantatet. Behandlingen består av flera olika 

läkemedel som har funktionen att kontrollera immunförsvaret. Immunsystemet har en stor 

betydelse i transplantationen och idag möjliggörs flera transplantationer genom användningen 

av immunhämmande läkemedel (Ekberg, 2012). Det övergripande målet med en 

transplantation är att uppnå maximal kvalitet och kvantitet av livet för den transplanterade 

samtidigt minimering av sjukdomar.   

  De vanligaste förekommande transplantationerna 2015 i Sverige är transplantationer av 

vävnader, hornhinnor, hjärtklaffar och hud (www.livsviktigt.se). När man tittar på vilka organ 

som är vanligast att transplantera är det njurar från levande eller avliden donator följt av 

transplantationer av lever, hjärta och lungor. I denna litteraturöversikt har begreppet 

transplantation och organ begränsats till att enbart innefatta transplantation av organen hjärta, 

lungor, lever och njurar från levande eller avliden donator.  

 

Transplantation i Sverige  

Den svenska transplanteringslagen (SFS 1995:831) innehåller bestämmelser om ingrepp för 

att ta till vara på organ eller annat biologiskt material från levande eller avliden människa för 

transplantation eller forskning. Socialstyrelsen har utformat föreskrifter och allmänna råd 

gällande hur donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler ska utföras i 

praktiken (SOSFS 2012:14). I Sverige idag begränsas inte antalet transplantationer av 

ekonomi eller kompetens utan av bristen på organ (Tibell & Henriksson, 2012). Antalet 

donationer är helt beroende av individers vilja att donera efter sin död och i vissa fall redan i 

livet. Generellt är Sveriges befolkning positiva till donationer men antalet donationer är trots 

allt låga. I samhället och sjukvården finns det ett behov av ökad kunskap samt utbildning 

gällande donationer och transplantationer för att säkerställa tillgången inom området (World 

Health Organization [WHO], u.å.).   

  I Sverige är det ca 150-200 personer som är medicinskt accepterade för donationer per år 

(Nationalencyklopedin, 2015b). Hos en tredjedel av dessa saknas det tillstånd av den avlidna 

eller anhöriga och därmed är antalet donationer lägre. I slutet av 2014 väntade 756 personer 
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på en transplantation av ett eller flera organ (Socialstyrelsen, 2015). Antalet transplanterade 

organ under 2014 var 814 stycken, vilket var den högsta förekomsten transplanterade organ 

under 2000-talet. 243 personer hade möjlighet att donera sina organ men det var bara 166 

personer som aktivt tagit ställning till att donera och således donerade organ. Kontakten 

mellan transplantationskoordinatorerna och donationsansvariga läkare och sjuksköterskor har 

förbättrats. Detta har betydelse för att fler möjliga donatorer ska uppmärksammas i syfte att 

donera sina organ.   

 

Patientens upplevelse av att vänta på transplantation  

Väntan är en naturlig del av det vardagliga livet och det två huvudsakliga delarna av väntan 

består av väntanstider och väntetider (Naef & Bournes, 2009). Väntanstider syftar på en 

positiv väntan medan väntetider något negativt, en transplantation innebär en väntan i båda 

dessa bemärkelser. Resultatet i Naef och Bournes (2009) studie visar att väntan på ett nytt 

organ har en inverkan på livskvalitén och upplevelsen av hälsa hos patienterna. Väntan visade 

sig både vara psykiskt och fysiskt påfrestande. Studien skildrar upplevelsen av att pendla 

mellan oro, hopp och rädsla för framtiden. Flera deltagare uttryckte att livet nu består av en 

väntan på att en transplantation ska ske, att man ska bli bättre eller att man kommer hinna dö 

innan man får ett nytt organ. 

  Torunn Bjørk och Nåden (2008) beskriver i sin studie att väntan väcker många existentiella 

frågor och det är svårt att finna mening i livet under denna process. Det existentiella 

perspektivet på väntan skildras även i studien av Brown, Sorrell, McClaren och Creswell 

(2006). Under vänteperioden sker ett kämpande med perspektivet att möta döden. Innan man 

blir sjuk har man ofta en upplevelse av odödlighet, vid sjukdom tvingas man till att möta 

denna upplevelse. Detta möte kan förändra synen på verkligheten. Studiens resultat beskriver 

hur deltagarnas visshet om att man lever ett begränsat liv väcks under väntetiden. Yuk Man 

Lee (2004) beskriver att väntan på ett transplantat medför en förändring av vem man är. Man 

tvingas ändra sin livsstil efter sin sjukdom och sitt hälsotillstånd. Att vara sjuk kan förändra 

ens roll i relationer och i olika sociala sammanhang. Det finns även patienter som inte 

upplever någon förändring alls gällande vem man är (Brown et al., 2006). Att få sitt namn 

uppsatt på väntelistan för organtransplantation innebar en lättnad för många. Men att ta 

beslutet att vara på väntelistan är inget lätt beslut att ta. Det medför en frustration över väntan, 

rädsla att missa det viktiga telefonsamtalet och en insikt om att detta är sista chansen till ett 
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friskt liv. Det finns även en rädsla för den faktiska operationen men även för komplikationer 

relaterat till det nya organet.  

 Studien av Fisher, Gould, Wainwright och Fallon (1998) beskriver att patienterna inte ser 

att bli transplanterad som att bli botad eller frisk utan som en behandling. En transplantation 

innebär en förändring av livet. De tre vanligaste anledningarna enligt Fisher et al. (1998) till 

varför patienterna valde att genomgå en transplantation var förhoppningen om att leva ett 

normalt liv, slippa dialysbehandling eller att leva längre. Flera patienter skildrar att det 

svåraste efter transplantationen var att hantera rädslan för rejektion och upprepade 

sjukhusvistelser. Fisher et al. (1998) betonar vikten av att få tillräcklig information och 

kunskap från sjukvården. Utbudet av information som patienterna mottog av sjukvården 

varierade (Moloney, Cicutto, Hutcheon & Singer, 2007). Information som erbjöds var statistik 

gällande överlevnad, beräknad väntetid på väntelistan, tid för återhämtning efter 

transplantation, risk för komplikationer etc. Patienterna upplevde att det inte pratades om 

biverkningarna av medicineringen. De önskade mer information om biverkningar av 

transplantationen och medicineringen men även om perioden efter transplantationen (Fisher et 

al, 1998; Moloney et al., 2007).   

 

Sjuksköterskans ansvar och roll angående undervisning och stöd vid 

transplantation 

Sjuksköterskan har ansvar för den träning och undervisning som patienterna ska erhålla innan 

utskrivning från sjukhuset efter att en transplantation har skett (Bakkan et al., 2011). Patienten 

ska känna sig trygg i sin situation, ha kontroll över situationen och kunna hantera vardagen. 

Patienten måste dessutom ha kunskap om egenvård och kunna hantera medicineringen. 

Sjuksköterskan etablerar en kontakt med patienten då undervisningen ska vara individuellt 

anpassad. I Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010) beskrivs 

sjuksköterskans arbetsuppgift att stödja patienter i hälsa och ohälsa. Sjuksköterskan etablerar 

en fortsatt kontakt mellan sjukvården och individen, därför är det viktigt att sjuksköterskan 

agerar utefter professionens riktlinjer. När dessa patienter sedan söker vård kommer det 

förmodligen att mötas av en allmänsjuksköterska. Eftersom transplantationsverksamheten i 

Sverige har goda överlevnadsresultat kommer transplanterade patienter mer frekvent ses på 

olika vårdinrättningar (Westman, Castedal, Bennet & Komhall, 2012). För att sjuksköterskan 

ska kunna ge optimal vård krävs kunskap om patientens upplevelse av sin kropp, sin 

livssituation och sitt välbefinnande. 
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  Sjuksköterskan har en viktig roll gällande transplantationer (Jawoniyi & Gormley, 2015). 

För att uppnå denna roll måste sjuksköterskan ha tillräcklig kompetens gällande donation och 

transplantation. Denna kunskap kan nås genom att transplanterades upplevelser om deras 

situation belyses i större utsträckning. Forskning har gjorts med syfte att beskriva eller 

undersöka livskvalitén hos patienter efter en transplantation (Fisher et al., 1998). Det har visat 

sig att patienter behöver mer information från sjukvården gällande bland annat symtom på 

rejektion. Samt att sjukvården behöver utveckla stödet till patienterna och deras närstående. 

Brown et al. (2006) visar även på ett behov av vidare forskning angående upplevelser av 

transplantation hos individer med olika kulturella tillhörigheter. 

 

Problemformulering 

Antalet individer som lever med ett transplanterat organ ökar. Att genomgå en transplantation 

har en inverkan både fysiskt och psykiskt, för patienten innebär det en förändring i livet efter 

transplantationen och patienten måste anpassa sig efter den livslånga men nödvändiga 

medicineringen. Därför är det viktigt att som allmänsjuksköterska kunna möta dessa patienter 

med förståelse över deras situation. Med kunskap lyfts patientperspektivet fram och ger en 

ökad förståelse för hur upplevelsen påverkar patienterna. Det har visat sig att forskningen om 

transplanterades upplevelser är främst inriktad på upplevelsen av att vänta på ett organ och 

inte på hur livet förändras efter en transplantation. Därför är avsikten med denna 

litteraturöversikt att öka kunskapen om hur livet upplevs av patienten efter en transplantation. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I litteraturöversikten har konsensusbegreppet människa använts som utgångspunkt. Med 

konsensusbegreppet människa i fokus kan människan ses som en mångdimensionell varelse 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). De psykologiska, andliga, biologiska och sociala 

aspekter som ingår i begreppet människa spelar roll för den upplevda hälsan. Genom att 

använda livsvärldsteorier kan det möjliggöra en fördjupad förståelse för en annan individs 

upplevelser (Dahlberg, 2014). Husserls (1913/2004) teori om livsvärlden används i 

diskussionen i syfte att fördjupa förståelsen för patienternas upplevelse av fenomenet att leva 
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med ett transplanterat organ. Livsvärlden kan användas för beskrivning av de existentiella 

aspekterna, den biologiska kroppen och den levda kroppen som är delar av patientens 

upplevelse (Dahlberg, 2014). Då majoriteten av de valda artiklarna har en fenomenologisk 

grund passar livsvärlden för att beskriva den erfarna verkligheten. I diskussionen används 

livsvärlden som verktyg för att skapa förståelse för den verklighet patienten upplever. Syftet 

är att skapa begriplighet för de levda erfarenheterna. Risken med detta är att erfarenheter blir 

instrument som man behärskar och inte en förståelse för fenomenet. Det man vill undvika är 

att människan ska bli ett objekt och istället förbli ett subjekt. 

  Husserl (1913/2004) beskriver livsvärlden med den fenomenologiska filosofins och den 

existentiella hermeneutiken som grund. Det vill säga förståelsen och tolkningen av individens 

unika värld. I sin teori om livsvärlden menar Husserl att den naturliga erfarenheten eller den 

naturliga inställningen är ett oreflekterat förhållningssätt till livet. Genom att använda 

livsvärldsteorin problematiserar man det oreflekterade för att skapa en tolkning och förståelse 

av det upplevda fenomenet. Husserl utgår även från den naturliga erfarenheten eller även 

kallad den naturliga inställningen till världen (Bengtsson, 2001). Det innebär att det dagliga 

livet, det vi erfar och talar om tas för givet, även den roll som man själv spelar i hur man 

upplever sin värld.  

  Livsvärld är ett komplext begrepp som öppnar upp en förståelse för livet hos den enskilda 

individen (Dahlberg, 2014). Den existentiella värld som alla människor har och lever i 

uppfattas unikt av varje individ. Det handlar om hur man som individ samverkar i en värld 

och dess händelser med andra människor, som vi både påverkar och påverkas av. Det är 

genom den levda kroppen som hälsa och ohälsa uttrycker sig, därigenom individens existens. 

En förändring i kroppen, som en transplantation, stannar inte enbart vid att vara fysisk utan 

påverkar hela människans existens. Utifrån livsvärldsteorin ses kroppen som något mer än 

bara den fysiska kroppen, den levda kroppen innebär samtidigt liv och existens. 

  I diskussionen av resultatartiklarna används livsvärldsteorin för att tolka och undersöka 

patienternas upplevelse av att leva med ett transplanterat organ. Upplevelse är ett fenomen 

som är unikt för varje individ likaså är livsvärlden (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Det finns inga konkreta företeelser och därmed är inte livsvärlden mätbar. 

Intresset bör finnas hos vårdaren, att aktivt lyssna till individens berättelse. Fokus ska ligga på 

hur patienterna erfar sin hälsa, sitt välbefinnande eller sin vård. Det bygger på att vårdaren har 

en öppenhet för patientens livsvärld och att individen beaktas som unik. Målet är att utforska 

och förstå sig på patientens livsvärld utan att förminska, nedvärdera eller våldföra sig på den. 

I det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet är öppenheten en förutsättning för att patienten 
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ska kunna beskriva sina erfarenheter. Det är av vikt att möta patienten utan förförståelse och 

egna värderingar, annars finns det en risk att patientens berättelse anpassas till vårdarens 

förförståelse. Det krävs av vårdaren att kunna bli överraskad och fånga upp det nya eller 

oförutsägbara i mötet med patienten, möjligheten för det skulle minskas om inte en sådan 

öppenhet fanns. Utforskningen och förståelsen handlar inte enbart om förmågan att förstå 

kommunikationen utan kräver även en egenskap som vårdaren skaffar sig med erfarenhet, 

nämligen helhetsbedömningen av patienten. Att finna en generell sanning om livsvärlden går 

inte på grund av fenomenets komplexitet. Genom att vara följsam och öppen skapar det en 

rättvisa åt patientens levda verklighet och mot dess mångtydighet. 

 

Metod 

En litteraturöversikt genomfördes enligt Friberg (2012a) för att besvara ovan nämnda syfte. 

Kvalitativa studier användes enbart för att svara på syftet med målet att beskriva patientens 

egna upplevelser om fenomenet att leva med ett transplanterat organ. I litteraturöversikten 

kommer begreppet patient att användas i syfte att beskriva en individ som är bunden till en 

vårdkontext i en vidare bemärkelse (Dahlberg & Segesten, 2010). Individerna vars upplevelse 

redovisas i litteraturöversiktens resultatdel har en fortsatt relation till vården i större eller 

mindre utsträckning efter mottagandet av ett transplantat och därmed benämns de som 

patienter i litteraturöversikten.  

 

Datainsamlingsmetod  

Databaser som användes för att finna artiklar till litteratursöversiken var CINAHL, PubMed, 

SweMed+ och Nursing & Allied Health Source. Databaserna valdes utifrån att artiklarna 

skulle vara vårdvetenskapliga. För att eftersöka lämpliga artiklar användes till viss del svensk 

MeSH för att översätta svenska ord till engelska. 

  Sökord som användes var liver transplantation, kidney transplantation, experience, 

patient, patients, patient experience, transplantation, gratitude, phenomenological study, 

qualitative study, coping, lung transplantation, transplanterad, upplevelse, organ and 

transplantation, lived experience, quality of life och organ (Bilaga 1). Författarna använde 

även sökoperatören AND för att möjliggöra olika kombinationer av sökord vid framtagandet 

av relevanta artiklar. Se bilaga 1 för sök kombinationer, sökresultat och urval av artiklar till 

litteraturöversiktens resultatdel. 
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   Litteraturöversiktens syfte var att beskriva patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ. Upplevelser av livet efter gick inte att begränsa till enbart 

njurtransplanterade eller hjärttransplanterade då dessa patientgrupper inte är tillräckligt 

beforskade. Därmed valdes att inkludera artiklar som bearbetade upplevelsen av att leva med 

ett transplanterat hjärta, lungor, lever och njurar. Genom att utöka sökningen gav det 

tillräckligt med underlag för att skriva litteraturöversikten. Vid sökning av artiklar framkom 

det artiklar som berörde hjärttransplanterades upplevelser utan att författarna behövde 

använda sökordet hjärta. Sökning av artiklar i databasen CINAHL och PubMed fick göras i 

flera omgångar för att finna artiklar som berörde de olika organen för att inte gå miste om 

relevanta resultatartiklar. 

 

Urval  

Eftersom litteraturöversikten hade som mål att beskriva patientens levda upplevelse av att 

leva med ett transplanterat organ begränsades artikelurvalet till enbart kvalitativa artiklar. Det 

har medvetet inkluderats artiklar med en psykologisk ansats då dessa anses svara på 

litteraturöversiktens syfte. Det gjordes ett urval av enbart vuxnas upplevelse av att leva med 

ett transplanterat organ då allmänsjuksköterskan främst arbetar med vuxna patienter. Barns 

upplevelse exkluderades därmed ifrån litteraturöversikten. Detta urval gjordes antingen med 

hjälp av sökbegränsningar i olika databaser eller vid bearbetning av artiklarna av författarna. 

Sökningen begränsades till enbart vetenskapliga granskade originalartiklar (peer reviewed). I 

stor utsträckning användes även begränsningen Full Text. Inom databasen Nursing & Allied 

Health Source användes ytterligare begränsningar gällande åldern på deltagarna i studierna för 

att begränsa sökresultatet. Det skedde även ett urval av enbart artiklar skrivna på engelska 

eller svenska då dessa språk behärskas av författarna. Publikationsperioden på de utvalda 

artiklarna var mellan 2000-2015, detta urval gjordes med avsikt då författarna anser att en 

individs upplevelser av ett fenomen inte kan avfärdas på grund av artiklarnas datering.  

  Urvalet av de vetenskapliga artiklarna genomfördes enligt Friberg (2012a). Första steget i 

urvalet var att läsa artiklarnas titlar för att bedöma om det svarar på syftet. Artiklar som 

bedömdes svara på författarnas syfte valdes ut och abstrakten lästes (Friberg, 2012b). 

Abstrakten lästes i syfte att få en kort sammanfattning av artiklarnas innehåll. Om abstrakten 

bedömdes svara på litteraturöversiktens syfte lästes artiklarna i sin helhet med fokus på 

resultatdelen. Urvalsprocessen för artiklarna redovisas i bilaga 1. När artiklarna var lästa 
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kvalitetsgranskades de enligt Friberg (2012c). Det tio utvalda artiklarna sammanfattas och 

redovisas i bilaga 2. 

 

Datanalys  

Författarna har sammanställt och analyserat tio kvalitativa studier enligt Friberg (2012a). 

Genom analys av kvalitativ forskning kan det skapas en förståelse för individen och 

individens livssituation (Friberg, 2012c). Fenomen som berör en individs upplevelse, 

erfarenhet, förväntning eller behov kan med hjälp av Friberg (2012c) förstås på ett djupare 

plan.  

 Bearbetningen av resultatet gjordes både individuellt och gemensamt vilket kan ses som en 

styrka då det säkerställer att det var grundligt utfört (Henricson, 2012). Vid bearbetning av 

artiklarnas resultat togs litteraturöversiktens syfte i åtanke. Analys av artiklarna inleddes med 

att författarna läste studierna individuellt flera gånger vilket gav en kännedom om materialet 

och skapade en förståelse för innehåll och sammanhang. Författarna sammanfattade 

artiklarna, resultaten diskuterades mellan författarna för att urskilja likheter och skillnader. 

Därefter skrev författarna upp de meningsbärande enheterna som förekom i artiklarnas 

resultatdelar i syfte att skapa en överblick över innehållet i resultaten. De meningsbärande 

enheterna som berörde samma innehåll färgkodades i samma färg för att lättare se samband 

mellan resultatartiklarna. Meningsbärande enheter med samma färg hade alla något 

gemensamt och dessa tillsammans utformade subteman till litteraturöversiktens resultatdel. 

När flera subteman berörde liknande upplevelser inkluderades det under samma tema. Dessa 

subteman och teman presenterades i litteraturöversiktens resultatdel.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Litteraturöversikten har haft som syfte att beskriva ett upplevt fenomen och därmed är det 

viktigt att man är sanningsenlig i det man producerar (Kjellström, 2012). Genom noggrann 

granskning och redovisning av artiklar kommer detta att upprätthållas. Majoriteten av 

artiklarna är etiskt granskade av en kommitté. I resterande artiklar har forskarna gjort 

noggranna etiska överväganden för att säkerställa att det är en etiskt försvarbar studie 

(Forsberg & Wengström, 2013). Alla artiklar har ett skriftligt eller verbalt godkännande från 

deltagarna samt skyddar deras integritet. Artiklarna i litteraturöversikten är peer reviewed 

vilket innebär att de är kritiskt granskade av andra forskare inom samma område (Helgesson, 

2015). Eftersom majoriteten av artiklarna är främst skriva på engelska finns det en risk för 
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eventuella feltolkningar av materialet då översättning sker från engelska till svenska. Denna 

risk betraktades under arbetets gång av författarna genom noggrannhet vid översättning, detta 

skedde genom användning av lexikon. Genom att se till texters sammanhang vid översättning 

säkerställdes det att innebörden av innehållet inte ändrades.   

 

Resultat 

Vid analys av de valda artiklarna identifierades fyra teman samt fem subteman. Det första 

temat var En förändrad kropp med subteman Hinder och möjligheter med en förändrad kropp 

och En förändrad identitet av en förändrad kropp. Andra temat var Leva med konsekvenserna 

av medicinering. Tredje temat var En emotionell berg- och dalbana. Det sista temat som 

framkom vid analys var Att leva vidare med subteman Stöd och kunskap från sjuksköterskan 

och sjukvården, Stöd från närstående och familj och En förändrad livsstil.  

 

En förändrad kropp  

Under detta tema framkommer patientens upplevelser av den förändrade kroppen som 

transplantationen för med sig. Hur kroppen upplevs har betydelse för den upplevda hälsan och 

livskvalitet för patienten. Under detta tema framkommer det hinder och möjligheter som 

patienter möter med att leva med ett transplanterat organ. De hinder och möjligheter som 

upplevdes resulterade i positiva och negativa känslor vilket hade betydelse för hur patienten 

upplevde sin hälsa. Medicineringen hade en stor inverkan på patientens liv vilket även yttrade 

sig i positiva och negativa känslor. Transplantationen innebar en förändring av upplevelsen av 

den man är och synen på sin omgivning.  

 

Hinder och möjligheter med en förändrad kropp   

En transplantation upplevdes medföra hinder för patienten i form av att inte kunna göra allt 

som de tidigare hade gjort men även hinder för det de vill göra (Peyrovi, Raiesdana & 

Mehrdad 2014; Sargent & Wainwright, 2007). När kroppen sviktar fysiskt förekom känslan 

av att vara besviken på sig själv över att inte orka (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckehage, 

2008). Detta gjorde även att patienten började oroa sig över den egna förmågan att klara av 

vardagen, de upplevde oro för att inte mäta sig med omgivningens och de egna 

förväntningarna. 

  Patienten beskriver upplevelsen av en positiv förändring i samband med ett fungerande 

transplantat (Wiederhold, Langer och Landenberger, 2011). Transplantationen medför ökad 
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energi och viljan hindrades inte längre av den fysiska avsaknaden av ork (Schipper, Abma, 

Koops, Bakker, Sanderman & Schroevers, 2014; Wiederhold et al., 2011). Patienten upplevde 

en förbättrad hälsa vilket resulterade i mer frihet och ökad spontanitet som i sin tur hörde ihop 

med hoppet om att bli mer oberoende av andra och mer produktiv både inom det privata och 

inom arbetslivet (Thomsen & Østergaard Jensen, 2009; Wiederhold et al., 2011). Patienten 

kände att beroendet av andra minskade den egna självständigheten och bidrog till en känsla av 

hjälplöshet (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). När den fysiska konditionen förbättrades 

genom transplantationen ökade det förmågan till rörelse vilket medförde en återvunnen frihet 

(Schipper et al., 2014; Wiederhold et al., 2011; Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr, 2007). 

Patienternas aktivitetsnivå var fortfarande låg trots att deras fysiska kapacitet närmades sig det 

tidigare normala (Luk, 2004). Det som räknades var att patienten försökte även om man inte 

lyckades med allt man åtog sig (Schipper et al., 2014). Patienten upplevde en svårighet med 

att återfå kontroll över sin egen kropp (Forsberg et al., 2000). Genom att den fysiska 

kapaciteten förbättrades återfick patienterna kontrollen (Schipper et al., 2014). Patienterna 

upplevde att de begränsningar som transplantationen förde med sig påverkade dem på olika 

sätt (Sargent & Wainwright, 2007). 

 

En förändrad identitet av en förändrad kropp 

Att acceptera en transplantation kunde underlättas med hjälp av tro, detta skapade ett lugn för 

situationen (Forsberg et al., 2000). Existentiella tankar rörde liv och död, kropp och själ i det 

oundvikliga att möta transplantationen likväl som efter i mötet med det nya jaget. 

  Hur patienterna såg på sin omgivning och livet förändrades efter transplantationen, det var 

som att se omvärlden för första gången (Forsberg et al., 2000; Peyrovi et al., 2014; Sargent & 

Wainwright, 2007). Patienterna beskriver att transplantationen antingen innebar en positiv 

eller negativ förändring hos dem (Sargent och Wainwright, 2007). De negativa aspekterna 

kunde åskådliggöras genom social isolering eller känsla av osäkerhet. När transplantationen 

sågs som något positivt hjälpte den att sätta vardagliga saker i perspektiv. Insikten av att ha 

varit nära döden resulterade i att patienterna inte längre tog saker för givet. 

  Återhämtningsprocessen efter transplantationen var en fas med motsägelsefulla känslor, 

dessa känslor påverkade upplevelsen av den man är (Forsberg et al., 2000). När man byter ut 

ett sviktande organ med ett friskt fungerande organ kunde en del patienter uppleva en förlust 

av sin tidigare identitet. Tankar och funderingar om vem man är och vart man kommer ifrån 

väcktes. 
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Leva med konsekvenserna av medicinering   

En transplantation innebar för en del patienter en problematik med smärta (Frejd et al., 2008). 

Okunskapen kring smärta som upplevdes av patienterna efter transplantationen genererade en 

oro för vad som var normalt. Oron låg till grund för bristande nattsömn och oförmåga att vila. 

Tröttheten sågs som ett generellt problem och den fysiska muskeltröttheten hade en inverkan 

på det vardagliga livet (Thomsen & Østergaard Jensen, 2009). 

  Medicineringen är en stor del av patienternas liv (Orr et al., 2007). Det kunde upplevas 

som ett hinder för att kunna känna sig fri (Forsberg et al., 2000). Den svåraste aspekten av att 

leva med ett transplantat var medvetenheten av att vara tvungen att ta mediciner för att 

förhindra rejektion, att ens överlevnad var beroende av medicineringen men samtidigt var 

medicineringen förväntad med transplantationen (Luk, 2004; Peyrovi et al., 2014). Samtidigt 

upplevde en del patienter en besvikelse och en förtvivlan över livet då biverkningar inte 

förväntades ta så stor del av livet som de gör (Peyrovi et al., 2014). Patienterna upplevde att 

rädslan för rejektion ledde till att de inte vågade missköta sin medicinering (Orr et al. 2007; 

Luk, 2004). Patienten upplevde att medicineringen påverkade en fysiskt genom sömnbrist, 

akne, blåmärken, skör hud, hand tremor, ökad känslighet för infektioner, hypertoni, diabetes, 

benskörhet, tandköttshypertrofi och gråstarr (Thomsen & Østergaard Jensen, 2009; Frejd et 

al., 2008; Orr et al., 2007). Medicineringen upplevdes påverka patienterna emotionellt i form 

av humörsvängningar (Luk, 2004). Patienterna kände att medicineringen även kunde leda till 

kroppsliga förändringar som extrem hårväxt på extremiteterna och i ansiktet, ökad vikt till 

följd av ökad aptit och det förekom även individer som drabbades av håravfall (Luk, 2004; 

Orr et al., 2007; Schipper et al., 2014; Thomsen & Østergaard Jensen, 2009). 

  I studien av Thomsen och Østergaard Jensen (2009) beskriver patienterna biverkningarna 

relaterat till medicineringen som ett litet problem för patienterna i jämförelse med upplevelsen 

av att återfå sitt liv. Biverkningarna upplevdes som en påminnelse om att deras immunsystem 

nu var äventyrat (Orr et al., 2007).  

 

En emotionell berg- och dalbana  

Perioden efter en transplantation var associerat med måsten och förbud men även sötma, 

bitterhet, speciella behov och farhågor (Peyrovi et al., 2014). Transplantation är en risk och 

det medför en rädsla, återhämtningsprocessen präglas även av rädsla men också lycka, 

tacksamhet och skuld (Forsberg et al., 2000; Peyrovi et al., 2014). Det fanns uttalade tankar 

om att transplantatet hade ett bäst före datum och därför tog patienterna tillvara på den lånade 
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tiden och patienterna gjorde det bästa av dagen (Peyrovi et al., 2014; Thomsen & Østergaard 

Jensen, 2009). Patienter upplevde att de hade fått en andra chans till livet och därmed ville 

göra det bästa av det (Amerena & Wallace, 2009; Peyrovi et al., 2014). 

  Att få ett nytt organ kunde upplevas som att leva på någon annans bekostnad, 

medvetenheten över att någon var tvungen att dö för att en själv skulle kunna leva var 

framträdande (Forsberg et al., 2000). Skuldkänslor över att man berövat någon annan på ett 

organ och en möjlighet till ett friskare liv var framträdande hos patienterna som upplevde att 

de själva orsakat sitt sjukdomstillstånd genom livsstilsval (Schipper et al., 2014). Äldre 

patienter upplevde även att de berövade en yngre människa en chans till ett längre liv genom 

att få ett organ, de ansåg även att det fanns patienter som väntat längre på transplantation än 

de själva och därför kunde de känna skuld över situationen. Som transplanterad upplevdes att 

man hade ett ansvar för omhändertagandet av det mottagna organet gentemot sjukvården men 

även donatorn (Amerena & Wallace, 2009). 

  Transplantation var associerat med en rad olika emotioner (Schipper et al., 2014). Efteråt 

pendlar patienten mellan hopp och förtvivlan (Peyrovi et al., 2014). Patienter upplevde att en 

transplantation förde med sig hopp om att må bra men även besvikelse över hur man faktiskt 

mår. Patienterna beskriver även att situationen efter transplantationen kunde upplevas som en 

berg- och dalbana genom pendlandet mellan hälsa och ohälsa (Amerena & Wallace, 2009). 

 

Att leva vidare  

Då transplantation är en livslång process krävs det en etablerad kontakt med vården livet ut 

(Peyrovi et al., 2014). Stödet, kunskapen och informationen från vården och omgivningen har 

betydelse för hanteringen av både transplantationen och livet efter. En transplantation förde 

med sig en väsentlig förändring och anpassning av livet, detta sågs av patienterna som en 

milstolpe i livet.    

 

Stöd och kunskap från sjuksköterskan och sjukvården  

Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade den närmaste kontakten med dem, detta 

möjliggjorde att ett utbyte av kunskap och information kunde ske mellan patienten och 

sjukvården (Frejd et al., 2008; Wiederhold et al., 2011). Patienterna uttryckte ett behov av 

stöd och kunskap från sjukvården för att kunna hantera transplantationen (Frejd et al., 2008). 

Patienterna upplevde även att det fanns en tillit till sjukvården. Stödet upplevdes av 

patienterna bestå främst i form av undervisning i hur de skulle hantera transplantatet, vad som 
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skyddar och vad som skadar. Dessutom hur livslängden kunde bevaras så länge som möjligt. 

Även information kring den nya medicineringen ansågs vara betydelsefull och avgörande för 

hanteringen av den (Wiederhold et al., 2011; Thomsen & Østergaard Jensen). Patienterna 

upplevde att det var svårt att förstå medicineringen när doktorer och sjuksköterskor pratade 

om den (Wiederhold et al., 2011). Många upplevde att deras kropp inte längre var deras egna 

då de hade lite inflytande över vad som skedde medicinskt (Orr et al., 2007).   

  Patienterna kände att de var mestadels tillfredsställda med informationen de fick utav 

sjukvårdspersonalen om symtom för hotande rejektion (Luk, 2004). Det framkom även att 

patienterna ville ha mer information gällande medicinernas biverkningar, rekommendation 

kring aktivitetsnivå och kost rekommendationer. När patienten upplevde att informationen var 

bristfällig från sjukvårdens sida var patienten själv tvungen att söka svar på sina frågor vilket 

kunde leda till oro och osäkerhet för situationen (Frejd et al., 2008). 

  

Stöd från närstående och familj 

Patienterna upplevde att det sociala stödet, speciellt från familjen, hade en betydande roll i 

hanteringen av sin sjukdom men även återhämtningen det första året (Forsberg et al., 2000; 

Thomsen & Østergaard Jensen, 2009; Wiederhold et al., 2011). Patienterna upplevde att med 

hjälp av stödet klarade de att genomgå transplantationsprocessen (Luk, 2004). Efter 

transplantationen var det inte bara emotionellt stöd av vänner och familj som var viktigt utan 

även praktiskt stöd innan självständigheten och den egna autonomin var återfunnen (Sargent 

& Wainwright, 2007). Patienterna tog upp förväntningarna de hade över att anhöriga skulle 

vara delaktiga i deras vård efter transplantationen (Peyrovi et al., 2014). Det framkom att 

patienterna upplevde ett beroende av andra (Sargent & Wainwright, 2007). Stödet som 

familjen ger behöver inte alltid vara positivt, att alltid ha människor runt sig kunde även 

upplevas begränsande och tröttande (Peyrovi et al., 2014). De patienter som upplevde brist på 

stöd beskrev en besvikelse över familj och vänners agerande (Amerena & Wallace, 2009). För 

dessa patienter kunde transplantationen innebära ett nytt men ensamt liv (Forsberg et al., 

2000). 

  

En förändrad livsstil 

Patienterna upplevde att det var en nödvändighet att ändra sin livsstil innan transplantationen 

men även efter för att säkerställa transplantatets överlevnad (Sargent & Wainwrigth, 2007; 

Peyrovi et al., 2014; Schipper et al., 2014). Dessa livsstilsförändringar var en del av 
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återhämtningsprocessen för att återfå kontroll och självständighet, patienterna var tvungna att 

anpassa sig efter den nya situationen (Sargent & Wainwright, 2007; Schipper et al., 2014). 

Förändringar kunde yttra sig i exempelvis undvikandet av att åka kollektivtrafik på grund av 

rädslan för infektioner, denna rädsla ledde till kompromisser i det vardagliga livet (Amerena 

& Wallace, 2009; Thomsen & Østergaard Jensen, 2009). 

  Patienterna upplevde en svårighet att följa med i samhällsutvecklingen (Luk, 2004). 

Transplantationen medförde förhoppningen om att åter integreras i samhället och kunna 

försörja sig själv. För de som innan transplantationen arbetade var det enklare att återvända 

till arbetet. För de som inte hade arbetat på länge var det svårare att finna sig i förändringar 

som skett i samhället. 

  Transplantation sågs som en milstolpe i livet av patienterna (Peyrovi et al., 2014). Det 

medförde en förväntan av att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan 

begränsningar (Wiederhold et al., 2011). I Schipper et al. (2014) upplevde inte alla patienter 

att de var tillfredsställda med livet efter transplantationen. Graden av deras tillfredsställelse 

över livet varierade beroende på graden av biverkningar, deras lidande och deras 

förväntningar på hur livet efter transplantationen skulle vara (Peyrovi et al., 2014; Schipper et 

al., 2014). Patienter ansåg det svårt att erkänna sin besvikelse för sig själva och för 

omgivningen då detta ledde till skuldkänslor. För att de hade den normativa känslan av att de 

måste vara tacksamma och att de inte fick vara besvikna. Samtidigt beskriver patienterna i 

Luk (2004) en markant förbättring av livskvalitén efter transplantationen hos patienterna. 

Patienterna var nöjda med hur livet såg ut i sin helhet, de kunde inte tro att man kunde må så 

bra som de gjorde (Luk, 2004; Sargent & Wainwright, 2007). Hur patienterna såg på den 

allmänna hälsan var beroende av vilka psykologiska hinder de upplevt efter transplantationen 

(Sargent & Wainwright, 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De valda artiklarna använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, antingen 

semistrukturerade eller med enbart öppna frågor. Då samma datainsamlingsmetod användes i 

alla resultat artiklarna ger det en validitet till litteraturöversikten (Henricson, 2012). 

Författarna ansåg att valet av att enbart använda kvalitativa artiklar i litteraturöversikten var 

adekvat utifrån syftet där patientens upplevelser om fenomenet ville skildras.  
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 Författarna använde sig av flera databaser vilket ses som en styrka i arbetet, det minskades 

risken för att missa relevanta artiklar och stärker även litteraturöversiktens validitet 

(Henricson, 2012). De olika kombinationerna av sökord i de olika databaserna genererade 

flera träffar men enbart några få artiklar vid varje träff var intressanta att läsa i relation till 

syftet. Vid artikel sökning berörde många artiklar andra former av transplantationer, 

upplevelsen av att vänta på ett organ, copingstrategier eller barns upplevelse. Därmed ägnades 

mer tid än förväntat åt att söka artiklar till litteraturöversikten.  

 Författarna valde att inte begränsa urvalet efter geografiskt ursprung för att säkerställa att 

tillräckligt med material skulle hittas som svarade på litteraturöversiktens syfte. Studierna 

kommer från olika länder; England, Sverige, Iran, Nederländerna, Kina, Danmark och 

Tyskland. Att inte begränsa urvalet av artiklar till enbart nordiska eller västerländska länder 

kan ses som en svaghet vid applicering av litteraturöversiktens resultat i ett svenskt 

vårdsammanhang. Resultatet visar på att upplevelser om fenomenet att leva med ett 

transplanterat organ är likartade även då studierna är av olika geografiskt ursprung, författarna 

anser inte att upplevelserna är betingade av kulturell tillhörighet, etnicitet eller geografiskt 

ursprung. Författarna ser spridningen av artiklarnas härkomst som en styrka i 

litteraturöversikten. Författarna anser att detta stärker att resultatet är överförbart på denna 

patientgrupp i svensk sjukvård då Sverige är ett mångkulturellt land.  

 Författarna anser att deras ovana att läsa och analysera vetenskapliga artiklar är en svaghet 

vid genomförande av litteraturöversikten. Författarna ser dock att resultatets trovärdighet 

stärks då två personer har analyserat och reflekterat över materialet. Majoriteten av artiklarna 

är skrivna på engelska och därmed fanns det ett utrymme för att vi som författare har tolkat 

innehållet i artiklarna fel då materialet översatts till svenska. Genom att använda lexikon och 

diskutera översättningar mellan oss har vi arbetat utifrån att så korrekt som möjligt översätta 

materialet och skapa en förståelse för innehållet. Vid översättning av svårtolkade ord sågs de i 

sin kontext för att minimera risken för misstolkning av innehållet.  

 Vid den första litteratursökningen av artiklar till litteraturöversikten begränsade författarna 

sökningen till att enbart innefatta organen hjärta, lungor, lever och njurar. Denna sökning 

visade sig ge tillräckligt med artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. Då tillräckligt 

med material hittats valde författarna att ha kvar denna begränsning.  

 Vid val av ämne väcktes ett engagemang hos båda författarna vilket resulterade i ett ökat 

intresse för transplantation. Detta har bidragit till att samarbetet mellan författarna har 

fungerat bra, genom att tidigt sätta upp mål och diskutera hur vi vill att arbetet ska fungera 
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sinsemellan har författarna arbetat på samma våglängd. Författarna har utnyttjat varandras 

styrkor under arbetets gång för att underlätta arbetsprocessen. 

 

Resultatdiskussion  

Genom att använda Husserls (1913/2004) teori om livsvärlden kan man problematisera 

upplevelserna som skildras i litteraturöversiktens resultatdel för att tolka dessa och skapa en 

förståelse för det upplevda fenomenet. Livsvärlden förklarar att en kroppslig förändring inte 

stannar vid att just vara kroppslig, den har en påverkan på människans existens. I resultatet 

presenteras hur patienter upplever att transplantationen väcker frågor kring vem man är och 

vart man kommer ifrån. Kroppen kändes främmande för en del patienter, något som hindrade 

dem från att leva ett normalt liv. Ärren som fanns kvar efter operationen var en ständig 

påminnelse om att organet inte var deras utan tillhörde någon annan. I mötet med 

transplantationen samt mötet med det nya jaget var det oundvikligt för patienten att inte 

fundera kring den egna existensen. Transplantationen innebar en förändring av hur man såg 

på livet. Förändringarna medförde att patienterna var tvungna att anpassa sig till den nya 

situationen och prioritera saker annorlunda än tidigare. Detta skapar i sin tur en ny livsvärld 

hos patienterna. Livsvärlden är i ständig förändring, den omformas och anpassas efter hur 

livet förändras (Husserl, 1913/2004). Hur patienterna såg sig själva kan ha ändrats i samband 

med transplantationen, denna självbild och mötet med det nya jaget kan uppfattas både 

positivt samt negativt. Den existentiella upplevelsen berör olika dimensioner och ett 

vårdvetenskapligt perspektiv på människan kan inte urskilja dessa dimensioner från varandra 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna anser att det inte går att prata om patienternas hälsa 

utan att se till de existentiella upplevelserna. Livsvärldsteorier kan användas för att klargöra 

hur patienten upplever sin verklighet och därmed skapa en kunskap som sjuksköterskan kan 

bära med sig, denna förståelse kan även göra så att sjuksköterskan kan bemöta patienten i sin 

helhet och därmed möta patientens behov.  

 Livsvärldsperspektivet belyser alla aspekter av människan och kan förklara processen som 

transplantationen för med sig. Processen som en transplantation innebär kan ses som en 

transition vilket utmanar människans trygghet, självbild och identitet och genererar därmed en 

sårbarhet hos individen (Ternestedt & Norberg, 2009). I resultatet framkommer det att 

transplantationen kan utmana patientens identitet och upplevelsen av kroppen men även föra 

med sig både hinder och möjligheter, antingen ses det som en positiv eller negativ förändring 

av livet. Hur man såg på livet efter transplantationen grundade sig i patienternas förväntningar 
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innan operationen, upplevda biverkningar efter och den egna inställningen till livet. Då 

resultatet visar att den egna synen på livet har betydelse för hur livet upplevs menar 

författarna att sjukvården måste arbeta under hela transplantationsprocessen tillsammans med 

patienten i syfte att skapa en positiv bild av livet.  

  Livsvärlden skildrar den värld patienten lever i med den fysiska kroppen som mittpunkt 

där världen kretsar runt (Dahlberg & Segesten, 2010). När den fysiska kroppen inte längre 

orkade uppkom känslor av besvikelse över sig själv och ett tvivlande på den egna förmågan. 

Detta hade en inverkan på synen av sig själv, man var inte längre oberoende utan nu beroende 

av andra. Med transplantationen påbörjades den fysiska och psykiska återhämtningen efter en 

tid av sjukdom. Kroppen var nu en förändrad kropp med nya begränsningar men även ny 

frihet jämfört med innan transplantationen. Hur man uppfattar den fysiska kroppen 

reflekterades även i patienternas upplevelse av livet efter transplantationen, livsvärlden ligger 

således tillgrund för hur patienten upplever sin hälsa.  

  Att genomgå en transplantation innebär en transition från ohälsa till hälsa. Denna process 

speglar känslor som av patienterna beskrivs som en berg- och dalbana. Detta innebär att den 

transplanterade i sin återhämtningsprocess möter både med- och motgångar. 

Transplantationen förde med sig en känsla av skyldighet hos patienterna, en förpliktelse att ta 

hand om organet för att inte göra närstående, omgivningen och donatorn besvikna. 

Livsvärldsperspektivet kan användas för att belysa hur vi upplever andra människor men även 

hur andra upplever oss (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelsen av att stå i skuld till sin 

omgivning låg till grund för hur patienterna upplevde sig själva. När sjuksköterskan använder 

livsvärlden för att förtydliga för patienten vilka känslor som är patientens egna och vilka som 

är omgivningens kan det användas i hanteringen av transplantationen samt livet efter. 

Författarna ser ett utrymme för att lyfta patienten i återhämtningsprocessen där fokus inte ska 

ligga på att vara andra till lags utan att uppfylla de egna målen i livet. Resultatet visade att den 

vanligaste upplevelsen av livet efter transplantationen var att man hade fått en andra chans till 

livet, men det fanns även patienter med motsatta upplevelser. Förväntningarna på 

transplantatet möttes inte efter transplantationen och därmed upplevdes en besvikelse över 

deras nuvarande situation. De ansåg att deras liv innan transplantation var bättre än vad det 

blev efteråt med de nya livsstilsförändringarna. Hos dessa patienter upplevdes känslor av 

skam över att inte vara tacksamma för det nya organet och detta reflekteras sedan i deras 

livsvärld. När ett livsvärldsperspektiv används i syfte att förstå en annan individs känslor eller 

upplevelser kring ett fenomen behövs det ett öppet förhållningsätt. Vid mötet av dessa 

upplevelser behövs sjuksköterskans öppna förhållningsätt för att inte tolka med den egna 
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förförståelsen. Författarna anser att detta kan bidra med ett välmående och upplevd hälsa för 

patienten.  

 Patienterna levde nu ett liv med paradoxala känslor, det framkom i resultatet att patienterna 

var glada över att ha fått ett nytt fungerande organ samtidigt som de var ledsna över att ha 

berövat någon annan en chans till livet. Författarna anser att det var naturligt att uppleva 

paradoxala känslor men att de inte bör ta över deras vardag. Livsvärlden speglar hur patienten 

erfar sin verklighet, i det här fallet har de paradoxala känslorna ett stort inflytande på deras 

livsvärld, om man låter det ta en för stor del av livet kommer det påverka livskvaliteten 

negativt. Sjukvården bör då vända fokus och bidra till att hjälpa patienten att se det positiva, 

detta kan resultera till en förbättrad hälsa. Paradoxala känslor kunde även beröra upplevelsen 

av hopp för framtiden hos patienterna. När förväntningarna på transplantationen inte 

överensstämde med verkligheten bidrog det till en upplevd besvikelse över situationen. 

Conway, Schadewaldt, Clark, Ski, Thompson och Doering (2013) skildrar i sin studie att 

hoppet har en betydelse för upplevelsen av livet efter transplantationen. När patienten 

upplever hopp kan nya mål och prioriteringar i livet sättas. Detta skapade en upplevd känsla 

av normalitet vilket bidrog till patienternas välmående. Sjuksköterskan kan med 

livsvärldsteorin som består av upplevelser av den oreflekterade vardagen, minnen men även 

individens existens, få en ökad kunskap om patientens upplevelser och erfarenheter 

(Dahlberg, 2014). Detta genom att låta patienten tala fritt om fenomenet.  

 Utifrån livsvärldsteorin ses den levda kroppen som ett subjekt med erfarenheter. Det är 

med den levda kroppen som vi upplever vår omgivning (Dahlberg, 2014). Kroppen är fylld 

med både tankar, minnen och känslor och ger därmed mening. I och med att livsvärlden är 

unik för varje individ, är det inte alltid lätt att förstå andras erfarenheter. Författarna anser att 

livsvärlden är användbar som teoretisk grund för att förstå en individs unika upplevelser då 

dessa ligger till grund för den upplevda hälsan. Vid förståelse för livsvärlden kan den 

användas för att patienten ska kunna uppleva en högre grad av hälsa.  

 Det har framkommit att sjuksköterskan har ett ansvar för den fortsatta kontakten mellan 

sjukvården och patienten samt för att denna ska upprätthållas efter utskrivning från sjukhuset. 

Sjuksköterskans roll i patientens upplevelse av livet efter transplantationen har i resultatet 

visat sig vara betydande. Betydande i form av hur man upplever livet med ett transplanterat 

organ men även gällande hanteringen av livet. Beroende på hur stödet upplevdes, antingen 

negativt eller positivt, bidrog det till hur den egna hälsan upplevdes. När patienten upplevde 

att de inte fick tillräckligt med stöd från sjukvården fanns det en risk att upplevelsen av deras 

kropp nu sågs som ett objekt och inte i sin helhet. Conway et al. (2013) betonar hur viktigt det 
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är att adekvat stöd från familj, vänner och vårdpersonal tillhandahålls till patienter som 

genomgått en transplantation. Stödet har en betydelse för patientens förmåga att kunna ta sig 

igenom tiden före och efter transplantationen på bästa sätt. Patienternas livsvärld skildrar hur 

de upplevde stödet och vården från sjukvården genom den upplevda hälsan (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Författarna anser att stödet som tillhandahålls för patienten av sjukvården är 

bristfälligt då patienterna utrycker en önskan om mer stöd. I resultatet framkommer det även 

att stödet är betydande för hur patienten upplever livet efter transplantationen. Författarna 

anser utifrån resultatet att när patienten upplever tillräckligt med stöd från omgivningen, 

närstående och sjukvården kommer de uppleva en högre grad av hälsa.  

 Livsvärlden möjliggör för sjukvården att se patienten som en unik individ med unika 

upplevelser. Därmed möjliggörs ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden där varje 

individ upplevs och behandlas som unik. Genom att stärka detta synsätt kan patienternas 

behov av stöd och kunskap förstärkas och genererar en större utkomst av upplevd hälsa efter 

att ha genomgått en transplantation. När ett livsvärldsperspektiv används för att se patienten 

som expert på sig själv kan expertisen utnyttjas i strävan efter hälsa. Genom att involvera 

patienten undviker man att se patienten som ett objekt och en kropp och istället ser man ett 

subjekt och en helhet. 

 Det framkommer hur viktigt kunskapen från sjukvården angående transplantationen är för 

upplevelsen av hälsa för patienten. I resultatet beskriver patienterna behovet av mer kunskap 

gällande hantering av transplantatet. Detta stöds även av Murphy (2007) som i sin studie 

menar att patienterna behöver ha tillräckligt med kunskap efter sjukhusvistelsen för att kunna 

se över sin hälsa. Resultatet i litteraturöversikten visar på att den upplevda hälsan är beroende 

av kunskapen och stödet som sjukvården tillhandahåller. Murphy (2007) visar även att 

patientens upplevelse och sjukvårdens tillhandahållande har ett gemensamt samband. Genom 

att sjuksköterskan använder ett livsvärldsperspektiv på patientens upplevelse av detta kan man 

urskilja att kunskapen och stödet som finns är bristfälligt. Författarna anser att vården bör bli 

en större del av patienternas liv efter att genomgått en organtransplantation. Författarnas 

uppfattning är att det kommer leda till en ökad upplevelse av hälsa hos patienten utifrån vad 

resultatet visar.  

 I resultatet framgår det att ha genomgått en transplantation medförde en förändrad livsstil 

för patienten. Det förde med sig både förhoppningar om framtiden men även hinder som 

patienterna var tvungna att möta i deras vardag. Transplantationen sågs om en milstolpe i livet 

som förde med sig upplevelsen av hopp om att återgå till det normala. Samma fenomen 

skildras i studien av Conway et al. (2013). Livsvärlden används för att skapa sig en 
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uppfattning av patientens erfarenheter angående transplantationen, detta kan sedan ligga till 

grund för kunskap kring hur detta fenomen upplevs av patienten. Sjukvården kan därmed 

använda denna genererade kunskap för att i sin tur förstå i större utsträckning andra individers 

upplevelse av livet med ett transplanterat organ. När livsvärlden används som utgångspunkt 

för förståelse för en annan individs värld kan man få en inblick i hur de ser på sin värld och 

omgivning (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdvetenskapen, i synnerlighet sjuksköterskan, 

kan använda sig av livsvärlden för att förstå hälsa, lidande, välbefinnande, sjukdom och vård 

utifrån patientens perspektiv.  

 

Kliniska implikationer   

Författarna anser att litteraturöversikten kan användas som en kunskapsgrund för 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal i mötet med patienter som lever med ett 

transplanterat organ av förståelsen för deras situation. Det bör finnas en medvetenhet om att 

deras situation innebär motsägelsefulla känslor av att leva och existentiella utmaningar. 

Sjuksköterskans kunskap om patientens upplevelse av att leva med ett transplanterat organ ger 

en ökad förståelse för patientens upplevelse av sin hälsa. Men detta innebär inte att resultatet 

ska användas för att generalisera patientens upplevelse av sin situation. Sjuksköterskan måste 

fortfarande vara medveten om att en upplevelse alltid är individuell och därmed behöver den 

inte vara lik dem som skildras i denna litteraturöversikt. Resultatet kan enbart fungera i 

sammanhanget att skapa en förståelse för innebörden av att leva med ett transplanterat organ. 

  Resultatet av denna litteraturöversikt går enbart att använda på gruppen individer som lever 

med ett transplanterat organ utifrån litteraturöversiktens definition av begreppet. Författarna 

anser därmed att resultatet inte är generaliserbart till andra patientgrupper. 

  Litteraturöversiktens resultat över hur livet förändras för en individ som fått ett nytt organ 

kan bidra till en ökad vilja att donera. Om människor har kunskap om vilken nytta donation 

kan göra kan det leda till att fler aktivt tar ställning till att donera. Materialet skulle kunna 

omformas till ett informationsblad om hur livet har förändrats för denna patientgrupp och 

sedan spridas i samhället för att väcka tanken om donation. Men även som ett 

informationsblad till de individer som väntar på ett organ för att på ett bättre sätt förbereda de 

om hur livet kan se ut efter. 
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Förslag till fortsatt forskning  

Det finns behov av fortsatt forskning för att belysa patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ. Under arbetets gång har författarna konstaterat att det inte finns 

tillräckligt med kvalitativa studier som belyser problemet. Det behövs mer forskning som är 

aktuell då flera av de kvalitativa studierna är gamla. Författarna anser att prospektiva 

longitudinella studier saknas som kan lyfta fram patientens upplevelse av att leva med ett 

transplanterat organ under en längre tid. Denna design gör det möjligt att se förändring av 

upplevelser över tid (Billhult & Gunnarsson, 2012). 

  I samband med att allt fler organ doneras blir det mer vanligt att möta dessa patienter i 

olika vårdkontexter och behovet av stöd ökar. Därför är det av intresse att sjuksköterskor bär 

på kunskaper inom området för att kunna bemöta och ge stöd till dessa patienter. Författarna 

har under arbetet med litteraturöversikten inte fått någon klar bild över hur stödet ser ut från 

sjukvården. Författarna anser att det är av intresse att undersöka hur stödet till denna 

patientgrupp ser ut för att vården, specifikt sjuksköterskorna, ska kunna ge adekvat stöd till 

dessa patienter men även för att få kunskap kring patienternas upplevelse. Detta kan leda till 

att sjuksköterskor kan ge ett mer konkret och utformat stöd till denna patientgrupp.     

 

Slutsats  

En organtransplantation innebär förändringar av livet. I resultatet framkom det skilda 

upplevelser hos patienterna, en del upplevde en positiv förändring medan andra upplevde en 

negativ förändring av transplantationen. Resultatet visar att transplantation sågs som en 

milstolpe i livet hos patienterna. Att bli transplanterad sågs som en andra chans till livet med 

upplevd hälsa av patienterna. Det innebar även en anpassning till en ny situation, nya hinder 

och möjligheter mötte nu patienten i sin vardag. Stödet från omgivningen sågs som något 

viktigt av patienten för hanteringen av transplantatet. Stödet som sjukvården tillhandahöll 

upplevdes av vissa patienter som bristfälligt. Därmed behöver sjukvården kunskap om 

patienternas upplevelser för att kunna möta dem i deras efterfrågan på stöd.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Liver 

Transplantation 

AND Experience 

AND Patient  

109 Peer Reviewed, Full Text, 

English AND Swedish, 

2000-2015 

4 1 1 Forsberg et al.  

CINAHL Patient Experience 

AND 

Transplantation 

AND Qualitative 

Study 

89 Peer Reviewed, Full Text, 

English AND Swedish, 

2000-2015 

3 1 1 Amerena et al.  

CINAHL Transplantation 

AND Coping AND 

Experience 

66 Peer Reviewed, Full Text, 

English AND Swedish, 

2000-2015 

7 3 1 Shipper et al.  

CINAHL Kidney 

Transplantation 

AND Quality of Life 

AND Gratitude  

2 Full text, Peer Reviewed, 

English, 2000-2015 

2 1 1 Orr et al.  

Nursing & Allied Health Source Organ and 

Transplantation 

AND Patients AND 

Lived Experience 

AND Qualitative 

Study 

66 Full Text, Peer Reviewed, 

Age group: Adult (19-44), 

Middle Age (44-46), Aged 

(65+) and Age (80+), 

English, 2000-2015 

2 2 1 Peyrovi et al.  

 Nursing & Allied Health Source  

 

Kidney 

Transplantation 

AND Lived 

Experience AND 

Phenomenological 

Study  

69 Full text, Peer Reviewed, 

2000-2015 

4 2 1 Wiederhold et al.  
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PubMed Quality of Life AND 

Organ AND 

Transplantation 

AND Qualitative 

Study  

21 Full Text, 2000-2015 2 2 1 Luk  

2 Sargent et al.  

PubMed Lung 

Transplantation 

AND Patient 

Experience AND 

Qualitative Study  

14 Peer Reviewed, Full Text, 

English, 2000-2015 

2 1 1 Thomsen et al.  

SweMed+ Transplanterad,    

Upplevelse 

1 Peer Reviewed tidskrifter  1 1 1 Frejd et al.  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Amerena, P 

Wallace, P 

 

Psychological 

experiences of 

renal transplant 

patient: A 

qualitative 

analysis 

2009, England, British 

Association for 

Counselling and 

Psychotherapy 

Skapa en teori baserat på 

levda erfarenheter av att ha 

mottagit ett organ 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Det var totalt åtta 

deltagare, tre män och fem 

kvinnor i åldrarna 35-55 år som 

deltog i studien.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Allt spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Grounded theory.  

 

Resultatet visade att de problem som 

transplanterade möter både före och efter 

sammanfattas som att leva med en paradox 

och konflikt. Paradoxerna berör samhället, 

hur andra ser en som frisk men man 

fortfarande psykiskt inte har återhämtat sig. 

Paradoxen att man är annorlunda men 

samtidigt är man sig själv. Att man är värd att 

värderas av andra men ändå har man förlorat 

stöd från omgivningen. Att känna att man 

behöver vara självständig men svårigheterna 

att vara det när man lever i en relation. 

Paradoxen av att känna att man vill göra det 

mesta av sin andra chans till livet men 

samtidigt vara försiktig med tanke på 

transplantatet. 

Forsberg, A 

Bäckman, L 

Möller, A  

Experiencing 

liver 

transplantation:  a 

phenomenological 

approach 

2002, Sverige, Journal 

of Advanced Nursing 

Undersöka subjektiva 

upplevelser av betydelsen av 

att ha en transplanterad lever  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 12 patienter, nio 

kvinnor och tre män i åldern 

24-63 år.  

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor som spelades 

in och transkriberades 

ordagrant.  

Analys: En modifierad version 

av fenomenologisk metod. 

Resultatet visade att genomgå en 

levertransplantation innebar att leva i en 

paradoxal situation. Att veta att man överlevt 

samtidigt som skuldkänslor finns över att 

leva. Transplantationen innebar både fysisk 

och psykisk återhämtning. Emotionellt 

brottades deltagarna med motsägelsefulla 

känslor. Upplevelsen av att bli en ny 

människa förekom även och förändringen av 

relationer. Mottagarna var själva tvungna att 

sköta sin livslånga medicinering samt känna 

igen symtom på bortstötning vilket gav oro då 

de var osäkra på om det hade tillräckligt med 

kunskaperna om egenvård. 
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Frejd, L 

Nordén, G 

Dahlborg-

Lyckhage, E 

Att bli 

transplanterad – 

en studie av 

patientens 

upplevelse 

2008, Sverige, Vård i 

Norden 

Beskriva vad upplevelsen av 

att vara ny transplanterad 

innebär för patienten 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 14 deltagare, tre 

kvinnor och 11män i åldrarna 

22-64 deltog. Deltagarna skulle 

vara svensktalande och 

förstagångstransplanterad.   

Datainsamling: 

Intervjuundersökning med 

semistrukturerade frågor vid 

två olika tillfällen. Intervjuerna 

spelades in samt 

transkriberades.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

Greneheim & Lundman och 

Polit & Hungler.  

 

Teman som identifierades var kroppsligt kaos 

och kroppsligt välbefinnande. Under temat 

kaos skildrades upplevelsen att vara besviken, 

dels på sjukvården, processen, att svika andra 

och sig själv. Rädsla för att organet ska 

svikta, rejektion och oro över livssituationen. 

Under temat välbehag skildras tillit till 

kroppen efter transplantation, villkorlig frihet 

i forma av positiv syn på livet men även den 

livslånga kontakten med sjukvården. En ny 

förväntan och tillit till den egna kroppen. 

Samt tacksamhet och ansvar mot donatorn, 

sjukvården, familj och en själv. 

Luk, W. S.-C.  

  

The HRQoL of 

renal transplant 

patients  

 

2004, Kina, Journal of 

Clinical Nursing 

Undersöka hälsorelaterad 

livskvalitet hos kinesiska 

njurtransplanterade patienter  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 31 deltagare i studien 

med fungerande 

njurtransplantat, minst 18 år 

och bosatta i Hong Kong. 

Deltagarna skulle ha 

psykologisk och kognitiv 

kapacitet att delta i studien och 

förmåga att förstå kinesiska.  

Datainsamling: Icke-

strukturerade intervjuer följt av 

öppna frågor genomfördes, 

spelades in, transkriberades 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarnas upplevelse kunde kategoriseras i 

olika teman och kategorier. Hälso-status, 

socialt liv, ekonomisk status och patientens 

behov var kategorierna med subkategorier 

inom sig. Resultatet skildrar upplevelsen av 

att nästan leva ett normalt liv, 

medicineringens effekt på livet, hur 

livskvalitén har förändrats, hur relationer och 

sociala livet påverkas av deras hälsostatus. 

Transplantatet hade även en effekt på deras 

ekonomiska status. Deltagarna utryckte behov 

av mer kunskap och information från 

sjukvården. 
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Orr, A  

Willis, S  

Holmes, M  

Britton, P  

Orr, D 

Living with a 

kidney transplant 

 

2007, England, Journal 

of health psychology  

Utforska erfarenheten av att 

leva med en transplanterad 

njure  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 26 deltagare, 11 män 

och 15 kvinnor. Deltagarna var 

över 18 år.  

Datainsamling: 

Gruppintervjuer, där 

deltagarna fick svara på öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in 

för att sedan transkriberas.  

Analys: Tematisk analys  

Fyra kategorier konstruerades från den 

insamlade data utifrån huvudkategorin 

livskvalité. De fyra kategorierna skildrar den 

livslånga medicineringen och dess 

biverkningar, rädslan över att njuren inte ska 

fungera längre, tacksamhet över njuren och 

till donatorn, deras familj samt 

vårdpersonalen, samtidigt en känsla av 

förpliktelse. Den sista kategorin är 

hanteringen, de transplanterade blev ofta 

påminda om vilken tur de har att de fått en 

andra chans och där av vikten att se till att ta 

hand om njuren. Många deltagare kände till 

sina mediciner väl och dess biverkningar. 

Denna kunskap gav de mening av att vara 

mer självständiga och ha mer kontroll över 

situationen. 

Peyrovi, H 

Raiesdana, N 

Mehrdad, N 

Living with a heart 

transplant: a 

phenomenological 

study 

2014, Iran, Progress in 

Transplantation 

Att förstå och skapa en 

djupare inblick i levda 

erfarenheter hos iranska 

hjärttransplantations 

mottagare 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 11 deltagare. 

Deltagarna var över 18 år och 

de hade gått minst sex 

månader sedan de mottagit ett 

transplantat och 

hjärttransplanterade för första 

gången.  

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor, spelades in 

och sedan transkriberades. 

Analys: Fenomenologisk 

analysmetod av Diekelmann. 

Sex teman identifierades med 29 subteman 

som beskrev levda erfarenheter av samt 

meningen med livet med ett transplanterat 

hjärta. Temana skildrar upplevelsen av att ha 

ett nytt liv, leva med oro, leva med 

vaksamhet, paradoxala känslor, bära andras 

beteenden och hur Gud har en framträdande 

roll i livet. 
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Sargent, S  

Wainwright, S. P 

A qualitative study 

exploring patients 

perceived quality of 

life following an 

emergency liver 

transplant for acute 

liver failure 

2007, England, 

Intensive and Critical 

Care Nursing  

Dokumentera hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter som 

har mottagit en akut 

levertransplantation  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Sex deltagare deltog 

som uppfyllde kriterierna: 

mottagit ett transplantat efter 

hyperakut, akut eller subakut 

leversvikt på det studerade 

sjukhuset 12 månader innan 

studien. Alla var över 18 år, 

engelsktalande och boende i 

England. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

 

Fyra teman identifierades, inaktivitet, 

hälsotransition, anpassning och 

framtidsutsikt. Dessa teman illustrerar 

förändringarna som mötte deltagarna efter att 

ha genomgått en akut levertransplantation 

efter akut lever svikt. Det skildras både 

fysiska och psykiska aspekter av livet efter 

transplantationen. Den fysiska 

återhämtningen och psykiska välmående 

följer varandra. De första månaderna efter 

transplantationen var man väldigt beroende 

av andra för att klara vardagen. Men med 

ökad fysisk styrka följde även 

självständighet och autonomi. Efter en 

transplantation fann alla deltagarna att det 

var nödvändigt med livsstilsförändringar 

men i varierande grad. Även ens syn på livet 

förändrades. Transplantationen och 

sjukdomen satte perspektiv på livet och 

många upplevde att det hade fått ett nytt liv 

eller en andra chans till livet efter 

transplantationen.  

Schipper, K 

Abma, T. A. 

Koops, C 

Bakker, I 

Sanderman, R 

Schroevers, M. J. 

Sweet and sour after 

renal 

transplantation: a 

qualitative study 

about the positive 

and negative 

consequences of 

renal 

transplantation. 

 

2014, Nederländerna, 

British Journal of 

Health Psychological 

Undersöka positiva samt 

negativa konsekvenser med 

transplantation hos 

njurtransplanterade patienter 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 30 deltagare var med 

totalt varav 18 intervjuades 

individuellt och 12 deltagare. 

Datainsamling: 

Gruppintervjuer. Intervjuerna 

spelades in för att sedan 

transkriberas  

Analys: Induktiv 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att deltagarna upplevde en 

vid spektrum av både positiva samt negativa 

känslor, några som framkom var 

skuldkänslor, tacksamhet och rädsla. 

Positiva men även negativa sidor av den 

fysiska delen togs upp av deltagarna. 

Deltagarna beskrev sina strategier, om hur de 

hanterar och anpassar sig efter 

transplantationen. Strategierna kunde röra 

sig om att hitta möjligheter, prioritera 

annorlunda, göra egna val, försöka ha 

kontroll över situationen, ta hand om sig 

själva och uppskatta andra saker i livet. 
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Thomsen, D 

Østergaard Jensen,  

B. 

Patients´experiences 

of everyday life 

after lung 

transplantation 

2009, Danmark, Journal 

of Clinical Nursing 

Undersöka erfarenheterna av 

det vardagliga livet efter 

lungtransplantation  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: 10 COPD patienter, 

fem kvinnor och fem män i 

åldern 51-69 år, sex månader 

efter transplantationen.   

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Analysen gav fyra teman: en andra chans, ett 

vanligt liv utan avstötning, även små dagliga 

aktiviteter tar tid med kronisk avstötning, 

behov av stöd och kunskap. Inom temana 

uttrycker deltagarna sina upplevelser och 

erfarenheter gällande sin vardag. Patienterna 

upplevde att man fått en andra chans till livet 

och därmed även en skyldighet att ta hand 

om det nya organet. Transplantationen 

medförde lycka och glädje men även rädsla 

och skuldkänslor. Stödet från familj och 

vänner var av stor vikt men även kunskap 

om avstötning. 

Wiederhold, D 

Langer, G 

Landenberger, M 

Ambivalent lived 

experiences and 

intstruktion need of 

patients in early 

period after kidney 

transplantation: A 

phenomenological 

study 

2011, Tyskland, 

Nephrology Nursing 

Journal 

Beskriva hur patienter 

upplever deras nya situation 

efter njurtransplantation 

innan utskrivning  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Tio deltagare var med i 

studien. Förstagångs 

transplanterade samt organ 

från avliden donator, ej i behov 

av dialys efter 

transplantationen, ej fått någon 

strukturerad utbildning än, 

samt gått minst sju dagar sedan 

transplantationen. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

Analys: Deskriptiv-

fenomenologisk metod enligt 

Colaizzi.  

Deltagarna skildrar att en njurtransplantation 

är ett komplext fenomen. Känslan att vara 

kluven beskrivs mer ingående med sex 

subteman. Det beskrivs hur deltagarna ser på 

transplantation och även på dialys 

behandlingen det genomgick innan 

transplantationen. Upplevelsen av positiv 

förändring, hanteringen av att få ett nytt 

organ, rädsla och oro för den nya situationen, 

självsäkerhet och upplevelsen av behov av 

stöd. Dessa olika subteman skildrar olika 

aspekter av att leva den första tiden med ett 

transplanterat organ. 

 

 


