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Sammanfattning 

Bakgrund: Antalet patienter som väntar på en organ transplantation har ökat stadigt under de 

senaste årtiondena. En förutsättning till att väntetiderna skall förkortas är att efterfrågan av 

organ blir mättat. Efterfrågan av organ är större än tillgången, detta medför förlängda 

väntetider inför en organ transplantation. Patienter som väntar på en organ transplantation blir 

lidande och detta bidrar till erfarenheter av fysiskt och psykiskt ohälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheterna hos patienter som väntar på en organ 

transplantation samt att göra en metodologisk granskning av de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som har undersökt 13 artiklar, majoriteten av artiklar 

var av kvalitativ design. 

Resultat: Patienters erfarenheter av att vänta på en organ transplantation förknippas ofta med 

känslor som ångest och depression. Patienter upplever att väntetiderna på att få en organ 

transplantation är långa och erfarenheter är att livet står på paus. Erfarenheter som patienterna 

upplever är att stöd från närstående och sjukvården har stor betydelse. Även att träffa andra 

patienter som väntar på en organ transplantation ansågs som ett stöd för patienterna. 

Patienterna beskrev att erfarenheterna av att få information från sjukvårdspersonalen om sin 

hälsosituation var av stor betydelse. De valda artiklarnas datainsamlingsmetod bestod av 11 

kvalitativa intervjustudier. Två av artiklarna hade kvantitativ ansats där enkäter använts. 

Slutsats: Patienter som väntar på att genomgå en organ transplantation har ofta erfarenheter 

av att väntetiderna är långa och med tiden blir patienterna oroliga och rädda. Patienternas 

erfarenheter av stöd från sjukvårdpersonalen är viktiga för vårdprocessen och att 

sjuksköterskor därför har ett stort ansvar att anpassa vården efter patientens individuella 

behov. 

Nyckelord: Erfarenheter, Organ transplantation, Patienter, Väntan 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: The number of patients waiting for an organ transplant has increased steadily 

for the past decades. A prerequisite for a successful transplantation program is of course that 

the demand for organs gets saturated by a steady supply of the same. This is unfortunately not 

the case as the gap between supply and demand is increasing, hence prolonging waiting times 

and negatively effecting the patients’ health and overall prognosis. 

Aim: Portrait the experiences of patients waiting for an organ transplant as well as 

conducting a methodological examination of the data collection method used in a selection of 

articles. 

Method: A descriptive literature that has examined 13 articles, the majority of articles were 

qualitative design. 

Results: Patients' experiences when waiting for an organ transplant is often associated with 

feelings such as anxiety and depression. Patients experiencing the waiting time to get an 

organ transplant as long and the experience is that the patient’s life is paused. Experiences 

which patients describes is that support from family and healthcare professionals are of great 

importance. Even to meet with other patients waiting for an organ transplant was considered 

as a support for patients. Patients described that experience of getting information from 

medical staff about his health situation was important for the patients. The articles selected 

data collection method consisted of 11 qualitative interview study. Two of the articles had 

quantitative design where surveys have been used. 

Conclusion: Patients waiting to undergo an organ transplant often have experience of 

waiting times are long and with time these patients are anxious and fearful. The patients 

experienced the support from medical staff is important to the care process and that nurses 

therefore have an important responsibility to adapt care to individual patient needs. 

Keyword: Experience, Organ transplantation, Patients, Waiting 
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1. Introduktion 
1.1 Begreppsförklaring 

Erfarenheter fås genom att ha utövat samt upplevt en händelse eller situation (Svenska 

akademiens ordbok, 2016). 

    Transplantation betyder överflyttning och med organ transplantation överförs ett 

organ eller vävnad från en individ till en annan. Personen som ger bort sitt organ kallas 

för donator medan person som tar emot ett organ eller vävnad kallas för mottagare. 

Hela transplantationsprocessen kallas för allogen transplantation (Järhult & Offenbartl, 

2006).  

    Syftet med alla organ transplantationer är att förbättra livskvaliteten hos en individ, 

en transplantation kan göras från både en levande eller en avliden person (Bakkan, 

Sødal Myrseth, Kongshaug & Relbo Ingelin Grov, 2011). Enligt svensk lag (SFS 

1987:269) använder vi oss av begreppet total hjärninfarkt som dödförklaring, det 

innebär att hjärnans alla funktioner har upphört helt.  För att en avliden person skall 

kunna donera sina organ måste patienten avlida i en total hjärninfarkt samtidigt som 

patienten vårdas i respirator.  

     Bakkan et al., (2011) tydliggör att total hjärninfarkt innebär att hjärnan råkat ut för 

en skada som orsakar svullnad, blödning eller andra faktorer som leder till okontrollerat 

tryck i hjärnan. Detta ger upphov till att hjärnan trycker ner mot hjärnstammen som 

medför att cirkulationen till hjärnan minskar. För att kroppens andra organ ska behålla 

funktionen vid en total hjärninfarkt används medicinsk behandling och eventuella 

läkemedel. Två kliniska neurologiska undersökningar av hjärnan görs för att fastställa 

begreppet total hjärninfarkt. 

   

1.2 Statistik  

I Sverige donerade 167 personer ett eller flera organ år 2015. I början på januari 2016 

var det 825 organ på väntelistan som behövdes hos olika personer. I Sverige genomförs 

omkring 700 organ transplantationer per år (Socialstyrelsen, u.d.).  

   De vanligaste organ transplantationerna är njurar, lever, hjärta, lungor eller en 

kombination av hjärta- och lungor samt benmärg (Järhult & Offenbartl, 2006).  

   I Sverige ses stora regionala skillnader på väntetiden när det gäller 
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njurtransplantationer. I Stockholmsregionen är väntetiden cirka åtta månader till 

skillnad från Malmö där väntetiden är upp mot två år (Socialstyrelsen, 2016).  

 

1.2 Behandlingar i väntan på en organ transplantation 

Patienter som väntar på en organ transplantation kan behöva genomgå behandling för 

att få möjlighet till ett bättre liv i väntan på ett nytt organ. Vid väntan på en 

njurtransplantation kan det bli aktuellt med dialysbehandling (Socialstyrelsen, 2013). 

     Det finns Hemodialys (HD), Peritonealdialys och Påsdialys (PD). Med HD-dialys 

innebär det att blodet renas extrakorporealt det vill säga att blodet förs ut ur kroppen 

och renas i en dialysmaskin. PD-dialys genomförs med en kateter in i bukhålan där 

bukhålan sedan används som vätskereservoar. Bukhålan fylls med 1-3 liter dialysvätska 

som sedan töms igen. Detta upprepas fler gånger om dagen, det kan göras manuellt 

genom att koppla påsar till katetern eller med hjälp av en PD-maskin (Ericson & 

Ericson, 2008). Hos patienter som väntar på ett hjärta, lungor eller en lever finns ingen 

alternativ behandling (Socialstyrelsen, 2013). 

     Dock måste patienter som väntar på en hjärt-, lung- eller lever transplantation 

genomgå regelbundna kontroller hos transplantationsenheten och eventuellt någon form 

av medicinering beroende på deras hälsotillstånd (Bakkan et al., 2011).  

 

1.3 Efter en organ transplantation   

Efter en organ transplantation är målet att patienten ska ha en bättre organfunktion samt 

ett bättre allmäntillstånd. De flesta patienter som genomgår en organ transplantation kan 

återvända till sitt yrkesverksamma liv. Dock måste hänsyn tas till sjukdomsförloppet 

innan transplantationen, ålder, vilket organ personen i fråga har mottagit samt annan 

problematik i det dagliga livet (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

1.4 Transplantationslagen, donationskort och donationsregistret 

Lag (1995:831) om transplantation m.m. innehåller bestämmelser om hur ett organ skall 

tas tillvara på vid ett beslut om organdonation. Detta är i behandlingssyfte till en annan 

människa eller till medicinskt ändamål. Om patienten gjort ett samtycke till 

organdonation kan familj inte motsäga sig detta. Men om den avlidne inte har tagit 

ställning till organdonation, måste de närstående få information om ingreppet och kan 

motsäga sig att den avlidne skall donera organen (Bakkan et al., 2011).  

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/fortsattstortbehovavdoneradeorgan
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    Med mer kunskap hos både vårdpersonal, patienter och anhöriga kring hur processen 

runt en donation går till skulle vi få ett ökat antal personer som vill donera 

(Socialstyrelsen, u.d.).  

     I artikeln Hojatollah, Roshani och Nazari (2014) beskriver anhöriga hur 

informationen kring begreppet hjärndöd är otillräcklig samt hur den psykiska stressen 

om att fatta ett beslut om donation på kort tid. Dessa beslut skulle kunna underlätta för 

anhöriga om patienten var inskriven i donationsregistret.  

     Donationsregistret ansvarar Socialstyrelsen för och har funnits i Sverige sedan 1996. 

För att ta ett beslut angående organdonation måste varje person ta ställning till om 

personen vill donera sina organ eller ej. Donationsregistret är till för att enkelt kunna ta 

ställning och för att vara säkert på att beslutet registreras inom hälso- och sjukvården. 

Även donationskort är ett alternativ till att ta ställning, donationskortet rekommenderas 

att ha i plånboken (Socialstyrelsen, u.d.) (Bakkan, et al., 2011).  

     Författarna Kaiser, Radünz, Becker, Thavarajah, Paul och Heuer (2014) beskriver i 

sin studie att det gjordes en undersökning i vad personer hade för attityder mot organ 

donation och viljan av att donera. I studien framkom det att personer som engagerat sig 

och läst det informationsblad som delades ut angående donation så var majoriteten 

positivt inställda att bära donationskort efter att de fått ta del av informationen. 

 

1.2 Sjuksköterskans roll i mötet med patienten och anhöriga 

I sjuksköterskans ansvarområden ingår att vårda människor som är i behov av vård och 

respektera alla patienters rättigheter. Patienterna skall få korrekt, noggrann och lämplig 

information på ett anpassat sätt. Alla människor skall behandlas med jämlikhet och 

sjuksköterskans roll är att visa empati, lyhördhet, respekt och att vi tror på det 

patienterna har att säga. Alla patienters integritet skall respekteras (Svensk 

Sjuksköterskeföreningen, 2014).  

     När sjuksköterskan möter en patient är det viktigt med god kommunikation och 

första mötet mellan sjuksköterskan och patienten har en stor betydelse för den framtida 

vårdrelationen. Som sjuksköterska är det lika viktigt med bemötande när det gäller 

familj och närstående till en patient (Baggens & Sandén, 2009).  

     Vid organdonation har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter om allmänna råd till 

hur vi skall bemöta anhöriga i processen kring en donation. I och med ett professionellt 
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bemötande ökar närståendes trygghet och respekt till hälso- och sjukvården. Vilket 

leder till en mer positiv framgång i en möjlig organdonation (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Även anhöriga till den personen som skall genomgå en organ transplantation måste få 

möjlighet att ställa frågor angående transplantationen. Det är en stressfaktor för 

familjemedlemmarna att känna osäkerhet och ha otillräcklig kunskap kring vad som 

kommer ske under väntetiden och efter transplantationen. Det kan bli stora 

familjeomställningar både före och efter en organ transplantation (Bakkan, et al., 2011).   

      I studien av Melo, Batista, Teixeira, Figueiredo, Ribeiro, Lopes, Pina, Carvalho och 

Granja (2011) ges en bild av att bister på kunskap och utbildning inom området 

organdonation finns. De menar att om mer kunskap inom donationsprocessen var 

aktuell så påverkades det med positiva attityder till organdonation.  

     Vijayalakshmi, Nagarajaiah och Math (2015) menar även att sjukvårdpersonal med 

mer kunskap och sjukvårdspersonal som vårdat patienter som genomgått en 

organdonation var mer positiva att skriva donationskort än personer som hade mindre 

kunskap. Likaså denna studie rekommenderar mer utbildning till sjukvårdspersonal 

inom detta område.  

      Fazakas (2012) visar att utbildning för sjukvårdspersonal av ämnet organdonation 

skall vara obligatoriskt samt att repetition av kunskapen är viktig. Utbildningen bör 

innehålla information om begreppet total hjärninfarkt, donationsprocessen och hur de 

kommunicerar med en familj som är i denna situation. 

 

1.3 Teoretisk referensram - Imogene King 

Kings teori delas upp i två delar som beskriver måluppfyllelse och begreppsförklaring. 

King beskriver tre begrepp; det personliga, det interpersonella och det sociala systemet. 

Hon menar att partnerskapet mellan sjuksköterska och patient ligger i grund för 

omvårdnaden. Varje människa är unik och det är patientens erfarenheter och 

upplevelser som är de viktiga i relationen till sjukvården och patienten. 

Omvårdnadsprocessen ses som en relation där båda parterna måste samarbeta och 

gemensamt komma fram till en måluppfyllelse. King menar att sjuksköterskor som har 

kunskap om patientens och familjens erfarenheter, upplevelser och måluppfyllelse har 

lättare att kunna föreslå bästa metoden för att hantera en viss situation. King har 

utvecklat ett dokumentsystem GONR (Goaloriented Nursing Record) för att utveckla 



 

5 

 

hennes teori av måluppfyllelse. Detta skall hjälpa sjuksköterskor på ett strukturerat sätt 

kunna samla in och dokumentera mål och resultat (Alligood, 2014). 

 

1.4 Problemformulering 

Patientens erfarenheter beskrivs från den tidpunkt då det tas ett beslut om att organ 

transplantation är nödvändigt till dess att transplantationen sker. Väntetiderna för att 

genomgå en organ transplantation är ofta långa och patienterna kan få vänta länge innan 

de får ett nytt organ. En förutsättning för ett bra transplantationsprogram är naturligtvis 

att efterfrågan på organ blir mättat med att tillförseln av organ ökar. Detta är tyvärr inte 

fallet eftersom luckan mellan tillgång och efterfrågan ökar. Genom att skapa en 

förståelse av patientens erfarenheter i väntan på en organ transplantation kan 

sjuksköterskan ge möjlighet till att stödja och bemöta patienterna som är i behov av stöd 

och information. Denna kunskap är därför viktig för sjuksköterskor att ta del av för att 

på allra bästa sätt kunna bemöta patienter som är i en situation när de väntar på en organ 

transplantation.  

 

1.5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters erfarenheter i väntan på en organ 

transplantation samt att granska de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.  

 

1.6 Frågeställningar  

Hur beskriver patienterna sina erfarenheter av att få vänta på en organ transplantation?  

Hur beskrivs de inkluderande artiklarnas datainsamlingsmetod?  

2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie där studien är baserad på beskrivande forskning från 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Beskrivande litteraturstudie sammanfattar 

observationer och beskrivningar av en specifik aspekt eller situation (Polit & Beck, 

2012). 
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2.2 Sökstrategi, databaser och sökord 

Till litteraturstudien har författarna sökt artiklar i två internationella databaser, PubMed 

och Cinahl. Författarna har använt MeSH-termer, subheadings och fritextsökningar. För 

att begränsa sökningen användes booleanska söktermen “AND”. Författarna valde att 

inte använda trunkerade* sökord eftersom sökningen blev för bred. Sökord som valdes 

ansåg författarna till föreliggande studie vara relevanta till syftet och frågeställning. 

Sökstrategin med sökorden var att börja söka artiklar inom huvudområdet genom en 

bred sökning. Det första sökordet som användes var “Organ Transplantation”, detta 

användes i PubMed som en MeSH-term. För att få en mer specifik och begränsad 

sökning kombinerades sökord. Sökorden var: “Organ Transplantation”, “Patients”, 

“Waiting”, “Experience” och “Patient Perspectivs”. 

Vid sökning på “Organ Transplantation” och “Patients” har författarna använd sig av 

MeSH-termer respektive Subheadnings. De resterande sökorden som användes i fritext 

var “Waiting”, “Experience” och “Patient Perspectivs”. 

Författarna använde sig av begränsningar i sökmotorn för att säkerställa träffarnas 

tillgänglighet. I Pubmed användes begränsningarna: Årsintervall: 10 år, Språk: 

Engelska. Artiklarna skulle vara tillgängliga elektronisk via Högskolan i Gävle. I 

databasen Cinahl har författarna använt sig av begräsningarna: Årsintervall 2006-2016. 

Språk: Engelska. Begräsningar som även gjordes i Cinahl var: Linked full text och peer 

rewied. Författarna gjorde samma sökningar i Cinahl och PubMed. Sökningen gjordes 

med samma sökord i de båda databaserna men sökningen gjordes först i PubMed. Detta 

resulterade till att författarna hittade många artiklar med relevant titel och abstrakt i 

dessa sökningar. Samma sökning gjordes sedan i Cinahl. Författarna har valt att inte 

redovisa de sökkombinationer som inte gav resultat.  

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 
 

Databas 

Begränsningar 

och 

sökdatum 

Sökord 

och  

söktermer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

(Exklusive 

dubbletter) 

 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-08 

Orgran Transplantation 

[MeSH] 

42171 0  

 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-08 

Orgran Transplantation 

[MeSH] AND Patients 

[MeSH] 

82 15 5 
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PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-08 

Orgran Transplantation 

[MeSH] AND Patients 

[MeSH] AND Waiting 

(fritext) 

16 5 3 

 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-08 

Orgran Transplantation 

[MeSH] AND Patient 

Perspectives (fritext) 

98 10 3 

 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i 

Gävle 

2016-09-08 

Orgran Transplantation 

[MeSH] AND 

Waiting(fritext) AND 

Experience (fritext) 

300 14 6 

 

Cinahl 

10 år, engelska, 

Linked Full Text, 

Peer Reviewed 

2016-09-08 

(MH ”Organ 

Transplantation+”) AND 

(MH”Patients+”) AND 

Waiting (fritext) 

16 8 4 

 

Cinahl 

10 år, engelska, 

Linked Full Text, 

Peer Reviewed 

2016-09-08 

(MH ”Organ 

Transplantation+”) AND 

(MH”Patients+”) AND 

Experience (fritext) 

32 3 1 

Totalt   557 55 22 

 

2.3 Urvalskriterier 

För att ta del av den senaste forskningen har författarna valt att begränsa sökningen 

genom att endast läsa artiklar som är max 10 år gamla. Alla artiklar är publicerade på 

engelska och är från olika världsdelar. Artiklarna som valts är relevanta till 

litteraturstudiens syfte och huvudområdet ”Organ Transplantation”. Artiklarnas titel och 

abstrakt har granskats överskådligt för att avgöra artikelns relevans till litteraturstudien. 

 

2.3.1 Inklusionskriterier 

Artiklarna är utifrån ett patientperspektiv och beskriva patienters erfarenheter innan en 

organ transplantation. Artiklarna innefattar endast patienter som väntar på en organ 

transplantation av njurar, hjärta, lever eller lungor. Alternativt att patienterna väntar på 

flera organ samtidigt till exempel hjärta och lungor. 

 

2.3.2 Exklusionskriterier 

Artiklarna innefattar inte barn under 15 år. Artiklarna beskrivs inte utifrån ett anhörig- 

eller sjuksköterskeperspektiv. Artiklarna är inte litteraturstudier. 

2.4 Urvalsprocess och utfallet av möjliga artiklar 

Sammanställningen av möjliga artiklar från Pubmed och Cinalh gjorde författarna 
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tillsammans. Efter sammanställning av tabell 1 resulterar artikelsökningen i 557 träffar. 

Författarna till föreliggande studie granskade samtliga 557 titlar. De titlar som var av 

intresse till studiens syfte och frågeställning läste även författarna abstraktet. Svarade 

abstraktet på syftet så sparades dem i en fil för kommande granskning. Av 557 träffar 

fann författarna 55 abstrakt som lästes och granskades. Av dessa 55 abstrakt så fanns 

det 10 dubbletter och 26 artiklar exkluderades på grund av att abstraktet inte svarande 

på syftet. I nästa skede av urvalsprocessen exkluderades ytterligare tre artiklar; en gick 

inte att öppna, en behövde fjärrlån och den sista var ytterligare en dubblett som 

författarna till föreliggande studie tagit miste om. Sammanlagt 19 artiklar lästes i sin 

helhet av båda författarna. Av dessa 19 artiklar som granskades så exkluderades 6 av 

artiklarna på grund av att dem inte svarade på studiens syfte eller var relevant till 

litteraturstudien. Två av artiklarna jämförde patienternas erfarenheter före och efter en 

organ transplantation varav en artikel handlade om mer fysiska aspekter än psykiska. En 

av artiklarna fokuserade på anhörigas erfarenheter av vilka strategier som användes hos 

patienten som skulle genomgå en organ transplantation. En artikel beskrev patienters 

upplevelser av depressiva symtom relaterat till bortfallet av fysisk aktivitet. Liksom en 

annan artikel som exkluderades var syftet att undersöka patienters förändringar i fysisk 

funktion under väntetiden inför en organ transplantation. En artikel föll bort på grund av 

att den handlade om hjärtpatienters erfarenheter av att ta ett beslut angående 

medicinering innan en transplantation Författarna till föreliggande studie ansåg därför 

att dessa artiklar inte var relevanta till studiens syfte. 
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Figur 1. Urvalsprocess och bortfall av artiklar 

2.5 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna har granskats noggrant individuellt ett flertal gånger av båda 

författarna. För att författarna skulle kunna markera relevanta ord och meningar skrevs 

alla artiklarna ut på papper. Författarna delade upp artiklarna och granskning gjordes 

var och en för sig. Under granskningen markerades återkommande kärnord och 

meningar som är relevanta till studiens problemformulering, syfte och frågeställning i 

ett anteckningsblock av respektive författare. Författarna växlade sedan artiklarna och 

samma process återupprepades.  Denna process gjordes för att säkerhetsställa ett 

trovärdigt resultat då artiklarna inte är skrivana på författarnas modersmål (Polit & 

Beck, 2012). Vidare diskuterade och resonerade författarna med varandra, detta för att 

säkerhetsställa att de kommit fram till likvärdigt resultat. Kärnord och meningar som 

var återkommande och relevanta för problemformuleringen, syftet och frågeställningen 

markerades i alla valda artiklar. Markeringarna gjordes för att underlätta för författarna 

att sammanställa ett resultat samt att bilda rubriker till resultatet. 

Därefter sammanställdes de valda artiklarna i en tabell utifrån rubrikerna författare, 

syfte och resultat (se bilaga 1) (Polit & Beck, 2012). De kärnord och meningar som 

Totalt antal träffar 
557 stycken 

Antal lästa abstract 
55 stycken 

Antal valda artiklar 
22 stycken 

Antal lästa artiklar i sin helhet 
19 stycken 

Antal artiklar som ingår i studien 
13 stycken 

502 artiklar exkluderades 
- Titeln svarade ej på syftet 

- Titeln påvisade exlutionskriterier 

36 artiklar exkluderades 
- Abstractet svarade ej på syftet 

- Dubbletter 

Tre artiklar exkluderades 
- gick inte att öppna 

- dubblett 
-behövde fjärrlån  

Sex artiklar exkluderades 
- Svarar ej på syftet eller är relevant för 

våran studie  
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författarna markerat i artiklarna och som återfanns ligger till grund för resultatets 

rubriker och underrubriker. Underrubriker presenteras i figur 2 och 3. 

 

För att svara på litteraturstudiens metodologiska syfte och frågeställning har författarna 

till föreliggande studie granskat och samanställt artiklarnas titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. En tabell 

sammanställdes utifrån dessa rubriker (se bilaga2) (Polit & Beck 2012). För att 

undersöka vilken datainsamlingsmetod som använts i de inkluderade artiklarna 

granskades dem åter igen av båda författarna. Författarna resonerade och diskuterade 

med varandra att de kommit fram till samma resultat, vilket sedan presenteras i det 

metodologiska resultatet. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna ser helst att alla valda artiklar skall vara forskningsetiska och godkända av 

etiska forskningskommittén, dock är detta inget krav. Forskningsetiska överväganden 

handlar om att skydda människors rättigheter och integritet likväl får andra viktiga 

etiska aspekter inte glömmas bort. Resultatet från de granskade studierna får inte 

förfalskas, förvrängas eller plagieras (Polit & Beck, 2012). Med hänsyn till vad Polit 

och Beck (2012) beskriver om forskning, plagering och förfalskning av data eller 

resultat har författarna till föreliggande studie granskat och sammaställt resultatet 

objektivt. Detta stärks ytterligare genom att författarna läst artiklarna var och en för sig 

och därefter diskuterat resultatet, på så vis minskar risken för misstolkning. Risker i 

litteraturstudien kan vara att resultatet misstolkas av författarna på grund av att engelska 

inte är deras modersmål. 

 

3. Resultat  

Resultatet är baserat på 13 vetenskapliga artiklar där 11 artiklar är med kvalitativ ansats 

och resterande två med kvantitativ ansats. De inkluderande artiklarna presenteras i 

löpande text samt i tabellform (Se bilaga 1). Artiklar som resultatet är baserat på är 

markerade med en * i referenslistan. Fem artiklar redogör patienternas erfarenheter i 

väntan på en njurtransplantation. Fyra artiklar redogör om patienternas erfarenheter i 

väntan på hjärt- och lungtransplantation. Två artiklar beskrev patienternas erfarenheter i 

väntan på levertransplantation. De resterade två artiklarna beskrev patienters väntan på 
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organ transplantation i sin helhet, dessa studier var inte specifikt inriktade på en viss typ 

av organ transplantation. Artiklarna är från olika världsdelar och har varierande 

utsträckning i var de är ifrån. Sju artiklar är från Europa där av två är ifrån Sverige. Två 

artiklar är från Asien, tre artiklar från Amerika och en artikel från Australien (Se bilaga 

2). Resultatet presenteras utifrån underrubriker som är relevanta till studiens syfte och 

frågeställning. 

Figur 2 

3.1 Erfarenheter av den mentala stressen 

Ångest, depression, oro och rädsla inför en organ transplantation är återkommande 

erfarenheter hos patienterna som står på väntelistan (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 

2015; Bjørk & Nåden 2008; Knihs, Sartori, Zink, De Aguiar Roza & Schirmer 2013; 

Moran, Scott & Darbyshire 2010; Naef & Bournes 2009).  

    Den mest påtagliga erfarenheten som beskrevs av patienterna var att ha låg 

energinivå. Att inte orka göra vardagliga sysslor och behöva ställa om vardagen var 

erfarenheter och känslor som patienterna beskrev som ett problem. Patienterna beskrev 

svårigheter att utöva fysiska aktiviteter, det blev en påfrestning av deras självbild. 

Patienterna ansåg att allt som kändes viktigt och det som definierar dem som person var 

svårare att utöva. Detta medförde en känsla av att få förändrad självbild och att det var 

svårt att hitta meningen med livet medan de väntande på en organ transplantation 

(Bjørk & Nåden 2008).  

    Li, Chu, Chow, Lau, Leung, Kwan, Tong, Szeto och Ng (2012) visar skillnader i 

Hur beskriver patienten sina erfarenheter av att 
vänta på en organdonation? 

Erfarenheter av 
den mentala 

stressen 

Erfarenheter av att 
leva på paus 

Erfarenheter av 
stöd och 

information 

Erfarenheter av 
tankar inför 
framtiden 
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erfarenheter hos män och kvinnor. Kvinnor uttryckte mer oro och lidande i jämförelse 

med män i väntan på en organ transplantation. 

I flertal artiklar berättar patienterna om att oron och stressen ökar ju längre tiden går 

(Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Knihs et al. 2013; Moran, Scott & 

Darbyshire 2010).  

    De flesta patienterna beskrev att dem accepterat deras livssituation och kände på så 

sätt glädje när dem fick höra att någon annan genomgått en organ transplantation. 

Endast två av de tio deltagarna kände avundsjuka inför vetskapen att någon annan 

patient genomgått en organ transplantation (Lawrence, Sharma, Da Silva-Gane, 

Fletcher & Farrington 2013).   

    Däremot illustrerar Yngman-Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2015) genom deras studie 

att patienterna upplevde känslor av misstro gentemot vården i hur processen runt 

transplantationen går till. Känslan av att andra patienter fick genomgå en 

transplantation före dem själva ökade stressen.  

 

Rädslan om organ transplantationen kommer att lyckas och risker med den gör att 

patienter känner en oro (Knihs et al. 2013)  

    Bjørk och Nåden (2008) hävdar att hälften av patienterna kände en oro inför att dem 

skulle bli sjuka innan organ transplantationen genomfördes. Ångest och rädsla inför att 

avlida innan organ transplantationen var påtaglig och de flesta av deltagarna var oroliga 

för att få cancer. 

 

3.2 Erfarenheter av att leva på paus 

Moran (2016) ger en bild av hur patienter med dialysbehandling känner begränsning att 

leva ett vardagligt liv eftersom de varje dag är bunden till sjukvård. Patienterna berättar 

om hur de känner att livet levs på paus och att livet är parkerat i samband med väntan 

på en organ transplantation.  

    Patienters erfarenheter av att vänta på en organ transplantation beskrivs av Yngman-

Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2015) som att konstant vara i beredskap, det vill säga att 

hela tiden vara tillgänglig och beredd på att en organ transplantation ska ske.  

    I ett flertal studier berättar patienterna om hur de ständigt var beredda med sina 

mobiltelefoner och inväntade ett samtal från sjukhuset (Moran et al. 2010; Yngman-
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Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Chong, Kyung Kim, Reul Kim & Lee 2016; Naef & 

Bournes 2009)  

    Moran, Scott och Darbyshire (2010) lyfter att patienternas erfarenheter beskrivs som 

att livet känns skört väntan på en organ transplantation, detta på grund av att de inte är 

kapabla till att göra det de vill utan är bunden till dialysbehandling. Dialysbehandlingen 

står i vägen för det dagliga livet som innefattar arbete och umgänge med familj och 

vänner.  

    Naef och Bournes (2009) belyser att erfarenheter hos patienterna var att de hade svårt 

att planera in aktiviteter i vardagen eftersom de ständigt var beredda på att en organ 

transplantation plötsligt kan bli aktuell. Patienterna anses inte kunna göra sysslor som 

de tidigare gjort, en av patienterna beskriver sig som fysiskt aktiv i vanliga fall men 

anser sig nu vara uttråkad i och med den ständiga väntan. 

    Om väntan på en organ transplantation spenderades på sjukhus beskrivs erfarenheter 

hos en patient att sjuksköterskorna blev hans nya familj eftersom mest tid spenderades 

ihop med dem (Haugh & Salyer 2007).  

 

3.3 Erfarenheter av stöd och information 

Yorke och Cameron-Traub (2008) beskrev att grunden i mötet med patienten och 

sjuksköterskan är kommunikation. Information, kontakt, nära bekantskap, positivt 

tänkande och medlidande var viktigt för att deltagarna skulle känna en trygghet i sin 

process till en organ transplantation. Erfarenheterna hos deltagarna var att information 

var en viktig aspekt för kvalitén på vården och även den kontinuerliga kontakten med 

sjuksköterskorna. Möjligheten till att ha telefonkontakt med en organkoordinator var 

beskrivet som en livlina och gav en känsla av trygghet.  

    Även en studie från Syd Korea resulterade i att patienterna beskrivit organ 

transplantations-teamet och vårdpersonal som en livlina (Chong et al. 2016). 

 

Yorke och Cameron-Traub (2008) hävdar att positivt tänkande och humor var attityder 

inom vården som resulterar till betydande erfarenheter hos patienter som väntar på en 

organ transplantation. Patienterna ansåg att det var skönt när sjuksköterskorna gav 

bekräftelse under nedstämda perioder, sjuksköterskorna var ett moraliskt stöd för 

patienterna. Att bli sedd som individ och bli bemött med medlidande i vården var också 

viktiga erfarenheter hos patienterna i väntan på organ transplantationen.  
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    En svensk studien beskriver att patienterna kände trygghet i att kunna kontakta 

vårdpersonal om det fanns frågor eller funderingar. Patienterna beskrev även att 

telefonsamtal från koordinatorn kunde var relaterat till förvirring, patienterna 

förknippade det till att det var tid för att få genomgå en organ transplantation (Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg 2013)  

    I en annan studie från Sverige ansåg patienterna att sjukvårdspersonalen var ett stöd 

när de ville ha svar på praktiska frågor. De kände svårigheter att visa emotionella sidor 

inför sjukvårdspersonal, patienterna ville inte besvära sjukvårdspersonalen med deras 

känslor. Om patienterna hade mindre familjestöd så betydde sjukvårdspersonalen mer 

för patienterna och var ett större stöd (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015).  

    Att få information från vårdpersonal och transplantationsteam ansågs hjälpfullt om 

det var individanpassat och om informationen anpassades efter patientens hälsotillstånd 

(Haugh & Salyer 2007). 

 

Familjen och vänner beskrivs som ett stort stöd hos patienter i väntan på en organ 

transplantation (Chong et al. 2016; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2013; Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & Uhlin 2015)  

    Yngman-Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2015) beskriver att det är viktigt för 

patienterna att få dela med sig av sina funderingar och oro angående sitt hälsotillstånd 

och inför en organ transplantation.  

Chong et al. (2016) illustrerar att det fanns en stor tacksamhet från patienter gentemot 

familjen när det blev stora förändringar i vardagen, samt att familjens liv förändrades 

när de behövde vara förberedda inför en organ transplantation.                                         

    Ivarsson, Ekmehag och Sjöbergs (2013) studie visade att familj och vänner inte 

behöver vara ett stöd med enbart fysisk närvaro. Patienterna menar att familj och 

vänner även var ett stöd via brev och sociala medier.  

 

Knihs et al. (2013) beskriver patienternas stöd hos andra patienter som också väntar på 

en organ transplantation. Patienterna beskriver varandra som en familj och att de byggt 

upp ett band mellan varandra medan de är på dialysbehandling. Patienterna gav 

varandra hopp, styrka och stöd.  

    Att få träffa patienter som genomgått en transplantation var väldigt uppskattat för 

patienter som väntade på en organ transplantation. Patienter som träffat andra patienter 
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som varit i samma i samma situation och fick dela erfarenheter, beskrev det som en 

hjälp och att de kände sig hoppfulla, inspirerade och kände hopp inför framtiden 

(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2013).  

    Ramíreza, Febrerob, Martínez-Alarcón, Abeteb, Galerab, Cascalesb, López-Navasd, 

Gonzálezb, Ríosb, Ponsb och Parrillab (2015) gjorde en undersökning i vad gruppterapi 

hade för påverkan på patienternas erfarenheter i att vänta på en organ transplantation. I 

första mötet var gruppen osäkra på att delta och dela med sig av erfarenheter och 

känslor inför andra. Det andra mötet påvisade att patienterna kände oro och ångest inför 

en organ transplantation. De fanns önskemål hos patienterna att få diskutera funderingar 

med läkare. Patienterna fick möjlighet att prata med läkare vilket minskade patienternas 

oro och ångest. Studien visade även på att den största oron var förknippad med 

ensamhet och död. Patienterna uttryckte oro för familjen med rädsla för beroende och 

skuldkänslor. Att dela med sig av erfarenheter med patienter i samma situation 

genererade i empati som relaterade till minskad oro och rädsla.  

 

3.4 Erfarenheter av tankar inför framtiden  

En återkommande erfarenhet hos patienterna som väntar på en organ transplantation var 

att de kände stor osäkerhet inför den kommande framtiden, samt att osäkerheten ökade 

ju längre väntetiden inför transplantationen blev (Moran, Scott & Darbyshire 2010 & 

Knihs et al 2013).   

    Yngman-Uhlin, Fogelberg och Uhlin (2015) beskrev att patienterna ansåg en organ 

transplantation som en biljett till ett normalt liv igen, patienterna hade förhoppningar 

om att komma tillbaka till sitt arbete.  

    Även Knihs et al. (2013) beskriver att patienter hade förhoppningar om att en organ 

transplantation skulle hjälpa dem till att kunna fortsätta leva ett normalt liv med deras 

familj. Förhoppning av att komma tillbaka till arbetsmarknaden och att de skulle kunna 

resa då de inte längre är bunden till dialys behandling är erfarenheter patienterna 

beskriver.  

    Patienter beskriver att i väntan på en organ transplantation är det viktigt med ett 

positivt tänkande om framtiden (Chong et al. 2016); Moran (2016) & Yorke & 

Cameron-Traub 2008). Likväl beskrev patienterna i studien av Moran, Scott och 

Darbyshire (2010) erfarenheter där de ansåg att se ljust på framtid var en viktig tillgång 

för att hantera situationen i väntan på en organ transplantation. 
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    Chongs et al. (2016) studie visade att patienternas erfarenheter av ett positivt 

tänkande inför framtiden har hjälpt dem att hantera svåra situationer.  

    Moran, Scott och Darbyshire (2010) belyser vikten av att patienter som väntar på en 

organ transplantation måste hoppas och tro på att en organ transplantation kommer att 

ske. Patienterna var tvungna att intalade sig själva att organ transplantationen kommer 

genomföras. Det kan vara imorgon eller om ett år, dock var patienterna tvungna att vara 

förberedda och intala sig själva på att vänta. 

 

3.5 Metodologiskt resultat 

I resultatet inkluderas 13 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 11 artiklar är med kvalitativ ansats (Moran, Scott & Darbyshire 2010; Yngman-

Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Naef & Bournes 2009; Knihs et al. 2013; Ivarsson, 

Ekmehag & Sjöberg 2013; Lawrence et al. 2013; Bjørk & Nåden 2008; Chong et al. 

2016; Haugh & Salyer 2007; Moran 2016 & Yorke & Cameron-Traub 2008)  och två 

med kvantitativ ansats (Li et al. 2012 & Ramíreza et al. 2015).  

 

 

Figur 3 

 3.5.1 Kvalitativa artiklar 

Av de kvalitativa artiklarna är majoriteten baserat på intervjustudier där deltagaren själv 

får berätta och redogöra sina erfarenheter av att vänta på en organ transplantation. I sju 

av 11 kvalitativa artiklar användes semi-strukturerade intervjufrågor med en 

öppningsfråga som sedan utvecklas med följdfrågor (Moran, Scott & Darbyshire 2010; 

Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Knihs et al. 2013; Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg 2013; Lawrence et al. 2013; Chong et al. 2016 & Yorke & Cameron-Traub 

Hur beskrivs de inkluderande artiklarnas 
datainsamlingsmetod? 

Kvalitativa artiklar 
Kvantitativa 

artiklar 
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2008)  

    Resterande kvalitativa artiklar använde sig av andra intervjumetoder. Moran (2016) 

är en djupgående intervju som användes vid två tillfällen på två olika sjukhus. Haugh & 

Salyer (2007) samlade in data genom gruppintervjuer som även videofilmades. 

Författarna använde sig av en öppningsfråga och inspelningen gjordes för att säkerställa 

att all data samlades in. Bjørk & Nåden (2008) använde forskningsintervjuer som 

datainsamlingsmetod. Naef & Bournes (2009) samlade in data genom att intervjua 

deltagarna i en dialog. Deltagarna fick en öppningsfråga och sedan fick de prata fritt, 

forskaren fick inte guida deltagaren i samtalet.  

    Alla kvalitativa intervjustudier spelades in och transkriberades ordagrant. I studierna 

Moran et al. (2010); Naef & Bournes (2009) & Knihs et al. (2013) fick deltagarna 

själva bestämma vart dem ville att intervjuerna skulle äga rum.  

I studierna av Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Chong et al. (2016); Haugh & 

Salyer (2007) och Yorke & Cameron-Traub (2008) blev deltagarna intervjuade i ett tyst 

rum på sjukhuset. I fyra studier Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg (2013); Lawrence et al. 

(2013); Bjørk & Nåden (2008) och Moran (2016) framkom det ej på vilken plats 

intervjuerna genomförts.  

    Studien av Moran, Scott och Darbyshire (2010) genomförde uppföljningsintervjuer 

ett år senare. Den andra intervjuen var uppbyggd med hjälp av teman som framkommit 

från den första intervjun. Likaså Moran (2016) gjorde ännu en intervju ett år senare 

efter att den första gruppen deltagare blivit intervjuade, det framkommer inte om det 

var en uppföljningsintervju. 

 

3.5.2 Kvantitativa artiklar 

I de två kvantitativa studierna har författarna använt sig av två olika enkäter. En av de 

kvantitativa artiklarna använde Beck Depression Inventory test som 

datainsamlingsmetod. Li et al. (2012) använde självadministrerade anonyma enkäter. 

Enkäterna var uppbyggda med basfrågor om kön, ålder, organ transplantation och tiden 

på väntelistan. Patienterna fick sedan svara på frågor om oro och känslor. Patienterna 

fick sätta upp mål om hur de trodde chanserna att bli transplanterad, nivån av glädje 

samt att bedöma graden av stöd som mottagits. Patienterna ombads även att fylla i 10 

stycken ja och nej frågor som beskrev patienterna känsla av funderingar och känslor. 

Dessa 10 frågor var formulerade utifrån ett pilot formulär. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Patienters erfarenheter att vänta på en organ transplantation beskrivs med mycket 

känslor och uttryck. Majoriteten av deltagarna beskriver att stöd och information från 

anhöriga, sjukvården och patienter som är i samma situation är viktigt i väntan på en 

organ transplantation. Stöd från både närstående och sjukvården beskrivs som ett 

verktyg när patienterna hanterar känslor som ångest och depression. Att ständigt behöva 

vara i beredskap och förberedd inför en organ transplantation är erfarenheter som var 

återkommande hos patienterna. Att vara bunden till sjukvården samt att behöva vara 

kontaktbar av organ transplantationsteamet beskrevs som en erfarenhet av att livet 

levdes på paus. Att ständigt behöva vänta innebar en osäker framtid för patienten, ju 

längre patienten stod väntelistan desto mer gick tankarna mot en osäker framtid.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

För att hantera väntan använder sig patienterna av olika strategier som hjälper dem att 

se ljust på framtiden. Det är viktigt att ha mål att sträva efter samt att använda sig av 

olika strategier för att hantera väntan (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Knihs 

et al. 2013; Bjørk & Nåden 2008 och Moran 2016).  

    Innan en organ transplantation är det viktig att identifiera patienter som har svårt att 

hantera känslor som ångest, rädsla och depression. Att ha en bristande copingförmåga 

innan en organ transplantation kan ha stor påverkan på hur patienten hanterar 

situationen efter organ transplantationen (Bakkan, et al., 2011).  

    Positvit tänkande om framtiden framkommer som en viktig aspekt i väntan på en 

organ transplantation hos patienterna (Chong et. al. 2016; Moran, 2016 & York & 

Cameron- Traub, 2008) Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan har 

en viktig roll att vägleda patienterna till att hitta strategier som får patienterna att tänka 

positivt inför framtiden. Sjuksköterskan kan råda patienterna att utöva aktiviteter som 

ger dem energi och en känsla av välmående.  

    Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att hitta strategier som passar för den enskilde 

patienten. Teoretikern Imogene King belyser vikten av att sjuksköterskor med mer 

kunskap om patientens erfarenheter har lättare att föreslå de bästa strategierna till 

patienterna för att hantera situationer, samt att omvårdnadsprocessen ska ses som en 
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relation mellan två olika parter (Alligood, 2014).  

     För att patienten skall känna tillit och trygghet till sjukvårdspersonalen anser 

författarna till föreliggande studie att vikten skall läggas på att få en personcentrerad 

vård och kontakt med hälso-och hälsosjukvården skall till största del ske av 

sjuksköterskor som har kännedom om patienten. Författarna till föreliggande studie 

anser att det annars kan vara svårt att uppfylla känslan av trygghet och att patienten 

skall kunna dela med sig av sina erfarenheter.  

      King förespråkar att skapa ett partnerskap mellan vårdgivaren och patienten samt att 

det lägger grunden för att kunna ge de bästa råden om hur en patient ska hantera 

situationer. King påpekar även vikten av att sträva efter måluppfyllelse för att hantera 

svåra situationer i det dagliga livet (Alligood, 2014).  

    Moran (2016) hävdar att patienterna använde sig av måluppfyllelse, de sätter upp mål 

och delmål för att hantera sin väntan på en organ transplantation. Författarna till 

föreliggande studie anser att sätta upp mål och strategier kan hjälpa patienten att känna 

sig delaktig i sin vård samt med fördel bilda ett partnerskap tillsammans med 

sjuksköterskan.  

    Patienter beskrev erfarenheter av att ha brist på energi och att känna sig orkeslösa. 

Att ha brist på energi medförde känslan att inte kunna utöva fysiska aktiviteter, detta 

medförde även psykisk ohälsa (Bjørk & Nåden 2008).  

    Att ha brist på energi är vanligt förekommande hos patienter i följd av sjukdom eller 

en bieffekt av behandling. Trots att trötthet ofta är förekommande hos patienter så är 

strategier som lindrar trötthet inte tillräckligt utvecklade. Att utvärdera metoder för 

trötthet och lindring är under konstant utvärdering i omvårdnadsvetenskapliga studier 

(Ekman, 2009).  

    Patienter som genomgår dialysbehandling beskrev känslan av förlorad energi under 

dialys dagarna. Patienterna uttryckte en efterfrågan och saknad av att diskutera 

erfarenheter och strategier med andra patienter i samma situation. Patienterna ansåg att 

kommunikationen mellan dialys patienterna kunde förbättras och att det kunde bidra till 

utveckling av strategier (Lawrence et al. 2013)  

    Det överensstämmer med patienternas erfarenheter i studien av Haugh och Salyer, 

(2007), att dela sina erfarenheter och strategier med varandra har hjälp patienterna att 

hantera tiden medan dem väntar på en organ transplantation. 
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Att få stöd och information medan en patient väntar på en organ transplantation 

framkom som en av de viktigaste aspekterna hos patienterna, det är en återkommande 

erfarenhet i majoriteten av studierna som resultatet är baserat på (Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & Uhlin 2015; Knihs et al. 2013; Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2013; Bjørk 

& Nåden 2008 & Haugh & Salyer 2007).  

    För att inte bidra till missförstånd måste sjuksköterskan anpassa allt som sägs till 

varje situation och individ. Informationen kan tolkas och förstås olika hos patienterna 

beroende på när, var och av vem informationen ges (Baggens & Sandén, 2010).  

    Att anpassa språket och försöka hitta ett gemensamt fokus anser författarna till 

föreliggande studie vara bidragande till god kommunikation. Författarna till 

föreliggande studie anser också att sjuksköterskan ska tänka på att inte använda för 

mycket medicinska termer när information ges ut och att sjuksköterskan ser patienten 

som en enskild individ. 

    Patienterna uttryckte ett starkt behov av att få information. Att kunna ha ett öppet och 

ärligt samtal om organ transplantationen och om patienternas hälsosituation (Yorke & 

Cameron-Traub, 2008) Författarna till föreliggande studie anser därför att det är viktig 

med tydlighet för att undvika missförstånd mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

Eftersom fem av 13 studier är baserade på patienter som ska genomgå en 

njurtransplantation har författarna att granskat och diskuterat dessa studier. Att bli 

begränsad i vardagen och bunden till sjukvården är återkommande erfarenheter hos 

flera patienter (Moran, Scott & Darbyshire 2010 & Naef & Bournes, 2009). Författarna 

till föreliggande studie såg att patienter som var i behov av njurtransplantation ofta 

beskrev känslan att var isolerade och kände begränsningar till det sociala livet då dem 

var bundna till dialysbehandling. I jämförelse med patienterna som väntade på ett hjärta 

eller lungor.   

    Författarna till föreliggande studie diskuterade möjligheterna till om det var så att 

patienter som väntar på njurtransplantation kände sig mer begränsade och nedstämda på 

grund av att patienterna hade fler sjukhusbesök.  

    Dock ansåg patienterna i studien av Knihs et.al (2013) och Ramíreza et.al. (2015) att 

det var ett stöd att träffa patienter som var i samma situation. Därför diskuterade 

författarna till föreliggande studie möjligheten att få kontakt med en patient i samma 

situation var större för patienter som behandlades med dialys. Att träffas på sjukhuset 
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några dagar i veckan tror författarna till föreliggande studie kan bilda en relation mellan 

dialyspatienterna, på så sätt kan det bidra till en trygghet i att diskutera med en patient 

som är i samma situation. 

     Å andra sidan så belyser majoriteten av patienterna oavsett vad de väntar på för 

organ att de hela tiden måste vara tillgängliga och beredda på ett samtal (Moran, Scott 

& Darbyshire 2010; Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Chong et al. 2016; Naef 

& Bournes 2009) Att leva i ovisshet och inte veta när en transplantation ska ske anser 

författarna till föreliggande studie vara psykiskt påfrestande.  

    I resultatet till föreliggande studie är det inte några större skillnader i hur patienterna 

uppfattar tiden att vänta på en organ transplantation. Detta ses därför som troligheten att 

patienterna har liknande erfarenheter av att vänta på en organ transplantation är ganska 

stor.  

    Trots det måste författarna ta hänsyn till att alla patienters erfarenheter av hälsa 

påverkas av sociala och ekonomiska faktorer samt den fysiska miljön och 

livsstilsfaktorer (Ringsberg, 2010). 

 

4.3 Metodologiskt resultatdiskussion 

Studiens metodologiska resultat är baserat på de granskade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. Eftersom 11 av 13 artiklarna använde intervjuer som 

datainsamlingsmetod anser författarna till föreliggande studie att resultatet ger en rättvis 

bild av hur erfarenheter beskrivs utifrån ett patientperspektiv. I ett flertalav de 

kvalitativa artiklarna som granskats var resultatet uppbyggt med citat. Detta medförde 

att författarna till föreliggande studie fick en större förståelse i hur patienters 

erfarenheter inför en organ transplantation beskrivs. I jämförelse till kvantitativa artiklar 

så anser författarna att kvalitativa artiklar gav en verklighetsbild och författarna fick en 

mer rättvis bild över hur patienterna beskrev erfarenheter med egna ord istället för att 

det beskrevs i siffror och tabeller. Polit och Beck (2012) beskriver att citat används när 

författare vill framföra viktiga punkter och erfarenheter hos deltagare i studien samt att 

citat i kvalitativa studier förbättrar innehållet och validiteten i artiklarna ökar. 

    Kvalitativa studier används till största del för att få en bra uppfattning om patienters 

erfarenheter och upplevelser då de ofta är baserade på intervjuer (Polit & Beck, 2012).   

     Metoder som användes var semi-strukturerade intervju, djupgående intervju, 

gruppintervju samt dialog intervju. Resterande studiers datainsamlingsmetod bestod av 
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enkäter. Eftersom syftet med litteraturstudien var att beskriva patienternas erfarenheter 

anser författarna till föreliggande studie att resultatet är mer trovärdigt då majoriteten av 

studiens resultat är baserat på kvalitativa artiklar. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Arbetets design är en beskrivande litteraturstudie, där författarna har undersökt och 

sammanställt tidigare forskning. Denna design anses vara passande när tidigare 

forskning skall sammanställas (Polit och Beck, 2012). De artiklar som författarna valde 

att granska var av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Författarna till 

föreliggande studie valde att använda sig av erfarenheter för att få ett beskrivande 

resultat. Dock ville inte författarna utesluta kvantitativa artiklar. Detta på grund av att 

författarna ville få ett resultat som är baserat på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. 

    Författarna till föreliggande studie anser dock att en svaghet med litteraturstudien kan 

vara att de kvantitativa artiklarna inte fått lika mycket utrymme som de kvalitativa 

artiklarna. De kvantitativa artiklarna var svåra att tolka i patienternas erfarenheter samt 

att det var svårt att tolka erfarenheterna utifrån underrubrikerna som presenteras i 

resultatet. 

    Författarna till föreliggande studie hade begränsningen att resultatet skall vara baserat 

på artiklar som inte är äldre än 10 år. Då majoriteten av de valda artiklarna är mindre än 

5 år gamla är resultatet färskt och baserat på den senaste forskningen. Detta medför att 

resultatet är mer tillförlitligt och trovärdigt vilket författarna till föreliggande studie 

anser vara en styrka för litteraturstudien.  

    För att få en bredd på artiklar i databassökningen har författarna valt att använda sig 

utav två databaser, PubMed och Cinhal (Polit & Beck, 2012).  

    Eftersom alla valda artiklar är skrivna på engelska vilket inte är författarnas 

modersmål kan det anses som en svaghet då missförstånd kan ha uppstått i tolkningen 

av resultatet. För att få en korrekt uppfattning granskades alla valda artiklar av 

författarna ihop samt var och en för sig. Detta resulterar till ännu en styrka för 

litteraturstudien då de valda artiklarna tolkats ur två olika synvinklar vilket också bidrar 

till ett sannolikt resultat. Litteraturstudien har även granskats av författarnas handledare. 

Författarna valde att begränsa databasökningen av eventuellt möjliga artiklar till 
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kostadsfria inom Högskolan i Gävle. Detta kan ha haft påverkan på resultatet då nya 

relevanta artiklar inom området uteblivit.  

Artiklarna som granskades i litteraturstudien var utförda i olika länder. På så vis anser 

författarna till föreliggande studie att resultatet innefattar ett bredare internationellt 

perspektiv.  

I sju av de 13 valda artiklarna framkom det ej vilket kön patienterna hade. Författarna 

till föreliggande studie anser att detta kan påverka resultatet i en viss riktning, eftersom 

en av de valda studierna visar att genusskillnader påverkar. Det framkom att det var 

skillnad på män och kvinnors erfarenheter av oro och lidande (Li et.al.2012). 

Författarna till förliggande studie valde att presentera resultatet i underrubriker för att få 

en god struktur genom arbetet. Detta gjordes även för att underlätta läsningen och att 

läsaren skulle få en förståelse av att dessa underrubriker var de vanligaste 

erfarenheterna som beskrevs av patienterna. En svaghet som författarna reflekterat över 

kan vara att erfarenheter som inte passade in i underrubrikerna uteslöts. Erfarenheter 

som inte var återuppkommande i fler än enstaka artiklar och endast upplevdes av 

enstaka patienter kan ha uteslutits. Detta på grund av att författarna till föreliggande 

studie letade efter erfarenheter som var återkommande hos patienterna och som kunde 

ses som allmänna erfarenheter i väntan på en organ transplantation. 

 

4.5 Kliniska implikationer 

Litteraturstudiens betydelse är att få en ökad förståelse hur patientens erfarenheter är i 

processen av att vänta på en organ transplantation samt ge kunskap i vilket stöd 

patienten kan behöva. Detta kan vara betydelsefullt för grundutbildade sjuksköterskor. 

Tiden på väntelistan är lång och att patienterna blir mer lidande desto längre de väntar. 

En förutsättning till att väntetiden skall bli kortare behövs mer forskning för att få en 

ökad förståelse av organ transplantation och organdonation. Patienter som väntar på en 

organ transplantation behöver inte ha lika lång väntetid om kunskapen i området 

organdonation var mer tillgänglig. Mer forskning kan göras på hur mycket kunskap 

människor har angående organdonation och hur det skall nås ut med information och 

kunskap till människor som inte har tagit ställning angående organdonation. Som 
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sjuksköterska är det viktigt att vara uppdaterad med ny kunskap och förmedla det till 

patienter och dess närstående. Med hjälp av ny forskning inom området kan 

sjuksköterskan dela med sig av kunskaper och information angående organ 

transplantation samt men även sprida kunskap om organdonation. 

4.6 Slutsats 

Att vänta på en organ transplantation påverkar patienter både fysiskt och psykiskt, livet 

levs på paus och begränsar det dagliga livet. Stöd och information till patienten som 

väntar på en organ transplantation är en av de viktigaste aspekterna. Väntelistorna för 

en organ transplantation är långa och många patienter känner rädsla och oro inför att bli 

sjuka innan de får genom gå en organ transplantation. Sjukvårdpersonalen har därför ett 

stort ansvar att ge information och ta hänsyn till patienternas individuella behov medan 

de väntar på en organ transplantation. 
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Författare 

 

Titel 
 

Syfte 

 

Resultat 

1 Chong,Kyung 

Kim, Reul Kim & 

Lee, 2015 

Waiting for a kidney 

transplant: the 

experience of patients 

with end‐stage renal 

disease in South Korea 

Syftet var att undersöka 

Koreanska patienters 

erfarenheter med 

njursjukdom som väntat på 

en njurtransplantation 

Patienterna beskriver att det var viktigt att se ljuset i tunneln, att de ska fokusera på möjligheterna, 

transplantationen och att bevara hoppet om att fortsätta leva. Patienterna beskriver att de levde på 

”standby” och att de ständigt väntade på ett telefonsamtal vilket bidrog till att de blev begränsade. 

Några patienter beskriver att det kändes som ett lotteri om vem som ska få njuren, en dragkamp 

mellan spänning och frustration samt en tomhet om man inte blir ”vald”. De beskriver även att de 

kände tvivel och var misstänksamma mot väntelistan. Vissa patienter tog upp att de kände 

tacksamhet gentemot sina familjer, i grund och botten lever hela familjen i “standby”. Patienterna 

beskrev även att de skulle vara redo för dagen med stort D. Förberedda fysiskt för att kunna 

genomgå transplantationen när som helst, tester och sparar pengar för att ha råd samt ta hand om sin 

hälsa. 

2 Knihs, 

Sartori,Zink, De 

Aguiar Roza & 

Schirmer, 2013 

The Experience of 

Patients Who Need 

Renal Transplantation 

while Waiting for a 

Compatible Organ 

 

Syftet med denna studie 

var att förstå upplevelsen 

av patienter med kronisk 

njursvikt som ingår i 

väntelistan för en 

njurtransplantation. 

Patienterna beskriver erfarenheterna av väntan som bestäms av ett kompatibelt organ. Där 

erfarenheter av att vänta på ett nytt organ beskrivs. Patienterna får känslor av att donatorerna är 

overkliga. Patienterna beskriver känslor som ångest, smärta, rädsla, optimism, hopp och förtvivlan. 

Patienterna beskriver osäkerhet inför framtiden. Patienterna beskriver även vilka metoder som 

användes för att kunna fortsätta livet på väntelistan. Patienterna beskriver hur de använder sig av 

metoder som för att som mår bättre tillexempel egenvård och stöd från familjen. Patienterna 

beskriver vilka känslor de tror sig ha efter en transplantation. Hur de ska leva liver efter 

transplantationen. Ämnen som togs upp var pånyttfödelse och värdighet. 

3 Haugh & Salyer, 

2007 

Needs of patients and 

families during the wait 

for a donor heart 

Syftet med studien var att 

undersöka patienters och 

familjemedlemmars 

uppfattning av vilka 

insatser som är viktiga i 

väntan på en 

hjärttransplantation 

Teman/underrubriker som framkom var att dela information, känslighet för familjen medan deras 

anhöriga är inlagd på sjukhus, att upprätthålla respekt och värdighet, att sjukhuspersonalen gör det 

“lilla extra” samt att ha en normal tillvaro trots sjukhusvistelse och strategier. 
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4 Ivarsson, 

Ekmehag & 

Sjöberg, 2013 

Heart or lung 

transplanted patients' 

retrospective views on 

information and support 

while waiting for 

transplantation 

Syftet med denna studie 

var att beskriva patientens 

tillbakablickande 

upplevelser av den 

information och det stöd 

de mottagits i väntan på ett 

nytt hjärta eller 

lungtransplantation 

Patienterna beskriver att de fått information och har haft kontakt med transplantation teamet under 

tiden då de väntat på ett organ. Patienterna beskriver även uppskattningen av att ha familjens support 

under väntetiden. Att träffa en annan patient som genomgått samma typ av transplantation var 

uppskattat. I resultatet beskrivs patienterna erfarenheter i okunskap och att inte alla förstår hur sjuka 

dom egentligen är. 

5 Lawrence, 

Sharma, Da Silva-

Gane, Fletcher & 

Farrington, 2013 

Exploring the views of 

patients not on the 

transplant waiting list: a 

qualitative study 

Syftet med denna studie 

var till att bestämma 

åsikter och attityder hos 

patienter som inte är på 

väntelistan samt om 

processen för 

transplantations 

fördelning. 

Patienterna beskriver de negativa känslor inför att inte stå med på väntelistan för en transplantation, 

men även beskrivs de att deltagarna även har varit accepterande. De såg dialysen som en livräddare. 

Resultatet delas upp i underrubrikerna: Emotionella upplevelser, begränsad levnadsstil, tjänster, 

organdonation samt rättvist och lika tillträde till transplantation 

6 LI, Chu, Chow, 

Lau, Leung, Ha 

Kwan, Tong, 

Szeto & Man Ng  

Kina, 2012 

Cross sectional survey on 

the concerns and anxiety 

of patients waiting for 

organ transplants 

Syftet med studien var att 

få en uppfattning av 

patienters oro när de 

väntar på en 

organtransplantation 

Man såg skillnad mellan kvinnliga och manliga patienter. Kvinnliga utryckte mer oro och lidande 

7 Moran, 2016 Experiences of Patients 

on Outpatient 

Hemodialysis Therapy 

Who Are Anticipating a 

transplant 

Syftet med studien var att 

ge en detaljerad 

beskrivning av patienters 

erfarenhet med njursvikt 

som genomgår hemodialys 

Patienterna beskriver att det är en lång väntan och att de blir mer och mer oroliga, att de har ångest 

och inte kan planera sin framtid medan de väntar. 

Tre huvudteman kom upp: Att vara ängslig: orolig för möjligheter om sin framtid, “kommer jag 

någonsin få en njure”, ökad oro när de väntat längre än den genomsnittliga tiden.  

Att leva i “limbo”: livet är parkerat/på paus, kan inte fokusera på framtida mål, oförmåga till att 

arbeta, bunden till att gå på dialys. 

Att övervinna plågsamma humör: Deltagarna beskriver vikten av att ha framtida mål och önskningar, 

bevara hoppet om att få en ny njure. 
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8 Moran, Scott & 

Darbyshire, 2010 

Waiting for a kidney 

transplant: patients' 

experiences of 

haemodialysis therapy 

Syftet med studien var att 

undersöka erfarenheter hos 

patienter som var i 

slutstadiet av njursjukdom 

och hade hemodialys 

Patienterna beskriver erfarenheter med tre underrubriker. - 

- Lever på hoppet: De beskriver att eftersom dem inte vet när transplantation skall ske så lever det 

hela tiden på hoppet om att det snart skall ske. 

- Osäkerhet: I och med all väntan så uppstår även en osäkerhet. Patienterna beskrev upplevelsen av 

osäkerhet medan de väntade på en njurtransplantation. Vilket medförde en osäkerhet inför framtiden. 

- Att vara väntande: Patienterna kände en osäkerhet inför framtiden och erfarenheter av att 

hemodialysen hindrade dem från att utöva vardagliga aktiviteter. Ledsamhet, depression och 

förtvivlan var känslor som beskrevs 

9 Naef & Bournes, 

2009 

The lived experience of 

waiting: a Parse method 

Syftet med studien var att 

upptäcka strukturer och 

erfarenheter av att vänta. 

Samt att generera nya 

kunskaper om hälsa och 

livskvalitet. 

Patienterna beskriver erfarenheter av att känna en frustration av att vänta på en transplantation. De 

beskriver även känslor som: Ångest, rädsla, att livet står i paus, uttråkad och oro för 

familjemedlemmar. Även känslan av att inte kunna vara oberoende av någon annan beskrivs. 

10 Ramíreza, 

Febrerob, 

Martínez-

Alarcón, Abeteb, 

Galerab, 

Cascalesb López-

Navasd 

Gonzálezb, Ríosb, 

Ponsb & 

Parrillab, 2015 

Benefits of Group 

Psychotherapy in 

Cirrhotic Patients on the 

Liver Transplant Waiting 

List 

Syftet med studien är att 

undersöka fördelar med 

gruppterapi inför en lever 

transplantation 

Patienterna kände rädsla och ångest inför transplantationen. Att en “transplantationsläkare” kom och 

pratade på gruppterapin minskade rädslan och ångesten. Samt att dela erfarenheter med andra 

patienter i samma situation. Under terapin fick en av deltagarna transplanteras vilket ökade hopp hos 

dem andra deltagarna. 

11 Torunn Bjørk & 

Nåden, 2008 

Patients’ experiences of 

waiting for a liver 

transplantation 

Syftet med studien var att 

undersöka patienters 

erfarenhet av att blivit 

accepterad som mottagare 

av en ny lever och deras 

Patienterna beskriver erfarenheter av att inte ha någon energi och att det har stor påverkan både 

psykiskt och fysiskt. De beskriver att dem känner sig deprimerade relaterat till den extrema 

tröttheten och att de inte kan utföra vardagliga aktiviteter De flesta sökte stöd hos respektive och 
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erfarenheter efter det 

beslutet. 

familjemedlemmar men även sin inre styrka. 

12 Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & 

Uhlin, 2015 

Life in standby: 

hemodialysis patients' 

experiences of waiting 

for kidney 

transplantation 

Syftet med studien var att 

undersöka erfarenheter av 

hemodialys hos patienter 

som väntar på en 

njurtransplantation 

Patienterna beskriver osäkerheten om framtiden, farhågor om att tiden rinner ut 

 samt hur och vad man ska göra för att vara beredd. Patienterna känner en stress av att se andra 

transplanteras före samt att konstant vara i beredskap, att alltid vara beredd på ett samtal. 

Att vara bunden till dialys är erfarenheter som beskrivs av patientera. De kände en oro och stress av 

att sin hälsa ska bli sämre innan en transplantation sker. Information och stöd från familj & vård 

personal var av betydelse, kontinuerliga information minskade oron hos patienten inför 

transplantationen 

Transplantationen sågs som “biljetten” till ett normalt liv igen 

 

13 

Yorke & 

Cameron-Traub, 

2006 

Patients' perceived care 

needs whilst waiting for 

a heart or lung transplant 

Syftet med studien var att 

undersöka uppfattningar 

om omsorg och 

förväntningar på 

omvårdnad i patienter som 

står på hjärta och/eller 

lungtransplantation 

väntelista. 

Kommunikation i allmänhet tycks påverka deltagarnas uppfattningar om kvaliteten på omvårdnad 

och omvårdnadsåtgärderna. Fem underrubriker skapades relaterat till deltagarnas uppfattning om 

omvårdnaden medan dom är på väntelistan: Behov av information, behov av kontakt med 

sjuksköterkorna, behov av förtrogenhet, behov av positivt tänkande och behov av medkänsla. 
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Författare 

 

Titel 

 

Design och 

eventuellt ansats 

 

Undersökningsgrupp 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Dataaanalysmetod 

1 Chong,Kyung Kim, 

Reul Kim & Lee, Syd 

Korea 2015 

Waiting for a kidney 

transplant: the 

experience of patients 

with end‐stage renal 

disease in South Korea 

Kvalitativ ansats med 

beskrivande design 

8 personer, över 19 år. vara i slutskedet 

av en njursjukdom, vänta på sin första 

transplantation och varit väntande 

minst ett år samt inte ha några problem 

med att kommunicera. 

Djupgående intervjuer med 

användning av 

semistrukturerade frågor 

Konventionell innehållsanalys 

2 Knihs, Sartori,Zink, 

De Aguiar Roza & 

Schirmer,  

Brasilien 2013 

The Experience of 

Patients Who Need 

Renal Transplantation 

while Waiting for a 

Compatible Organ 

Kvalitativ ansats med 

utforskande och 

beskrivande design.  

20 deltagare som väntade på en 

njurtransplantation som väntat i mer än 

sex månader på en transplantation. 

Intervju med 

semistrukturerade frågor 

Analysis 12 

3 Haugh & Salyer , 

USA 2007 

Needs of patients and 

families during the wait 

for a donor heart 

Kvalitativ ansats med 

fokusgrupp teknik 

11 personer, åtta patienter och 3 

familjemedlemmar 

Videofilmade 

gruppintervjuer 

Innehållsanalys 

 

4 Ivarsson, Ekmehag & 

Sjöberg, Sverige 2012 

Heart or lung 

transplanted patients' 

retrospective views on 

information and support 

while waiting for 

transplantation 

Kvalitativ ansats med 

beskrivande design 

16 personer, nio kvinnor och 7 män, 

över 16år som gått igenom en hjärt-

eller lungtransplantation för sex 

månader sedan 

Intervjustudie med 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

 

Kvalitativ innehållsanalys 



 

7 

 

5 Lawrence, Sharma, 

Da Silva-Gane, 

Fletcher & 

Farrington, England 

2013 

Exploring the views of 

patients not on the 

transplant waiting list: a 

qualitative study 

Kvalitativ ansats  10 personer, sju män och tre kvinnor Intervjustudie med 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

Grounded Theory  

6 LI, Chu, Chow, Lau, 

Leung, Ha Kwan, 

Tong, Szeto & Man 

Ng, Kina 2012 

Cross sectional survey 

on the concerns and 

anxiety of patients 

waiting for organ 

transplants 

Kvantitativ ansats med 

tvärsnittdesign 

442 deltagare med organsvikt som 

väntade på en organ transplantation 

svarade på enkäten. 226 män och 216 

kvinnor. 71,9% var över 46 år. 

Självadministrerad anonym 

enkät. 

Framkommer inte 

7 Moran, Irland 2016 Experiences of Patients 

on Outpatient 

Hemodialysis Therapy 

Who Are Anticipating a 

transplant 

Kvalitativ ansats med 

hermeneutisk 

forskningsmetod 

Ändamålsenligt urval av deltagare på 

två sjukhus. 32 deltagare med ålder 

över 18 år. Deltagarna var 

engelsktalande och patienter på 

öppenvården för hemodialys vid 

njursvikt. Det var två grupper med 16 

deltagare i varje grupp 

Steg 1: Djupgående intervju 

som genomfördes på två 

sjukhus med två grupper. 

 

Steg 2: Ännu en djupgående 

intervju gjordes 1 år senare 

med en av grupperna. 

Hermeneutisk analysmetod 

8 Moran, Scott & 

Darbyshire, Irland 

2010 

Waiting for a kidney 

transplant: patients' 

experiences of 

haemodialysis therapy 

Kvalitativ ansats med 

hermeneutisk 

forskningsmetod 

16 personer, sju kvinnor och nio män, 

över 18 år som hade sjukhusbaserad 

hemodialysbehandling samt 

engelsktalande 

Intervjustudie med 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

Kvalitativ tolkande analys 

 

9 Naef & Bournes, 

USA 2009 

The lived experience of 

waiting: a Parse method 

Kvalitativ ansats med 

hermenuetisk 

forskningsmetod 

11 personer, åtta kvinnor och tre män, 

över 18 år som står på väntelistan för 

lungtransplantation samt 

engelsktalande 

Dialogstudie enligt Parse 

metod 

Framkommer inte 



 

8 

 

10 Ramíreza, Febrerob, 

Martínez-Alarcón, 

Abeteb, Galerab, 

Cascalesb López-

Navasd Gonzálezb, 

Ríosb, Ponsb & 

Parrillab, Spanien 

2015 

Benefits of Group 

Psychotherapy in 

Cirrhotic Patients on the 

Liver Transplant 

Waiting List 

Kvantitativ ansats 15 patienter med leversjukdom som 

stod på väntelistan för lever 

transplantation 

Enkät. Beck Depression 

Inventory Test 

 

 

Framkommer inte 

11 Torunn Bjørk & 

Nåden, Norge 2008 

Patients’ experiences of 

waiting for a liver 

transplantation 

Kvalitativ ansats med 

en utforskande design 

21 deltagare som väntade på en 

levertransplantation. Åldrarna var 

mellan 27-62 år 

Låg-strukturerade 

intervjufrågor 

Kvale´s förslag (Kvale’s 

suggestions) 1996 

12 Yngman-Uhlin, 

Fogelberg & Uhlin, 

Sverige 2015 

Life in standby: 

hemodialysis patients' 

experiences of waiting 

for kidney 

transplantation 

Kvalitativ ansats med 

beskrivande design 

Åtta personer som genomgick en 

hemodialysbehandling. Sju män och en 

kvinna. Deltagarna skulle ha 

genomgått hemodialys i minst sex 

månader och vänta på en 

njurtransplantation 

Intervjustudie med 

semistrukturerade 

intervjufrågor 

Beskrivande 

innehållsanalysmetod 

13 Yorke & Cameron-

Traub, Australien 

2006 

Patients' perceived care 

needs whilst waiting for 

a heart or lung 

transplant 

Kvalitativ ansats med 

utforskande design 

22 patienter. 9 deltagare väntade på 

hjärttransplantation och 11 deltagare 

för lungtransplantation. 2 deltagare för 

både hjärt- och lungtransplantation. 

Alla deltagarna var män med åldra 

mellan 21och 67 år. 22 deltagare var 

med vid första intervjun, 21 vid andra 

och 20 deltagare vid tredje intervjun 

Semistrukturerade 

intervjufrågor vid tre olika 

tillfällen 

 

Analyserades med hjälp av 

Green and Thorogood’s teknik 
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