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Sammanfattning  

Bakgrund: I Sverige genomförs ca 700 organtransplantationer årligen. Organ kan 

doneras från levande och avliden donator. Antalet möjliga donatorer har ökat men är 

inte tillräckligt för att tillgodose behovet. Att vänta på ett organ innebär stor ovisshet 

och leder till att relationer förändras. Personerna känner hopp och är förväntansfulla 

inför livet efter transplantationen. Personer som är levande donatorer ångrar inte sitt 

beslut att donera efteråt. Sjuksköterskor som arbetar med patienter som väntar på en 

organtransplantation skapar en nära relation till patienten, arbetet kan vara mycket 

psykiskt påfrestande men också givande.  

 

Syfte: Att beskriva personers upplevelser efter en organtransplantation.  

 

Metod: Beskrivande litteraturstudie baserat på 10 kvalitativa artiklar. 

 

Resultat: Första tiden efter en organtransplantation upplever personerna isolering och 

begränsningar. Oro för avstötning och för framtiden förekommer och personerna 

anpassar sig på olika sätt. Personerna upplever brist på förståelse, svårigheter att leva 

upp till förväntningar och beskriver behov av stöd. Relationen till familj och vänner 

förändras. Känslor av tacksamhet och skuld har betydelse.  

 

Slutsats: Tiden efter en organtransplantation upplevs isolerande och kantas av känslor 

som oro, tacksamhet och skuld. Personerna behöver göra anpassningar genom en 

förändrad livsstil och upplever en ny vardag. Det är svårt att leva upp till andras 

förväntningar, relationer förändras och personer upplever brist på förståelse och ett 

behov av stöd. Att hjälpa personerna se mening i sina upplevelser, och att styra de 

hälsofrämjande insatserna till att stödja personernas egna förmågor och resurser är en 

viktig del av sjuksköterskans arbete. 
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Abstract  

Background: Approximately 700 organ transplantations are undertaken in Sweden 

every year. Organs can be donated from both living and deceased donors. The number 

of possible donors has increased but is not enough to accommodate the need. Waiting 

for an organ means living with great uncertainty. It also changes relationships with 

family and friends. People waiting for an organ are hopeful for the future and are 

anticipating normalcy after the transplantation. Living donors do not regret their 

decision to donate. Nurses caring for people waiting for an organ establish close 

relations to the patient, their work can be mentally demanding but also rewarding. 

 

Aim: To describe people´s experiences after an organ transplantation. 

 

Method: Descriptive literature review based on 10 qualitative articles.  

 

Result: Time after an organ transplantation is experienced as isolating and restrictive. 

There are experiences of anxiety of organ rejection and worry about the future and 

people adapt in different ways. People feel a lack of understanding from others and find 

it hard to meet expectations. There is a need for support and relations alter. Feelings of 

gratitude and guilt are of significance. 

 

Conclusion: Time after an organ transplantation is isolating and there are feelings of 

anxiety, gratitude and guilt. People adapt by making lifestyle changes and experiences a 

new living. Meeting others expectations is difficult and relationships alter. People 

experiences lack of understanding and need for support. Helping people find meaning in 

their experiences and guiding them to use their abilities and resources is an important 

aspect of nursing. 
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1. Introduktion  

1.1 Vad är en organtransplantation? 

Varje år sker omkring 700 organtransplantationer i Sverige och de organ som kan 

transplanteras är hjärta, lungor, lever, njurar, bukspottkörtel och tunntarm 

(Socialstyrelsen 2018). Personer som lever med organsvikt kan bli erbjudna 

organtransplantation då övrig medicinsk eller kirurgisk behandling inte leder till att 

personens tillstånd blir bättre (Bakkan, Myrseth, Konshaug, Relbo & Grov 2011). 

Personer som väntar på en njurtransplantation kan behöva genomgå dialysbehandling, 

då renas blodet via en dialysmaskin utanför kroppen (Ericson & Ericson 2015). 

För personer som väntar på andra organ finns inga motsvarande behandlingar utan 

regelbundna kontroller och läkemedel används för att lindra symtom hos dessa. För att 

en transplantation ska vara ett alternativ måste personens liv kunna förlängas och 

livskvalitet förbättras. En organtransplantation innebär att ett friskt organ förs över från 

en donator och placeras i mottagarens kropp (Bakkan et al. 2011). Organ kan tas från en 

levande donator, då handlar det om att människor donerar en njure eller en bit av levern 

(Socialstyrelsen 2018). Att inte utsätta donatorn för fara är en stor prioritet och många 

tester och utredningar måste göras innan transplantation från en levande donator kan bli 

aktuellt. Organ kan också transplanteras från en avliden donator. För att detta ska kunna 

ske måste läkare först konstatera hjärninfarkt, alltså hjärndöd, hos personen. Det finns 

tydliga regler för hur detta görs, bland annat måste orsaken till hjärninfarkten vara 

klarlagd och röntgenundersökningar av blodcirkulationen i hjärnan genomförs vid flera 

tillfällen. När hjärnfunktionen helt upphört på grund av att blodcirkulationen till hjärnan 

avstannat räknas människan som hjärndöd och kan därmed bli aktuell som avliden 

donator. Tillräcklig funktion i vitala organ kan upprätthållas på konstgjord väg hos den 

hjärndöda personen men transplantationen måste påbörjas inom 24 timmar (Bakkan et 

al. 2011). Omkring 3600 personer avlider på intensivvårdsavdelningar i Sverige varje 

år. Av dessa är endast en bråkdel, ca 250 personer, lämpade att donera ett eller flera av 

sina organ. Mängden donatorer som har möjligheten att donera har ökat tack vare 

medicinska framsteg men ändå är inte ökningen tillräckligt stor för att tillgodose 

behovet av organ (Socialstyrelsen 2018).   
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1.2 Att ta ställning till organtransplantation 

I Sverige finns möjligheten att anmäla sin vilja gällande donation till donationsregistret. 

16 procent av Sveriges befolkning hade den 1 juni 2018 anmält sig till detta register, av 

dessa var 74 procent positivt inställda till att donera sina organ. Genom att anmäla sin 

önskan till donationsregistret säkerställs att sjukvården får denna information. Det är 

dock bra att även informera sina närstående eller att fylla i ett donationskort som kan 

bäras i plånboken. Det är sjukvårdens ansvar att ta reda på patientens inställning till 

donation om det skulle bli aktuellt vilket görs genom att prata med närstående eller 

genom att söka i donationsregistret (Socialstyrelsen 2018). För närstående till en avliden 

donator är tidsförloppet från den anhörigas insjuknande till konstaterade hjärndöd oftast 

relativt kort. De befinner sig i en situation av kris och sorg och måste ta snabba beslut 

gällande donationsfrågan (Bakkan et al. 2011). För de flesta närstående kommer frågan 

om donation oväntat vilket ställer dem inför ett svårt val. Situationen underlättas dock 

om de sedan tidigare vet vad deras anhörige har för inställning till donation. För att 

komma till acceptans är det viktigt att få information om hur donationsprocessen går till 

vid upprepade tillfällen. Att få tid att ta farväl i väntan på operationen, och därmed den 

definitiva döden, är betydelsefullt för att förlika sig med den nya livssituationen 

(Berntzen & Bjørk 2014).  

 

1.3 Upplevelser hos personer som väntar på en organtransplantation   

Personerna som väntar på en organtransplantation upplever situationen som stressande 

och tröttsam och de känner stor osäkerhet kring hur framtiden skall bli. Personer som 

blivit informerade om ungefärlig väntetid upplever besvikelse när väntan blir längre än 

vad de trott (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). Personerna beskriver väntan på 

ett organ som att leva med en konstant ovisshet. Ovisshet om hur lång väntan kommer 

bli, transplantationens utgång och deras chanser till överlevnad. Ovissheten som omger 

transplantationen innebär att personerna inte kan göra några planer för framtiden, 

varken på kort eller lång sikt. Att vänta på ett organ förändrar personens dynamik med 

familj och vänner. En del relationer stärks av erfarenheten att möta en svår sjukdom 

tillsammans, medan andra relationer tvärtom försvagas av brist på förståelse för den 

andres situation. Personerna beskriver hur de medvetet döljer information om sitt 

sjukdomstillstånd för att skydda personer de älskar från oro. Personerna vars närstående 

är potentiella donatorer berättar att de bär en börda av skuld vid tanken på att en anhörig 
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kommer att genomgå en smärtsam operation för deras skull, likväl som en stor 

tacksamhet. De döljer sina känslor, av både lättnad och besvikelse, om transplantationen 

inte kan genomföras (Burns, Fernandez & Stephens 2017). Personerna som väntar på en 

transplantation beskriver hur de motionerar regelbundet och gör vad de kan för att vara i 

så god fysisk form som möjligt inför operationen. De berättar att de har en dygnet-runt 

förberedelse på att få samtalet om ett tillgängligt organ för att snabbt kunna inställa sig 

på sjukhuset (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). Personerna är motiverade av 

det hopp de har inför livet efter transplantationen, och känner förväntan över att få 

uppleva normalitet igen (Chong, Kim, Kim & Lee 2016; Yngman-Uhlin, Fogelberg & 

Uhlin 2015).  

 

1.4 Upplevelser av att donera ett organ  

Personer som överväger att bli levande donatorer beskriver att de trots oro för sin egen 

hälsa, ändå ser att chansen att hjälpa en medmänniska i dennes svåra sjukdomstillstånd 

är den största motivationen till att ta beslutet att donera. En studie visar att ingen av 

personerna som donerat ett organ ångrar sitt beslut i efterhand (Agerskov, Bistrup, 

Ludvigsen & Pedersen 2018). Personerna upplever dock att deras liv pausas i väntan på 

operationsdatum och processen påverkar deras jobb, ekonomi och livsstil. Personerna 

beskriver en inre stress över att hålla sig friska och att vara försiktiga med sin kropp 

inför operationen (Hanson et al. 2017). Oväntade symtom efter transplantationen 

beskrivs, såsom extrem trötthet, smärta och illamående och personerna var oförberedda 

på hur transplantationen påverkade deras kroppar. De ansåg därför att information och 

stöd från vårdpersonal var viktigt (Agerskov, Ludvigsen, Bistrup & Pedersen 2016).  

 

1.5 Sjuksköterskans omvårdnad vid en organtransplantation 

För många personer som levt med kronisk sjukdom under en lång tid kan en stundande 

transplantation ge hopp om ett bättre liv. Det är dock viktigt att säkerställa att personen 

och närstående är medvetna om att en transplantation alltid innebär en risk och att deras 

förväntningar ska vara realistiska. Personerna som väntar på ett organ och deras 

närstående behöver få tid på sig att bearbeta den stora mängd information de fått under 

utredningsprocessen för en organtransplantation. Det är viktigt att ge informationen vid 

upprepade tillfällen och säkerställa att personen förstått innebörden av den (Bakkan et 

al. 2011).   
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I svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) beskrivs omvårdnad som sjuksköterskans särskilda kompetensområde. 

Omvårdnaden innefattar både patientens grundläggande fysiska behov såväl som 

psykosociala, andliga och kulturella behov. För att kunna ge patienten god omvårdnad 

behöver därför sjuksköterskan se patienten ur ett helhetsperspektiv. I mötet med 

patienter bör sjuksköterskan arbeta enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) 

vilket innebär att visa respekt och medkänsla, vara lyhörd, inge trovärdighet samt 

respektera patientens integritet. Jensen (2017) skriver att sjuksköterskor som arbetar 

med hjärt-och lungsjuka patienter som kan vara aktuella för en organtransplantation 

beskriver att tankar på döden ständigt är närvarande på deras arbetsplats. Alla patienter 

kan inte räddas, en del patienter är för sjuka för att överleva en transplantation och 

hamnar därför aldrig på väntelistan. Andra dör medan de väntar på ett organ, och några 

dör efter transplantationen till följd av komplikationer. Sjuksköterskorna berättar att det 

är vanligt att dessa patienter vårdas av några få sjuksköterskor för att kunna erbjuda 

patienterna och deras närstående trygghet och stöd. De beskriver nära sociala relationer 

mellan transplantationspatienter och deras sjuksköterskor. Detta innebär också en stor 

sorg när patienterna inte överlever och sjuksköterskorna berättade att de regelbundet 

fick psykosocialt stöd för att bearbeta sina upplevelser. Sjuksköterskorna menar att de 

trots den tunga psykiska bördan, såg sitt arbete som mycket givande (Jensen 2017). En 

annan artikel visar att sjuksköterskor ansåg att den största svårigheten med att vårda 

patienter som genomgått en transplantation var att möta dessa personers fysiska såväl 

som känslomässiga behov (Gaya 1999).   

 

1.6 Behandling efter transplantation 

Direkt efter att en organtransplantation är genomförd reagerar den transplanterades 

immunförsvar och uppfattar det nya organet som något främmande. Arbetet med att 

försöka övervinna immunförsvarets avstötningsreaktioner startar därför omedelbart efter 

en transplantation. Avstötningsreaktionerna är som störst under de första månaderna 

efter transplantationen. Vanliga symtom på avstötning är trötthet, allmänpåverkan, feber 

och smärta i transplantationsområdet (Ericson & Ericson 2015). Immunhämmande 

behandling ges för att förhindra att en avstötningsreaktion sker. Behandlingen behöver 

personen livet ut och den består av flera olika läkemedel (Bakkan et al. 2011).   
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1.7 Teoretisk referensram – Teori om stress och coping  

Den förmåga individen besitter att hantera ovisshet, osäkerhet och oro utan att känna 

hopplöshet anses vara dennes copingförmåga. Coping kan ses som människans alla 

krafter och ansträngningar att hantera både yttre som inre krav och stress som personen 

själv anser överstiger sin förmåga att hantera (Brattberg 2008; Lazarus & Folkman 

1984). Författarna till föreliggande studie har valt att fokusera på tre olika 

copingstrategier: problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och undvikande-

strategier. 

 

Problemfokuserad coping fokuserar på att få kontroll genom att påverka situationen 

eller genom att lösa ett problem, den är ofta målinriktad och inriktar sig på yttre 

faktorer. Känslofokuserad coping används för att minska känslomässig stress genom att 

hantera de egna känslorna, alltså inre problem. Att omvärdera meningen i en situation 

eller att komma till acceptans är exempel på känsloorienterad coping (Brattberg 2008; 

Lazarus & Folkman 1984). Undvikandestrategier kan innebära att distansera sig från 

situationen genom exempelvis förnekelse, att fly till arbete eller alkohol och droger. 

Den som lever mot problemet på detta sätt riskerar att förvärra sin stress jämfört med 

den som tar itu med problemet. Inom begreppet coping benämns stressande händelser i 

en människas liv som stressorer. Hot och förluster är två vanliga negativa stressorer, där 

en förlust ofta är en akut händelse i det förflutna som personen tenderar att älta. Ett hot 

är någonting som människan oroar sig för i framtiden och är ofta av mer långvarig 

karaktär. Människan kan reagera på stressorer på olika sätt, exempelvis med 

önsketänkande, ilska, tro eller sorg (Brattberg 2008). Brattberg (2008) definierar ordet 

anpassning som den process människan genomgår för att ändra sina önskemål så att de 

passar till omständigheterna som råder. Anpassning är det enda alternativet som kan 

leda till förbättrad hälsa när omständigheterna inte går att påverka.   

 

1.8 Bärande begrepp: Hälsa   

Begreppet hälsa är dominerande för många av vårdens yrkesgrupper och återfinns i dess 

styrdokument, lagar och författningar. Innebörden av begreppet kan dock variera stort 

utifrån olika perspektiv. Hur olika professioner förhåller sig till hälsa styr inriktningen 

på deras hälsofrämjande insatser. Utifrån ett medicinskt perspektiv ses hälsa som 

frånvaro av sjukdom, att bota sjukdom kan då ses som målet för att återskapa hälsa. 
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Inom det humanistiska perspektivet finns flera tolkningar på hälsobegreppet men 

gemensamt är en helhetssyn på människan. Hälsa relateras då till annat än frånvaro av 

sjukdom, det kan vara hur individen upplever mening i livet och känsla av 

välbefinnande. Medicinska och humanistiska perspektiv skall inte ställas mot varandra, 

de är båda meningsfulla för att förstå hälsa och ohälsa hos människor (Willman 2009). 

Den filosofiska synen på hälsa är den som omvårdnaden baseras på, där betonas att 

varje individ har möjligheten att själv bestämma vad den egna personen ser som hälsa. 

Utifrån detta synsätt ses människan som en helhet bestående av kropp, själ och ande och 

hälsan utgörs av människans egna upplevelser och värderingar. Hälsa är således något 

unikt för varje individ (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

 

1.9 Problemformulering  

Bristen på organ i Sverige är stor. Även om antalet donatorer har ökat är ökningen inte 

tillräcklig för att tillgodose behovet och i Sverige genomförs omkring 700 

transplantationer varje år. Donationsregistret gör det möjligt för människor att anmäla 

sin vilja gällande att donera organ efter sin död. Tidigare forskning visar att personerna 

som väntar på en organtransplantation upplever stor ovisshet inför framtiden. Att vänta 

på ett organ förändrar relationer till andra människor och det är vanligt att dölja 

information om sitt hälsotillstånd för att skydda omgivningen från oro. Forskning visar 

att personerna som väljer att bli levande donatorer inte ångrar sitt beslut efteråt. 

Personerna som donerar och personerna som väntar på ett organ förbereder sig inför 

operationen på olika sätt. Vänteprocessen kännetecknas av en förväntan, längtan och 

hopp inför framtiden. Författarna till föreliggande studie finner det därför intressant att 

undersöka hur personer beskriver sina upplevelser efter en organtransplantation. 

 

Vid artikelsökning visar det sig att det finns både kvantitativ och kvalitativ forskning 

inom ämnet organtransplantation, men få litteraturstudier har gjorts som beskriver 

vuxna personers upplevelser efter en organtransplantation. Författarna till föreliggande 

studie anser det därför motiverat att genomföra en litteraturstudie med kvalitativa 

artiklar då dessa beskriver upplevelser hos personer. Föreliggande litteraturstudie kan 

bidra till att utöka sjuksköterskans kompetens, att ta del av upplevelser underlättar för 

sjuksköterskan att se personen ur ett helhetsperspektiv. Detta för att kunna erbjuda bästa 

möjliga vård efter transplantationen.  
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1.10 Syfte och frågeställning   

Syftet är att beskriva personers upplevelser efter en organtransplantation.  

 

1. Hur beskriver personer sina upplevelser efter en organtransplantation?  

 

2. Metod 

2.1 Design 

Författarna har valt att göra en beskrivande litteraturstudie. Syftet med en 

litteraturstudie är att ta del av erfarenheter ur olika perspektiv för att få en bredare 

förståelse av ett fenomen (Polit & Beck 2017). 

   

2.2 Sökstrategi  

Vetenskapliga artiklar eftersöktes i databaserna Cinahl och Medline via sökmotorn 

PubMed. Dessa databaser är inriktade på omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017).  

 

Begränsningar 

För att minska antalet sökträffar och för att få den senaste forskningen används 

begränsningar (Polit & Beck 2017). I Medline via PubMed användes begränsningarna 

Tillgänglig via Högskolan i Gävle, English, publiceringsdatum 10 years och 

åldersgrupp Adult 19+ years. I Cinahl användes begränsningarna English, peer 

reviewed, publiceringsdatum mellan 20090101- 20191231 och age group: All adults. 

Polit & Beck (2017) belyser att artiklar som är peer reviewed aktas högre då dessa 

artiklar har lästs och granskats av andra forskare och sakkunniga innan publicering. I 

Medline via Pubmed finns inte denna begränsning.  

 

Sökningen  

De sökord som användes i båda databaserna var Organ Transplantation, Experiences, 

Transplant Recipients och Adaptation, Psychological. Dessa ord söktes separat och med 

den booleanska söktermen AND kombinerades de med varandra. Booleanska söktermer 

används för att utvidga eller avgränsa sökningen, när termen AND används begränsas 

sökningen då träffarna ska innehålla alla sökta ord (Polit & Beck 2017). I Medline via 

PubMed söktes Organ Transplantation, Transplant Recipients och Adaptation, 
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Psychological som MeSH-termer. Genom att använda Medical Subject Headings 

(MeSH) inkluderas flera underrubriker i en ämneskategori då det ofta finns många olika 

ord för liknande begrepp. I databasen Cinahl kategoriseras ämnesord på liknande sätt 

genom att använda Cinahl Headings (Polit & Beck 2017). Organ Transplantation, 

Transplant Recipients och Adaptation, Psychological söktes som Cinahl headings. 

Ordet Experiences finns varken som MeSH-term eller Heading och söktes därför som 

fritext i båda databaserna. För en översikt över de sökkombinationer som resulterade i 

inkluderade artiklar för littersturstudien se Tabell 1: databassökningar. Författarna till 

föreliggande litteraturstudie har medvetet valt att inte redovisa de sökkombinationer 

som inte gav några träffar.  

 

Tabell 1: databassökningar. 

Databas Begränsningar 

sökdatum 
Söktermer Antal 

träffar  

Möjliga 

artiklar  

Inkl. 

artiklar 

(Exkl 

dublett

er) 

Medline 

via 

Pubmed 

Tillgänglig via 

högskolan i Gävle, 

Engelska, 10 år, 

Adult 19+ years. 

20190123 

“Organ 

Transplantation” 

[Mesh] AND 

“Adaptation, 

Psychological” 

[Mesh] 

   152    16     4 

 Cinahl Peer reviewed, 

Engelska, Age 

group: All Adult, 

Published dates: 

20090101-20191231 

Sökdatum: 

20190123   

(MH “Organ 

Transplantation”) 

AND (“MH 

Adaptation, 

Psychological”) 

    4     2      2 

   Cinahl Peer reviewed, 

Engelska, Age 

group: All Adult, 

Published dates: 

20090101-20191231 

Sökdatum: 

20190123   

(MH “Transplant    

Recipients”) AND   

Experiences 

    

   90 

   

    14 

     

    4 

 Totalt:         246     32     10 
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2.3 Urvalskriterier  

Inklusions - och exklusionskriterier används för att precisera undersökningsgruppen och 

med hjälp av dessa bestäms vilka egenskaper som skall innefattas samt uteslutas från en 

studie (Polit & Beck 2017).    

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar var att dessa skulle vara primärkällor. Artiklarna skulle 

också svara till syfte och frågeställningar, de skulle återge ett patientperspektiv och 

endast inkludera vuxna personer över 19 år. Artiklarna skulle också ha en kvalitativ 

ansats. Författarna har valt att endast inkludera kvalitativa artiklar då det är personliga 

upplevelser som är syftet med litteraturstudien. Polit och Beck (2017) beskriver att 

kvalitativa artiklar med fördel används när förstahandsinformation eftersöks från 

personer som har upplevelser av det som studerars. Utrymme ges då för deltagarna att få 

uttrycka sina tankar, känslor och beteenden.   

Exklusionskriterier 

Enligt Polit och Beck (2017) är litteraturstudier tidigare forskning som är sammanställd 

och sammanfattad. Författarna hade därför sådana artiklar som ett exklusionskriterie. 

Artiklar som inte besvarade föreliggande litteraturstudies syfte exkluderades. Artiklar 

som inte har IMRAD-struktur och saknade etiska överväganden exkluderades. 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Enligt Aveyard (2014) är nästa steg efter artikelsökningen att bedöma artiklarna för att 

se om de möter kraven för studiens inklusionskriterier och för att exkludera de artiklar 

som inte gör det. Genom denna process bör sökträffarna reduceras så att endast 

relevanta artiklar för syftet återstår.  

 

Båda författarna till föreliggande studie läste artiklarnas titel och abstract för att bedöma 

om de svarade till syftet samt för att avgöra om de passade för inklusions - och 

exklusionskriterierna. Totalt anträffades 246 artiklar, 13 av dessa var dubbletter vilket 

gjorde att 233 olika artiklar totalt anträffats. 32 artiklar ansågs vara möjliga för 

föreliggande studie. Av de 201 artiklar som exkluderades var 40 stycken av kvantitativ 

ansats. 30 artiklar handlade om organtransplanterade barn och ungdomar. Resterande 

130 artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet. En litteraturstudie anträffades och 
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exkluderades. En relevansbedömning av de 32 kvarvarande artiklarna gjordes enligt en 

relevansbedömningsmall från kurs 11 på sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i 

Gävle. Detta resulterade i att 19 artiklar föll bort då de vid närmare granskning inte var 

helt relevanta för syftet till litteraturstudien. En kvalitetsbedömning kan genomföras för 

att avgöra kvaliteten hos artiklar (Polit & Beck 2017). De 13 återstående artiklarna 

kvalitetsgranskades enligt en kvalitetsgranskningsmall från kurs 11 på 

sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle. Av dessa saknade två artiklar etiska 

överväganden och en artikel saknade IMRAD-struktur varför de exkluderades, detta 

resulterade i att 10 artiklar som bedömdes ha god kvalitet återstod för föreliggande 

litteraturstudie. För en överblick över urvalsprocessen se Figur 1: flödesschema 

urvalsprocess. 
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Figur 1: flödesschema urvalsprocess. 
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2.5 Dataanalys 

Alla 10 artiklar till föreliggande litteraturstudie skrevs ut på papper till båda författarna. 

De lästes i sin helhet, enskilt av varje författare, som med penna markerade text som 

besvarade syftet. Båda författarna gick därefter tillsammans igenom sina anteckningar 

och diskuterade artiklarnas resultat för att se om deras uppfattningar överensstämde med 

varandra. Därefter kodade författarna tillsammans resultaten i artiklarna med hjälp av 

färgade överstrykningspennor för att lättare se likheter och olikheter i de olika artiklarna 

och för att finna olika teman. Polit och Beck (2017) betonar vikten av att ha ett 

systematiskt tillvägagångssätt i dataanalysen. Ett första steg i dataanalysen är att notera 

huvudteman och att vidare utgå ifrån dessa i kommande analys. Genom att koda 

resultatet i artiklarna utifrån teman tydliggörs vad som studerats och på så sätt 

underlättas den vidare analysen. Aveyard (2014) skriver att när teman är funna så skall 

varje tema benämnas med en rubrik vilket författarna gjort genom att skapa teman med 

underrubriker som de sammanställt resultatet under. Författarna till föreliggande studie 

har skrivit resultatet av artiklarna både i löpande text och sammanställt det i två tabeller. 

För en sammanställning om artiklarnas metodologiska aspekter, se Bilaga 1: 

metodologiska aspekter samt en tabell med en sammanställning av artiklarnas resultat, 

se Bilaga 2: resultatsammanställning.   

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Ett första steg i ett etiskt forskningsförfarande är att redan i planeringsstadiet överväga 

om forskningsfrågan är av klinisk betydelse, samt att ge studien rätt design för att kunna 

styrka studiens belägg (Polit & Beck 2017). Författarna till kommande studie har för 

avsikt att inga oredligheter skall förekomma. Detta innebär att författarna inte ska 

plagiera, fabricera eller falsifiera. Alltså att inte ta någon annan forskares text utan att 

referera eller citera denne korrekt samt att inte heller hitta på eller ändra på redan 

befintliga data (Polit & Beck 2017). Författarna till litteraturstudien ämnar också hålla 

sig objektiva vid läsning och genomgång av artiklarna.  
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3. Resultat  

Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Fyra teman har 

identifierats vilka är Den första tiden efter en organtransplantation, Behov av 

anpassning efter organtransplantation, Relationer förändras efter en 

organtransplantation och Känslor av tacksamhet och skuld har betydelse. Resultatet 

presenteras under dessa teman med hjälp av nio underrubriker, se Figur 2: 

resultatöversikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: resultatöversikt. 
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3.1 Den första tiden efter en organtransplantation 

Direkt efter en organtransplantation är personerna känsliga för infektioner och risken 

för avstötning och andra komplikationer motverkas med medicinering och restriktioner. 

Detta upplevs begränsande och isolerande. Personerna upplever oro för avstötning och 

eventuella komplikationer i framtiden.   

 

Upplevelser av isolering och begränsningar  

Personerna som genomgått en organtransplantation beskriver att tiden direkt efter 

transplantationen innefattar frekventa läkarbesök, en mängd restriktioner gällande 

medicinering och försiktighetsåtgärder för att undvika infektioner och för att minimera 

risken att det transplanterade organet ska stötas bort (Forsberg, Cavallini, Fridh & 

Lennerling 2016a; Forsberg, Karlsson, Cavallini & Lennerling 2016b; Graarup, 

Mogensen, Missel & Berg 2017; Lundmark, Lennerling, Almgren & Forsberg 2016; 

Ordin, Karayurt & Wellard 2012). Personerna upplevde att detta innebar en ofrivillig 

isolering, som att de befann sig i karantän och noggrant fick välja vilka de skulle träffa, 

vad de skulle äta och också att komma ihåg att ta sina mediciner. För att minimera 

infektionsrisken under den här perioden umgicks personerna mest med 

familjemedlemmar, undvek sammanhang där barn skulle vara närvarande (Forsberg et 

al. 2016b) och stora folksamlingar (Lundmark et al. 2016). För att komma ihåg att ta 

medicinerna använde personerna alarmfunktionen på sina mobiltelefoner och planerade 

långt i förväg för att aldrig vara utan mediciner (Forsberg et al. 2016b). De personer 

som genomgått en lungtransplantation fick använda munskydd för att undvika att bli 

smittade av andra (Ordin, Karayurt & Wellard 2012). Dessa försiktighetsåtgärder var 

som mest rigorösa den första tiden efter transplantationen och personerna kände en 

lättnad när denna tid var över så de kunde delta i sociala sammanhang igen (Lundmark 

et al. 2016). Den genomgående uppfattningen hos personerna som genomgått en 

transplantation var att den första tiden av restriktioner var ett nödvändig ont för 

återhämtningen vilket accepterades (Forsberg et al. 2016a). 

 

Personerna upplever oro för avstötning och komplikationer 

Den första tiden efter transplantationen upplevde personerna postoperativa smärtor men 

nästan alla återhämtade sig bra från operationen. De flesta som hade tagit emot en njure 

hade dock episoder av akuta avstötningssymtom under de första månaderna, detta kunde 
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behandlas och åtgärdas men orsakade stor ångest och oro hos personerna. Personerna 

hade positiva känslor kring transplantationen men ändå fanns tankarna att organet kan 

stötas bort, detta var särskilt märkbart hos dem som hade upplevt akuta 

avstötningssymtom och detta skapade mycket ångest och ovisshet (Gill 2012). Vissa 

uppgav att de hade stor tilltro till sitt nya transplanterade organ, medan andra beskrev 

rädsla över komplikationer och att de skulle förlora sin förbättrade hälsa igen. De 

beskrev en känsla av att organet bara var till låns, att allt kan försvinna igen imorgon 

(Schipper et al. 2013). Personerna beskrev hur oro för att organet skulle stötas bort 

minskade med tiden men aldrig försvann helt (Forsberg et al. 2016b; Gill 2012).  

De personer som tagit emot ett hjärta ägnade mycket tid till att fundera över hur länge 

de skulle överleva då ett transplanterat hjärta inte är lika hållbart som ett icke 

transplanterat hjärta hos en frisk person. Dessa personer tänkte mycket på framtiden och 

de undrade om de någonsin skulle kunna leva ett normalt liv. De som hade barn undrade 

över om de skulle leva tillräckligt länge för att se barnen växa upp (Almgren, 

Lennerling, Lundmark & Forsberg 2017). Som en följd av medicinerna som tas 

postoperativt var personerna oroliga för de bieffekter som kan uppstå, exempelvis ökad 

risk för cancer och diabetes (Almgren et al. 2017; Boaz & Morgan 2014; Lonargáin, 

Brannigan & Murray 2016). Personerna beskrev bland annat att de höll sig undan solen 

för att undvika cancer. Biverkningarna av medicinerna och andra sidoeffekter till följd 

av transplantationen accepterades ändå av deltagarna då det sågs som en del av 

transplantationen och som en nyckel till att återhämta sig (Boaz & Morgan 2014). 

 

3.2 Behov av anpassning efter organtransplantation 

Personerna anpassar sig till livet som organtransplanterad genom att göra 

livsstilsförändringar för att främja hälsan. Att komma tillbaka till en vardag med 

arbete, fritidsaktiviteter och resor är betydelsefullt.   

 

Anpassning genom en förändrad livsstil 

Personerna betonade vikten av att ta hand om sig själva för att minska risken för 

hälsorelaterade problem (Boaz & Morgan 2014: Gill 2012; Graarup et al. 2017; Ordin, 

Karayurt  & Wellard 2012). För att främja hälsan och återhämtningen efter 

organtransplantationen anpassade sig personerna genom att ändra många vanor i det 

vardagliga livet som att motionera mer, äta hälsosamt och genom att helt sluta dricka 
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alkohol (Forsberg et al. 2016b; Schipper et al. 2013). Personerna tog en aktiv roll i sin 

återhämtning och var mycket motiverade till att göra förändringar i sina liv (Lundmark 

et al. 2016). Personerna som genomgått en transplantation beskrev att de kände ett 

behov av att bromsa tempot i sina liv, vissa övervägde exempelvis att byta arbetsplats 

för att få en mindre stressig tillvaro (Forsberg et al. 2016b). En minoritet av personerna 

beskrev dock att de upplevde känslor av passivitet och att de blev lättade när andra tog 

kontrollen (Lundmark et al. 2016). Personerna undrade mycket över om de gjorde nog 

för att främja återhämtningen, de ville göra så mycket de bara kunde och följde därför 

vårdpersonalens anvisningar (Almgren et al. 2017; Boaz & Morgan 2014) vilket kunde 

innefatta att följa medicinering och att följa träningsprogram. Trots att personerna 

gjorde allt i sin makt för att följa allt så hade de en känsla av att de inte gjorde nog 

vilket gjorde det svårt att hantera den nya situationen (Almgren et al. 2017). Personerna 

beskrev hur biverkningar av medicinering såsom extrem trötthet, ofrivillig viktuppgång 

och hårväxt var svåra att acceptera (Boaz & Morgan 2014; Forsberg et al. 2016b; 

Graarup et al. 2017; Ordin, Karayurt & Wellard 2012; Schipper et al. 2013). Att anpassa 

sig till en förändrad kropp innebar att omvärdera sin kroppsbild. Ärren efter operationen 

beskrevs som en ständig påminnelse om vad de gått igenom (Forsberg et al. 2016b). 

 

Den nya vardagen efter en organtransplantation 

En längre tid efter transplantationen upplevdes vardagen som mindre dominerad av 

medicinering och sjukhusvistelser (Gill 2012). Personerna kunde njuta av små glimtar 

av vad de uppfattade som normalitet, vilket innebar att börja arbeta igen, att kunna 

utföra fritidsaktiviteter, resa eller att socialisera med andra (Boaz & Morgan 2014; 

Forsberg et al. 2016a; Gill 2012; Lonargáin, Brannigan & Murray 2016; Lundmark et 

al. 2016; Schipper et al. 2013). Den mest märkbara skillnaden såg personerna i sin 

förbättrade fysiska hälsa, att kunna göra saker som tidigare inte varit möjligt gav en 

känsla av frihet och självständighet som de saknat (Schipper et al. 2013). Det var tydligt 

att personerna utifrån sina egna förutsättningar tog en aktiv roll i att skapa en känsla av 

normalitet i sina liv. Den förbättrade hälsan efter transplantationen påverkade 

personerna och deras familjer, för första gången på många år vågade de göra planer för 

framtiden (Gill 2012). En minoritet av personerna beskrev hur påtryckningar från 

statliga myndigheter gjorde att kände sig stressade över att komma tillbaka till arbete 

igen (Almgren et al. 2017). En del av personerna gick från att tvivla på sin 
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arbetsförmåga till att återgå till heltidsarbete (Forsberg et al. 2016a) medan andra inte 

alls hade något arbete att gå tillbaka till. Detta kunde bero på extrem trötthet, många 

sjukhusvistelser och risken av att drabbas av någon infektion på arbetet vilket gjorde att 

personerna tog ut sjukpension istället (Ordin, Karayurt & Wellard 2013). Att komma 

tillbaka till arbete beskrevs som en viktig aspekt då det var betydelsefullt att känna att 

man gjorde något viktigt (Graarup et al. 2017; Lundmark et al. 2016).  

 

3.3 Relationer förändras efter en organtransplantation 

Personerna upplever svårigheter att efter en transplantation leva upp till omgivningens 

förväntningar. Stöd från personer i liknande situation är betydelsefullt. Nära 

familjemedlemmar ses som det största stödet.  

 

Svårigheter att leva upp till omgivningens förväntningar leder till brist på 

förståelse och stöd  

Personerna upplevde ibland att deras partner var besviken över resultatet efter 

transplantationen, de hade fått höra att deras partner förväntat sig att de skulle återhämta 

sig snabbare och klara av mer än de faktiskt gjorde efteråt (Almgren et al. 2017; 

Schipper et al. 2013). Personerna var mycket medvetna om att deras familj och vänner 

förväntade sig att de nu var friska och allt skulle återgå till livet som det var innan 

sjukdom och transplantation (Almgren et al. 2017; Boaz & Morgan 2014; Lonargáin, 

Brannigan & Murray 2016; Schipper et al. 2013). Detta medförde att de saknade stöd 

och acceptans för sin situation, vilket skapade en oro för hur deras relationer skulle hålla 

i framtiden och en rädsla för att bli övergiven. Personerna skämdes för sin trötthet och 

svaghet och försökte att leva upp till omgivningens förväntningar för att inte verka 

otacksam eller göra någon besviken (Almgren et al. 2017). Personerna som genomgått 

en organtransplantation beskrev att det var viktigt för dem att framstå som frisk i sin 

sociala omgivning, de ville inte att människor skulle se dem som sjuka, bli 

stigmatiserade eller vara föremål för andras sympatier. Personerna försökte därför dölja 

alla symtom som kunde vittna om transplantationen de genomgått (Lundmark et al. 

2016). Personerna upplevde att de till en början fick stort stöd från vänner, men att detta 

mattades av efter transplantationen och att de slutligen förlorade kontakten med vänner. 

Detta kändes som en stor sorg och de var besvikna på de vänner som övergett (Forsberg 

et al. 2016a; Forsberg et al. 2016b; Lonargáin, Brannigan & Murray 2016).  
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Stöd från andra personer i liknande situation är viktigt 

Livet som organtransplanterad kunde innebära att expandera sin vänskapskrets. 

Personerna beskrev hur de efter organtransplantationen träffat nya vänner på oväntade 

sätt och att dessa nyvunna bekantskaper ofta var ett större stöd när gamla vänner var 

frånvarande (Forsberg et al. 2016b). Att få dela sina erfarenheter med andra i liknande 

situation var betydelsefullt, och personerna berättade att de funnit ett stort stöd hos 

andra patienter, dels via internetforum men också de man träffat på 

transplantationskliniken (Lonargáin, Brannigan & Murray 2016; Ordin, Karayurt & 

Wellard 2013). Personerna som gått i dialys innan transplantationen hade ofta utvecklat 

nära relationer till de andra dialyspatienterna, men efter transplantationen gick 

relationen från att ses flera dagar i veckan till att inte ses alls vilket personerna upplevde 

som en stor förlust (Lonargáin, Brannigan & Wellard 2016). 

 

Relationen till familjen blir starkare  

Nära familjemedlemmar beskrevs som den största källan till stöd, och personerna 

berättade att deras relation till familjen blivit starkare sedan transplantationen (Forsberg 

et al. 2016b; Lundmark et al. 2016; Ordin, Karayurt & Wellard 2013). Personerna 

betonade att stödet från familj och vänner varit deras största motivation till att kämpa 

för att komma tillbaka efter transplantationen, de beskrev hur kärlek till familjen fick 

dem att kämpa för livet (Graarup et al. 2016; Lonargáin, Brannigan & Murray 2016). 

Minoriteten av personerna berättade dock att deras nyvunna energi efter 

transplantationen även skapat en del svårigheter i familjen. Personerna hade varit sjuka 

så länge att deras sysslor hemma länge hade skötts av andra familjemedlemmar, att ta 

tillbaka sin roll och funktion i familjen var inte alltid lätt och kunde skapa förvirring och 

bråk (Graarup et al. 2016; Schipper et al. 2013).  
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3.4 Känslor av tacksamhet och skuld har betydelse   

Personerna känner tacksamhet gentemot sin donator, men även skuldkänslor gentemot 

donator och andra patienter förekommer hos personerna som genomgått en 

organtransplantation.  

 

Tacksamhet för donatorn och till en andra chans i livet 

Efter operationen är tacksamhet en genomgående känsla hos personerna som genomgått 

en organtransplantation (Forsberg et al. 2016b, Graarup et al. 2017 Lonargáin, 

Brannigan & Murray 2016; Schipper et al. 2013). Att visa sin tacksamhet gentemot 

donatorn och dennes familj genom att skriva ett brev till dem var viktigt för personerna 

(Lonargáin, Brannigan & Murray 2016; Schipper et al. 2013). Några valde att skriva 

brevet strax efter operationen, medan andra först ville vänta för att se att organet 

fungerade bra. En del av personerna hade också svårt att sätta ord på sin uppskattning 

och tacksamhet och det tog därför lång tid att skriva brevet. Personerna uttryckte att de 

kände en stark samhörighet med donatorn och donatorns familj (Lonargáin, Brannigan 

& Murray 2016), för en del innebar det att de kände att det var deras ansvar att ta hand 

om organet på bästa sätt och att lyckas i livet för att på så sätt hedra donatorns minne 

(Lonargáin, Brannigan & Murray 2016; Ordin, Karayurt & Wellard 2012). Personerna 

menade att en stor del av deras upplevelse av transplantationen handlade om 

uppskattning och att minnas donatorn (Lonargáin, Brannigan & Murray 2016). 

Personerna kände sig tacksamma för en andra chans i livet. Känslan beskrevs inte som 

en konstant påminnelse utan mer i termer som en känslomässig medvetenhet över livets 

sårbarhet (Forsberg et al. 2016b). 

 

Skuldkänslor gentemot donator och andra patienter  

Skuldkänslor förekom hos personerna efter organtransplantationen. Lonargáin, 

Brannigan & Murray 2016: Ordin, Karayurt & Wellard  2012; Schipper et al. 2013). 

Hos personerna som fått ett organ av en levande donator upplevdes skuld för hur 

transplantationen orsakat donatorn smärta. För personerna som tagit emot ett organ av 

en avliden donator handlade det om skuld att en annan människa dött för att personen 

skulle överleva (Schipper et al. 2013). Personerna som fått ett organ av en avliden 

donator hade ofta fått mycket lite information om sin donator, men den information som 

visade sig viktigast för personerna som skulle ta emot organet var donatorns ålder. Ett 
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ungt organ gav blandade känslor, dels uppfattades att chanserna ökade för att organet 

inte skulle stötas bort men samtidigt var det påtagligt att en ung människa med en ljus 

framtid framför sig hade dött (Lonargáin, Brannigan & Wellard 2016). Personerna 

kände också skuld inför andra patienter eftersom andra ibland hade väntat längre på ett 

organ än dem själva. När transplantationen inte levde upp till personernas förväntningar 

kunde de ha svårt att erkänna det för sig själva, men framförallt inför omgivningen. 

Personerna kände då skuld för sina negativa känslor och ville inte uppfattas som 

otacksamma (Schipper et al. 2013).  

 

4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser efter en 

organtransplantation. Resultatet visar att den första tidens försiktighetsåtgärder och 

restriktioner upplevs isolerande. Den första tiden kännetecknas också av oro för att det 

transplanterade organet skall stötas bort och oro inför framtiden. En 

organtransplantation medför att personerna behöver anpassa sig till sin nya livssituation 

och personerna gör förändringar i det dagliga livet för att främja återhämtningen. En tid 

efter transplantationen upplever personerna att de börjar komma tillbaka till normalitet 

vilket var betydelsefullt. Relationer till familj och vänner påverkas på olika sätt, en del 

relationer blir stärkta medan andra förlorar kontakten. Personerna upplever också 

känslor av både tacksamhet och skuld. Tacksamhet över att ha fått en andra chans i livet 

och mot donatorn och donatorns familj men även skuld över att ha orsakat donatorn 

smärta och mot andra personer som fortfarande väntar på ett organ.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Personerna som genomgått en organtransplantation känner rädsla och oro, dels oro för 

att det transplanterade organet kan stötas bort (Almgren et al. 2017; Forsberg et al. 

2016b, Gill 2012; Schipper et al. 2013), men också för hur framtiden skall bli (Almgren 

et al. 2017). Detta belyser också personer som väntar på ett organ (Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & Uhlin 2015; Burns, Fernandez & Stephens 2017). Cormier, Gallo-Cruz 

och Beard (2017) menar att när en person blir allvarlig sjuk och behöver en 

organtransplantation så träder personen in i en värld fylld av osäkerhet. Personen vet 
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inte med säkerhet om den någonsin kommer att bli transplanterad och i så fall när det 

kommer ske. Personen kan heller inte vara säker på att en kommande transplantationen 

kommer att lyckas. Att plötsligt bli beroende av något som personen inte kan påverka 

utsätter den för en enorm stress och oro. En studie av Schmid-Mohler, Schäfer-Keller, 

Frei, Fehr & Spirig (2014) skriver att personer på olika sätt hanterar oro och osäkerhet. 

Personer kan välja att fokusera på att leva i nuet, att acceptera situationen och att tänka 

positivt vilket kan associeras med det som Brattberg (2008) och Lazarus och Folkman 

(1984) beskriver som känslofokuserad coping där fokus ligger på att hantera situationen 

genom att påverka sina egna känslor. Personerna i Schmid-Mohlers et al. (2014) studie 

hanterade även oron genom att själva söka kunskap och genom att sätta mål inför 

framtiden vilket kan ses som problemfokuserande copingstrategier (Brattberg 2008; 

Lazarus & Folkman 1984). Enligt Cormier, Gallo-Cruz och Beard (2017) kommer ett 

transplanterat organ förr eller senare stötas bort även om det i många fall kan dröja flera 

årtionden.  

 

Författarna till föreliggande studie reflekterar över att de oroskänslor personerna i 

litteraturstudien beskriver inte är obefogade, att vara organtransplanterad kommer alltid 

att innebära en viss risk. Författarna ser därför att det är viktigt att som sjuksköterska 

hjälpa personer som genomgått en organtransplantation att hitta strategier för att hantera 

och acceptera dessa känslor.  

 

En studie undersöker sambandet mellan val av copingstrategi, symtombörda och 

upplevd livskvalitet hos personer med kronisk sjukdom. Studien fann inga tydliga bevis 

för att någon copingstrategi kunde associeras med markant högre eller lägre livskvalitet, 

däremot var det märkbart att den symtombörda personerna upplevde påverkade deras 

val av copingstrategi. De som hade svåra symtom tenderade att använda sig av 

känslofokuserade strategier som att fokusera på positiva aspekter i livet. Majoriteten av 

studiens deltagare uppgav att de föredrog att använda sig att problemfokuserad coping 

genom att förändra faktorer för att göra situationen bättre. En minoritet av studiens 

deltagare beskrev att de använde sig av droger eller alkohol för att hantera sin situation 

(Schick-Makaroff, Molzahn & Kalfoss 2018). 
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Föreliggande studies resultat visar att personerna efter en organtransplantation tar en 

aktiv roll i sin återhämtning och gör många medvetna förändringar i sina vardagsliv för 

att ta hand om sin hälsa och för att ge det nya organet de bästa förutsättningarna (Boaz 

& Morgan 2014; Forsberg et al. 2016b; Gill 2012; Graarup et al. 2017; Ordin, Karayurt 

& Wellard 2012; Schipper et al. 2013). Även personer som väntar på en transplantation 

beskriver hur de förbereder sig genom att exempelvis motionera för att ha de bästa 

möjliga fysiska förutsättningarna inför transplantationen (Yngman-Uhlin, Fogelberg & 

Uhlin 2015). Brattberg (2008) skriver att människor med livshotande sjukdomstillstånd 

tenderar att lättare anta problemfokuserade copingstrategier än människor som inte har 

livshotande tillstånd.  

 

En studie av Pisanti et al. (2017) visar att användandet av problemfokuserad coping har 

tydliga samband med ett högre ansvarstagande hos personerna efter en 

organtransplantation. Personerna som uppgav svårigheter med anpassning och hade 

dålig följsamhet till restriktionerna hade till betydligt större del använt sig av 

undvikande-strategier, så som förnekelse. Studien visade att känsloorienterade 

copingstrategier hade en dysfunktionell inverkan på personernas förmåga till anpassning 

efter en organtransplantation, dessa strategier associerades med högre känslomässig 

obalans och stress. Cormier, Gallo-Cruz & Beard (2017) menar att personer som går 

emot rekommendationerna inför en organtransplantation inte inser allvaret i sjukdomen 

och ibland fortsätter leva sina liv som vanligt i ett försök att hålla kvar vid illusionen att 

de inte är dödligt sjuka. Att inte verka sjuk inför omgivningen och sig själva och att 

upprätthålla ett normalt liv med arbete och socialt liv framstår då som viktigt. Brattberg 

(2008) skriver att undvikande copingstrategier sällan gynnar personen och att sådana 

fungerar bättre på kort sikt och i situationer som personen inte alls kan påverka.  

 

Författarna till föreliggande studie kan se att personerna i litteraturstudien tycks ha 

funnit sätt att hantera ovissheten som omger en transplantation genom att 

handlingskraftigt påverka det de kunde påverka i en situation där mycket faktiskt ligger 

utanför personens egen kontroll. Detta kan ses som ett utryck för personerna att hävda 

sin rätt till självbestämmande. I svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för 

omvårdnad (2016) belyses det ansvar sjuksköterskan har för att arbeta för patientens 

självbestämmande i svåra situationer där patientens förmåga kan vara begränsad av 
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olika anledningar. Författarna ser att det tycks kräva såväl yttre anpassningar, så som att 

förändra levnadsvanor, som psykosociala anpassningar för att komma tillbaka till 

normalitet.  

 

Majoriteten av artiklarna i föreliggande studie belyser att relationer till familj och 

vänner förändras efter en organtransplantation (Almgren et al. 2017; Boaz & Morgan 

2014; Forsberg et al. 2016a; Forsberg et al. 2016b; Graarup et al. 2016; Lonargáin, 

Brannigan & Murray 2016; Lundmark et al. 2016; Ordin, Karayurt & Wellard 2013; 

Schipper et al. 2013). Redan i väntan på en transplantation beskrivs hur relationer 

förändras på olika sätt, en del upplever att brist på förståelse och andra ser att 

familjerelationer stärks av att möta sjukdom tillsammans (Burns, Fernandez & Stephens 

2017). Brattberg (2008) menar att det ofta sker förändringar i relationer när en person 

drabbas av sjukdom, den som är sjuk får nya problem att lösa eller anpassa sig till vilket 

skapar problem i relationer med andra. Detta medför att den drabbade kan känna sig 

övergiven av sin omgivning varför det är viktigt med stöd från personens sociala 

nätverk. Att som sjuk isolera sig från sitt sociala nätverk är därför sällan en bra idé 

(Brattberg 2008).  

 

Personerna i föreliggande litteraturstudie upplevde att deras omgivning efter 

transplantationen trodde och förväntade sig att personen nu var frisk och att allt var som 

det tidigare varit (Almgren et al. 2017; Boaz & Morgan 2014; Lonargáin, Brannigan & 

Murray 2016; Schipper et al. 2013). Även Schmid-Mohler et al. (2014) menar att det är 

ett problem att omgivningen uppfattar personen som frisk och fullt återhämtad när 

personen själv inte känner så och att detta leder till missförstånd. Personerna upplevde 

brist på empati som påfrestande och smärtsamt och det kunde leda till att de minskade 

sina sociala kontakter (Schmid-Mohler et al. 2014). 

 

Författarna till föreliggande studie ser att litteraturstudiens resultat presenterar 

varierande upplevelser av hur stöd från familj och vänner uppfattas. En del tycks 

uppleva att omgivningens förväntningar leder till brist på socialt stöd medan andra 

uppger att familj och vänner är deras största stöd. Författarna till föreliggande studie 

reflekterar över om den första tidens restriktioner och försiktighetsåtgärder kan vara en 

bidragande orsak till att personer upplever att de saknar stöd och support från 



 

24 

 

omgivningen. Att personerna efter transplantationen måste vara försiktiga och 

noggranna med sin kropp för att undvika komplikationer kan felaktigt uppfattas av 

omgivningen som att personen vill vara ensam och att de därför inte ger det stöd som 

personen önskar. Missförstånd som detta skulle, enligt föreliggande studies författare, 

kunna förhindras om närstående får bättre information om tiden efter en transplantation 

och därigenom ökad förståelse för situationen för den som genomgått en 

organtransplantation.  

Detta stöds av en artikel av Been-Dahmen et al. (2018) som undersöker behovet av stöd 

hos personer som genomgått en njurtransplantation. Studien visar att personerna tycker 

att deras anhöriga har en otillräcklig kunskap om personens sjukdom. Detta resulterar i 

att anhöriga inte förstår vilka utmaningar den som fått ett organ står inför. Större 

förståelse för den organtransplanterades situation skapades genom att ta del av 

information som gavs av sjuksköterskor. 

 

Författarna till föreliggande studie ser att man genom bättre kommunikation mellan 

personen som genomgått transplantationen, närstående och vårdpersonal får en ökad 

förståelse för varandras situation vilket i sin tur skulle kunna minska känslor av 

övergivenhet hos den transplanterade. Brattberg (2008) skriver att personers sociala 

nätverk har en stor inverkan på hur väl en person hanterar en påfrestande situation. Att 

inte ha någon närstående som stöttar ger personen sämre förutsättningar att hantera den 

stressande situationen (Brattberg 2008).  

 

Innan en organtransplantation beskrivs skuldkänslor, när en närstående är den 

potentiella donatorn känner personerna skuld över att donationen kommer att orsaka 

donatorn smärta (Burns, Fernandez & Stephens 2017). 

Föreliggande studies resultat visar att skuldkänslor även förekommer hos personerna 

som genomgått en organtransplantation (Lonargáin, Brannigan & Murray 2016; Ordin, 

Karayurt & Wellard 2012; Schipper et al. 2013). Detta stöds av Schmid-Mohler et al. 

(2014) vars studie även den visar att skuldkänslor är av betydelse för personer som har 

genomgått en organtransplantation. Skuldkänslorna lättade dock när personerna som fått 

ett organ av en närstående fick se att donatorn återhämtade sig bra och inte ångrade sitt 

beslut att donera (Schmid-Mohler et al. 2014). Att donatorer inte ångrar sitt beslut att ge 

ett organ belyser även Agerskov et al. (2018) som skriver att personer som väljer att 
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donera motiveras av möjligheten att hjälpa en medmänniska. Personerna vars donator 

var avliden uppgav att de tänkte mycket på sin donator men att tankarna inte upplevdes 

som en börda (Schmid-Mohler et al. 2014). Kaba, Thompson, Burnard, Edwards och 

Theodosopoulou (2009) studie visar att personer som fått ett organ av en avliden 

donator hanterade den skuld de kände för donatorns skull genom att fokusera på att 

döden inte varit förgäves. De tänkte att donatorns familj troligtvis kunde finna tröst i att 

de donerade organen gett en annan människa liv (Kaba et al. 2009).  

Brattberg (2008) menar att osunda skuldkänslor handlar om att människan bär bördor 

som inte tillhör henne, personen känner skuld för sådant hon inte bär ansvar för. 

  

Författarna till föreliggande studie ser att personerna som genomgår en transplantation 

måste komma till insikten att de inte bär ansvar varken för donatorns död eller lidande 

och på så sätt minska förekomsten av osunda skuldkänslor. Donatorns död har redan 

inträffat och är oåterkallelig och en levande donator har självmant tagit beslutet att 

donera, för inget av detta bär mottagaren något ansvar. Känslor av skuld och tacksamhet 

verkar ha ett nära samband. Som Kaba el al. (2009) studie visar, tycks skuldkänslor 

kunna omvändas till tacksamhet genom att se situationen ur ett annat perspektiv, 

exempelvis genom att se att donatorns död även har gett något gott.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design baserat på resultatet hos tio 

kvalitativa artiklar. Enligt Polit och Beck (2017) är en beskrivande design att föredra när 

upplevelser hos personer ska beskrivas. En styrka ses i att artiklar har sökts i 

databaserna Cinahl och Medline vid Pubmed. Polit och Beck (2017) belyser att dessa 

databaser är inriktade på omvårdnadsforskning, vilket är i linje med syftet för 

föreliggande studie. 

 

Polit och Beck (2017) skriver att genom att ha åldersbegränsningar på artiklar så baseras 

resultatet på den senaste forskningen, denna begränsning bör inte vara äldre än 15 år. 

Författarna har valt att ha en begränsning på tio år vilket gör att resultatet är baserat på 

aktuell forskning. Begränsningen Tillgänglig via Högskolan i Gävle tillämpades vid 

litteratursökningen eftersom detta alternativ är kostnadsfritt. Detta kan tolkas som en 

svaghet då relevant litteratur för studien kan ha uteslutits men kan också ses som en 
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styrka då tidsramen för litteraturstudien varit begränsad. Polit och Beck (2017) menar 

att det kan vara en kostsam och tidskrävande process att söka upp svårtillgänglig 

litteratur.   

 

Begränsningen ”English” användes då författarna till föreliggande studie anser sig ha 

tillräckligt goda kunskaper i det engelska språket, dock har ingen av författarna 

engelska som modersmål. Att författarna till föreliggande litteraturstudie valt att inte 

söka litteratur på svenska som är deras modersmål beror dels på att tillgången på svensk 

litteratur inom ämnet är begränsat och dels på att författarna önskade en större 

geografisk bredd på artiklarna. Det finns en risk för missuppfattningar när text tolkas 

som är på ett annat språk än på författarnas modersmål (Polit och Beck 2017). För att 

minimera risken för misstolkningar har författarna individuellt och tillsammans läst och 

diskuterat innebörden av artiklarna samt använt engelsk-svenskt lexikon för att 

översätta. Att artiklarna har lästs och tolkats flera gånger av båda författarna ses som en 

styrka.  

 

Författarna till föreliggande studie har använt MeSH-termer och Cinahl headings då 

dessa inkluderar flera underrubriker för ett specifikt ämne (Polit och Beck 2017), därför 

minskas risken för att missa relevanta sökord vilket utgör en styrka i arbetet. Ordet 

”experiences” söktes dock som en fritextsökning då det varken finns som MeSH-term 

eller Cinahl heading. Detta kan ses som en styrka då författarna på så sätt fått 

litteratursökningen att svara mot litteraturstudiens syfte vilket var just upplevelser. 

Författarna till föreliggande studie har sökt sökorden separat och sedan kombinerat dem 

med varandra med hjälp av den booleanska söktermen AND vilket rekommenderas av 

Polit och Beck (2017). Detta gjordes i både Medline via Pubmed och i Cinahl för att 

inte förbise relevant litteratur vilket författarna anser är en styrka med litteraturstudien. 

 

Författarna har noggrant valt ut inklusion- och exklusionskriterier baserat på 

litteraturstudiens syfte. Polit och Beck (2017) skriver att kvalitativa artiklar innefattar 

berättande beskrivningar av en specifik situation eller specifikt fenomen. Författarna 

anser det därför vara en styrka hos litteraturstudien att endast kvalitativa artiklar 

inkluderades då syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser efter 

en organtransplantation.  
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Författarna till föreliggande studie har använt granskningsmallar för att bedöma 

relevansen och kvaliteten hos artiklarna vilket ses som en styrka. Aveyard (2014) menar 

att det är en fördel att använda instrument som dessa när forskare är ovana att kritiskt 

granska artiklar.  

 

Aveyard (2014) skriver att teman skall identifieras i dataanalysen vilket görs genom att 

upprepade gånger läsa artiklarnas resultatdel. Att författarna läst artiklarna individuellt 

och därefter diskuterat dem tillsammans med varandra ses därför som en styrka då 

artiklarna är bearbetade flera gånger.  

Innehållet i artiklarna har sammanställts i två tabeller, se bilaga 1: metodologiska 

aspekter och bilaga 2: resultatsammanställning vilket är en styrka då det underlättade 

för författarna att på ett strukturerat sätt sammanfatta artiklarnas huvudresultat och 

metodologiska aspekter. Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att ha ett 

systematiskt tillvägagångssätt i dataanalysen.  

 

Två av de inkluderade artiklarna har ett delat syfte (Lonargáin, Brannigan & Murray 

2017 och Lundmark et al. 2016), vilket kan ses som en svaghet. Författarna tyckte dock 

att det var tydligt i artiklarna vilket resultat som hörde ihop med vilket syfte. Endast den 

resultatdel som passade för föreliggande studies syfte har använts. Resultaten i dessa 

artiklar stöds också av fynd i andra artiklar varför de inkluderas.   

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Varje år får flera hundra personer ett nytt organ i Sverige vilket betyder att det finns 

många människor med dessa upplevelser. Sannolikheten är därför stor att 

sjuksköterskan i sin yrkesroll kommer att möta någon av dessa i flera olika 

vårdsammanhang. Resultatet i föreliggande studie visar att organtransplanterade 

personer behöver göra anpassningar i vardagen efter en transplantation. I svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2016) skrivs att sjuksköterskans 

insatser för att hjälpa personer till hälsa kan behöva styras in mot att stödja individens 

egna förmågor och resurser, en annan viktig del är hjälpa personen att se mening i sina 

upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Att som sjuksköterska ta del av 

organtransplanterade personers upplevelser efter en transplantation ger sjuksköterskan 
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kunskap om hur dessa personer upplever sin unika situation. Detta skapar bättre 

förutsättningar och möjligheter att anpassa vården för denna patientgrupp. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

Föreliggande studies resultat är baserat på upplevelser hos personer efter en 

organtransplantation. Resultatet tyder på att behovet av stöd är stort men att det tycks 

variera varifrån man får stöd och hur det upplevs. Författarna finner det därför intressant 

om vidare forskning undersökte vilka stödinsatser personer som genomgått en 

organtransplantation efterfrågar från vården. Detta skulle kunna bidra till att på ett bättre 

sätt hjälpa personerna att bearbeta sina känslor av isolering, oro och skuld och på så sätt 

ytterligare individanpassa vården.  

 

4.6 Slutsats 

Tiden efter en organtransplantation upplevs isolerande och kantas av känslor som oro, 

tacksamhet och skuld. Personerna behöver göra anpassningar genom en förändrad 

livsstil och upplever en ny vardag. Det är svårt att leva upp till andras förväntningar, 

relationer förändras och personer upplever brist på förståelse och ett behov av stöd. Att 

hjälpa personerna se mening i sina upplevelser, och att styra de hälsofrämjande 

insatserna till att stödja personernas egna förmågor och resurser är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete. 
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Bilaga 1: metodologiska aspekter. 

Författare 

Publikations 

Studieland 

Titel Design    

& 

Ansats  

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Almgren, M,  

Lennerling, A,  

Lundmark, M & Forsberg, A.  

Studieland: Sverige.  

(2017) 
 

The meaning of being in uncertainity 

after heart transplantation – un 

unrevealed source to distress.  

Kvalitativ. Deltagare: 14 deltagare. 

Kön: 10 män och 4 kvinnor.  

Ålder: Mellan 28-67 år.  

Transplantation: Genomgått 

hjärttransplantation ett år innan 
intervjun.  

Intervjuer.  Innehållsanalys.  

Boaz, A & Morgan, M. 

Studieland: Storbritannien..  

(2014) 

Working to establish “normality” post-

transplant: A qualitative study of 

kidney transplant patients.  

Kvalitativ. Deltagare: 25 deltagare.  

Kön: 15 män och 10 kvinnor.  

Ålder: Mellan 19-65 år. 

Transplantation: Alla deltagare 
har mottagit njurar från avlidna 

donatorer.  

Semi-strukturerade intervjuer tre 

månader, ett år och tre år efter 

transplantationen.   

Innehållsanalys. 

 

Forsberg, A,  

Cavallini, J,  

Fridh, I & Lennerling, A.  
Studieland: Sverige.  

(2015) 

 

The core of social function after solid 

organ transplantation.  

Kvalitativ.  Deltagare: 20 deltagare.  

Kön: 13 män och 7 kvinnor.  

Ålder: Medelålder 54.35 år.  
Transplantation: Deltagarna har 

antingen fått njure, lever, hjärta 

eller lunga. Framgår ej om något 

organ var från någon levande 

donator.  

Individuella intervjuer vid ett års 

uppföljningen efter 

transplantationen.  

Innehållsanalys. 

Forsberg, A,  

Karlsson, V,  

Cavallini, J & Lennerling, A.  

Studieland: Sverige.  

(2015)  

The menaing of social adaptation after 

solid organ transplantation.  

Kvalitativ.  Deltagare: 16 deltagare.  

Kön: 11 män och 5 kvinnor.  

Ålder: Mellan 22-75 år.  

Transplantation: Framgår ej om 

något organ var från levande 
donator. Mottagare av lever, 

njure eller hjärta.  

Individuella intervjuer ett år efter 

transplantationen.  

Innehållsanalys.  

Gill, P.  

Studieland: Storbritannien.  
(2012) 

Stressors and coping mechanisms in 

live-related renal transplantation.  

Kvalitativ. Deltagare: 22 deltagare.  

Kön: 11 donatorer (Sex kvinnor 
och fem män) 11 mottagare (fem 

kvinnor och sex män) 

Ålder: Mellan 32-63 år.  

Transplantation: Alla organ kom 

från levande donatorer.  

Individuella intervjuer vid tre 

olika tillfällen. Före 
transplantationen, 3 månader efter 

samt 10 månader efter.  

Innehållsanalys. 
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Författare 

Publikations 

Studieland 

Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Graarup, J,  
Lindberg Mogensen, E,  

Missel, M & Kikkenborg Berg, S.  

Studieland: Danmark.  

(2017) 

 

Life after a lung transplantation: a 
balance of joy and challenges.  

Kvalitativ.  Deltagare: 26 deltagare. 
Kön: 15 män och 11 kvinnor.  

Ålder: Medelålder 50,7 år.  

Transplantation: Genomgått 

lungtransplantation (framgår ej 

när).  

Individuella semi-strukturerade 
intervjuer.  

 Innehållsanalys. 

Lonargaín, D,  

Brannigan, D & Murray, C.  

Studieland: Irland.  

(2017) 

The experience of receiving a kidney 

transplant from a deceased donor: 

Implications for renal services.  

Kvalitativ Deltagare: 6 deltagare.  

Kön: 5 män och 1 kvinna.  

Ålder: Medelålder 45 år.  

Transplantation: Mottagit njure 

från en avliden donator för inte 
mer än 2 år sedan.  

Individuella semi-strukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys.  

Lundmark, M,  

Lennerling, A,  

Almgren, M & Forsberg, A. 

Studieland: Sverige.  
(2016)  

Recovery after lung transplantation 

from a patient perspective – proposing 

a new framework. 

Kvalitativ Deltagare: 15 deltagare.  

Kön: 10 män och 5 kvinnor.  

Ålder: Mellan 26-70 år.  

Transplantation: Deltagarna har 
ett år innan studien genomgått 

lungtransplantation.  

Intervjuer.   Innehållsanalys.  

Ordin, Y,  

Karayurt, Ö & Wellard, S.  

Studieland: Turkiet.   
(2012) 

Investigation of adaptation after liver 

transplantation using Roy´s 

Adaptation Model.  

Kvalitativ. Deltagare: 21 deltagare.  

Kön: 16 män och 5 kvinnor.  

Ålder: Mellan 19-61 år.  
Transplantation: Deltagarna har 

genomgått sin första 

levertransplantation mellan 1-52 

månader innan studien.  

Intervjuer (både individuella och i 

grupp).  

Innehållsanalys.  

Schipper, K,  
Abma, T, 

Koops, C, 

Bakker, I, 

Sanderman, R & Schroevers, M. 
Studieland: Nederländerna.  

(2013) 

Sweet and sour after renal 
transplantation: A qualitative study 

about the positive and negative 

consequences of renal transplantation. 

Kvalitativ. Deltagare: 30 deltagare. 
Kön: 16 män & 14 kvinnor 

Ålder: Mellan 27-70 år.  

Transplantation: Mellan 2-9 år 

sedan transplantation. 14 organ 
från avliden donator och 16 från 

levande donatorer. 

Individuella intervjuer och grupp 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 
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Bilaga 2: resultatsammanställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare  Syfte Resultat 

Almgren, M,  

Lennerling, A,  

Lundmark, M &  

Forsberg, A.  

(2017) 

 

Att grundligt utforska meningen av ovisshet 

under det första året efter hjärttransplantation. 

Ovissheten över om organet skulle stötas bort var en stor orsak till oro, att följa 

restriktioner gällande exempelvis medicin, motion och diet blev deltagarnas sätt att ta 

kontroll över situationen för att minska risken för detta. Personerna hade en känsla av 

att de inte gjorde nog för att främja återhämtningen och var oroliga för bieffekter till 

följd av medicinering, exempelvis cancer. Ett år efter operationen upplevde de inte att 

de var fullt återhämtade, många kände dock att deras omgivning förväntade sig det, och 

att de därför inte fick tillräckligt stöd från familj och vänner. Känslor av otillräcklighet 

och ensamhet var vanliga, samt rädsla att bli övergiven eller att uppfattas som otacksam. 

Ovisshet om det någonsin skulle bli möjligt att återgå till ett normalt liv, att kunna jobba 

och förbättra sin ekonomi, se barnen växa upp och att resa oroade deltagarna. 

Personerna tänkte också på hjärtats kvalitet, hur hållbart skulle det nya hjärtat vara? 

Påtryckning från statliga myndigheter stressade deltagarna att komma tillbaka till 

arbete.  

Boaz, A & Morgan, 

M. (2014) 

 

Att utforska patienternas uppfattningar och 

upplevelser av normalitet och påverkan på 

detta vid tre tidpunkter efter 

transplantationen.  

Efter transplantationen upplevde många deras första glimtar av normalitet igen, 

exempelvis att börja arbeta igen och fritidsaktiviteter. Många beskrev hur de igen 

började ta sig för saker och ting, exempelvis att ta körlektioner. De följde råd från 

vårdpersonal för att skydda njuren och undrade om de verkligen gjorde nog. Personerna 

betonade också vikten av att ta hand om sig själva för att minska risken för 

hälsorelaterade problem. Många upplevde biverkningar av mediciner och de var oroliga 

för de bieffeter som kunde uppstå av medicinerna. Till exempel så höll sig vissa undan 

solen för att undvika cancer. Trots att vissa biverkningar var jobbiga sågs de ändå som 

ett nödvändigt ont då det sågs som en nyckel till ett nytt liv.  

Forsberg, A, 

Cavallini, J, Fridh, I 

& Lennerling, A. 

(2015) 

Att undersöka de viktigaste tankarna som är 

förknippade med social funktion efter 

organtransplantation och hur 

organtransplanterade hanterar dessa problem. 

Personer var orolig för infektioner efter transplantationen och följde därav 

rekommendationer och restriktioner av vårdpersonal. Restriktionerna var jobbiga men 

något som deltagarna accepterade. Efter en jobbig första period började deltagarna nu 

återfå sitt sociala liv. De gick från isolation till att börja träffa vänner igen. Jobb och att 

resa sågs som de två mest viktiga sociala funktionerna vilket många nu kunde återgå till. 

Till en början upplevde deltagare stöd och support från familj och vänner men de 

upplevde att detta mattades av med tiden och till slut så förlorade de kontakten. Detta 

var en stor sorg och besvikelse för personerna.  
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Författare  Syfte  Resultat 

Forsberg, A,  

Karlsson, V,  

Cavallini, J &  

Lennerling, A.  

(2015) 

Att undersöka vikten av social anpassning 

hos organ transplanterade ett år efter 

transplantationen.   

 

Den första tiden efter transplantationen innebar många restriktioner gällande 

infektionsrisk och medicinering vilket upplevdes som ofrivillig isolering hos deltagarna. 

Anpassningen efter transplantationen handlade mycket om att ta hand om sin hälsa, tex 

genom att äta hälsosamt och motionera. Oron för att organet skulle stötas bort minskade 

med tiden men försvann aldrig helt. De fysiska förändringarna som kom med 

transplantationen med ärr, viktuppgång, viktnedgång gjorde att personerna var tvungna 

att omvärdera synen på sin kropp. Personerna kände ett behov av att sakta ner tempot i 

sina liv, vilket kunde innebära att byta arbetsplats. Personerna var glada över att ha fått 

en andra chans i livet men var även väl medvetna om livets sårbarhet. Det var vanligt 

förekommande att personerna  gjorde förändringar i sina sociala nätverk. Tidigare 

vänner försvann och nya tillkom. Relationen till nära familjemedlemmar blev ofta 

starkare och personerna upplevde ett starkt stöd från dessa.    

Gill, P.  

(2012) 

Syftet var att utforska donator och mottagares 

erfarenheter av stressfaktorer och coping 

strategier relaterat till levande 

njurtransplantation.  

 

Personerna upplevde postoperativa smärtor men nästan alla återhämtade sig bra efter 

operationen. Många upplevde akuta avstötningssymtom, detta behandlades och 

åtgärdades men orsakade dock stor ångest och oro hos personerna. De flesta beskrev 

dock positiva känslor efter transplantationen, men tankarna på att organet eventuellt 

skulle kunna stötas bort var ständigt närvarande. Denna oro minskade med tiden men 

försvann aldrig helt och hållet. Personerna betonade vikten av att ta hand om sig själva 

för att minska risken för hälsorelaterade problem. En tid efter transplantationen var 

tillvaron mindre dominerade av mediciner och sjukhusvistelser och personerna började 

se glimtar av normalitet igen, och devågade göra planer inför framtiden.   

Graarup, J,  

Lidberg mogensen, 

E,  

Missel, M & 
Kikkenborg berg, S. 

(2017) 

Att beskriva patienters upplevelser de första 4 

månaderna efter lungtransplantationen. 

Det var svårt att anpassa sig till livet efter transplantationen som innebar strikta 

förhållningssätt och mediciner. Personerna betonade vikten av att ta hand om sig själva 

för att minska risken för hälsorelaterade problem. Motivation från familj och vänner var 

otroligt viktigt efter transplantationen och hjälpte personerna att kämpa. Den nyfunna 
energin efter operationen kunde leda till svårigheter inom familjen, att ta tillbaka sin roll 

kunde skapa förvirring och bråk inom familjen. Personerna upplevde biverkningar av 

mediciner efter transplantationen vilket var jobbigt. Personerna kände att de fått en 

andra chans i livet och var mycket tacksamma till donatorn och dennes anhöriga. 

Personerna hoppades att de snart skulle kunna börja arbeta då de ville göra något 

meningsfullt och känna sig behövda. 
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Författare  Syfte  Resultat 

Lonargáin, D,  

Brannigan, D &  

Murray, C.  

(2017) 

Var att utforska de psykologiska 

erfarenheterna av att ta emot en njure från en 

avliden donator. 

Personerna var oroliga för de allvarliga biverkningar som kan uppstå av läkemedel som 

tas efter transplantationen. En tid efter transplantationen kände personerna glädje över 

att kunna delta i aktiviteter, socialisera, resa och återgå till arbete. Personerna kände stor 

tacksamhet gentemot donatorerna, uppskattning kunde visas genom att skriva brev till 

donatorns familj och genom att ta hand om organet på bästa sätt. Att få en njureav en 

yngre donator innebar blandade känslor, dels hopp om att njuren skulle innebära en 

längre överlevnad samtidigt som de kände ledsamhet över att en ung person hade 

avlidit. Personerna fann stöd i andra patienter och kände sorg när kontakten med dessa 

försvann. Familj och vänner var den största källan till motivation och stöd, personerna 

upplevde dock att deras omgivning förväntade sig en snabb återhämtning efter 

transplantationen. 

Lundmark, M., 

Lennerling, A. 

Almgren, M & 

Forsberg, A.  

(2016) 

 

Syftet var tvådelat: dels att utveckla Allvin’s 

analysmetod på lungtransplanterade 

patienters perspektiv på sin 

återhämtningsprocess efter transplantationen, 

dels att identifiera spår för återhämtning och 

kritiska vägskäl för återhämtningen efter 

operationen. 

Den första tiden efter transplantationen innebar en mängd försiktighetsåtgärder för att 

undvika infektion och avstötning av organet. Personerna upplevde social isolation under 

denna tid, det var dock en åtgärd de gärna tog för sin hälsas skull men de kände lättnad 

när den mest kritiska tiden var förbi och de kunde leva mer fritt.  Personerna tog en 

aktiv roll i sin återhämtning, men en del upplevde dock passivitet och föredrog när 

andra tog kontrollen. Att återgå till jobb igen var en viktig framgångsmarkör. Efter 

transplantationen försökte personerna dölja symtom som kunde vittna om deras 

transplantation för omgivningen, de var rädda för att bli stigmatiserade och ville inte bli 

ha sympatier från omgivningen. Support från familj och vänner var viktigt för att klara 

vardagen efter transplantationen. 

Ordin, Y,  

Karayurt, Ö &  

Wellard, S.  

(2012) 

Att utforska anpassningen hos 

levertransplanterade patienter i Turkiet med 

hjälp av Roy’s anpassningsmodell. 

Den första tiden efter transplantationen upplevde personerna som väldigt styrda av 

läkarbesök, att ta mediciner och att undvika folksamlingar för att minimera 

infektionsrisk. För att minska risken för hälsorelaterade problem kände personerna att 

det var viktigt för dem att ta hand om sin kropp och göra förändringar i sitt vardagsliv. 

Biverkningar av mediciner upplevdes av alla personer. Till följd av många 

sjukhusvistelser, risk för infektion eller fysiska symtom hade en del personer inget 

arbete att gå tillbaka till efter transplantationen så de valde att ta ut sjukpension. Många 

upplevde att det var deras ansvar att ta hand om organet för att hedra donatorn. Stöttning 

från andra patienter var viktigt, men familj och vänner ansågs vara det största stödet. 
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Syfte  Resultat 

Schipper, K,  

Abma, T,  

Koops, C,  

Bakker, I,  

Sanderman, R & 

Schroevers, M. 

(2013) 

Syftet var att beskriva de olika problem som 

patienter kan uppleva efter en transplantation 

samt de strategier de använder för att anpassa 

sig till situationen.  

Känslorna var blandade efter transplantationen, en del hade stor tilltro till sitt nya organ 

medan andra var oroliga för avstötning. De hade en känsla av att organet bara var till 

låns och att allt kunde försvinna imorgon. Personerna gjorde vad de kunde för att 

minska risken för avstötning av organet, de ändrade sina vardagsvanor för att främja 

återhämtningen. Personerna upplevde flera biverkningar av medicineringen efter 

transplantationen. En tid efter operationen kunde de se förbättringar i sin hälsa och 

uppskattade att kunna göra saker som tidigare inte varit möjligt, exempelvis att resa och 

att arbeta. Detta gav en stor frihetskänsla och självständighet. Tacksamhet och skuld var 

vanliga känslor efter transplantationen. Personerna upplevde att deras familj och vänner 

förväntat sig en snabb återhämtning och tyckte att de vara friska, men personerna kunde 

inte leva upp till detta.   
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