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Sammanfattning 
I takt med att behovet av organ ökar utförs det fler organtransplantationer varje år. För 
att kunna få ett nytt organ innebär det för många att någon annan avlider under de 
omständigheterna så att organen kan doneras, och framförallt att viljan att donera sina 
organ finns från den avlidne eller dess anhöriga. Ett beslut som kan ge flera andra 
livet tillbaka. Transplantationsprocessen är lång och slutar inte när det nya organet är 
transplanterat, förutom livslång medicinering kan många tankar och frågor uppstå. 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser att leva med ett organ från 
en avliden donator. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där tio 
resultatartiklar som svarade till studiens syfte granskades och sammanställdes, vilket 
resulterade i fem teman; Upplevelser av tacksamhet, Upplevelser av ansvar inför 
donator, Upplevelser av ett förändrat själv, Upplevelser av skuld samt Upplevelser av 
sorg. Huvudfynden i resultatet var att mottagarna upplevde en förändring av sig själva 
efter transplantationen samt upplevelser av tacksamhet över att ha fått en andra chans 
i livet. För att hantera förändringen krävs det hjälp och förståelse från sjukvården. 
Större förståelse kring mottagares upplevelser efter transplantationen med organ från 
en avliden donator behövs för att bättre kunna bemöta deras behov. 
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Abstract 

The need for organ transplants has risen considerably, that is why there are more 
organ transplants carried out each year. To acquire a new organ means for many that 
somebody has to die during circumstances that an organ can be donated and the donor 
or their relatives must have a will to donate their organ. The transplant process is long 
and doesn't end when the new organ is transplanted, in addition to lifelong medication 
there can be many thoughts and questions that can arise. The purpose of this study 
was to describe the patients experience to live with an organ from a deceased donor. 
The study was carried out like a general literature study. The ten resulting articles 
were assessed, compiled and resulted in the following five themes: Experience of 
gratefulness, Experience of responsibility to the donator, Experience of a changed 
self, Experience of guilt and Experience of grief. The main findings from the study is 
that the recipient experiences a change in their self and experience of gratefulness. A 
wider understanding around the recipient experiences after a transplant with an organ 
from a deceased donor, where personal treatment is needed to support the 
requirements. 
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Inledning 
Organtransplantation kan vara en framgångsrik behandlingsform för människor som 
drabbats av organsvikt. Tillstånd som kronisk njursvikt, leversvikt samt vissa hjärt- 
och lungsjukdomar kan behandlas med denna metod (SOU 2015:84; WHO, World 
health organization, 2018). Transplantationen kan ske efter organdonation från både 
avlidna och levande donatorer (SOU 2015:84). Under år 2015 utfördes 126 670 
organtransplantationer i världen, av dessa transplantationer var 31 812 organ från 
avlidna donatorer (GODT, Global observatory on donation and transplantation, 2018). 
Behovet av organ var i Sverige 825 organ den 1 januari 2018. Under år 2017 
genomfördes 688 organtransplantationer från avlidna donatorer i Sverige, under 
samma period dog 40 personer i väntan på ett eller flera organ enligt 
Scandiatransplant1 (2018).  

I lag om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 1987:269) anges kriterier 
för läkare att fastställa en patients död då andning och blodcirkulation upprätthålls på 
konstgjord väg. Lag om kriterier för bestämmande av människans död (SFS 
1987:269) anvisar undersökningar som utgår från direkta kriterier vilka med säkerhet 
visar att hjärnans samtliga funktioner totalt fallit bort och att tillståndet är 
oåterkalleligt. Efter att lagen införts möjliggjordes det att i Sverige ta vara på organ 
från avlidna donatorer, vilket ledde till att transplantationer av hjärta, lungor samt 
lever ökade (SOU 2015:84).  

En transplantationsprocess innebär perioder av oro över att inte ha en fungerande 
kropp, en ständig väntan på nytt organ men också en frihet och glädje för att återfå sin 
hälsa efter transplantationen (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage, 2008). 
Information som sjuksköterskan kan bidra med i transplantationsprocessen kan stärka 
patientens syn på sin kropp från sjuk och sårbar till att se fram emot kroppen som hel 
och odelad (Frejd et al., 2008). Detta för tanken vidare till International Council of 
nurses (2012) etiska principer som säger att sjuksköterskan har till ansvar att 
undervisa och informera patienten om vad som krävs inför kommande och pågående 
behandlingar. Vidare beskriver de etiska principerna (ICN, 2012) att sjuksköterskan 
ska respektera och ta hänsyn till människans värderingar och tro i omvårdnaden till 
patienten.   

                                                

1Scandiatransplant (2017b) är en icke vinstdrivande organisation som sammanställer och organiserar 
organdonation och transplantationer inom nordens länder inklusive Estland. 
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Bakgrund 
Första försöket till njurtransplantation från människa till människa genomfördes av en 
rysk kirurg år 1936 (Howard, Cornell & Cochran, 2012). Den första lyckade 
njurtransplantationen genomfördes i Boston år 1954, vid denna transplantation var 
donatorn och mottagaren enäggstvillingar (Andersson & Jansson, 2002; Howard et 
al., 2012). År 1962 utfördes den första transplantationen med njure från en avliden 
donator. Under de följande fem åren utfördes även lever-, lung-, bukspottkörtel- samt 
hjärttransplantation med organ från avlidna donatorer (Howard et al., 2012). Ett 
medicinskt genombrott för organtransplantationer skedde i slutet av 1970-talet när 
immunsupprimerande läkemedel infördes eftersom det minskade risken för avstötning 
(Andersson & Jansson, 2002). Det var således först på 1980-talet som hjärta, lungor 
och lever kunde transplanteras med lyckade resultat (Colaneri, 2014). Detta tack vare 
närmare 60 års forskning om hur olika immunsupprimerande behandlingar bäst 
förhindrar avstötningsreaktioner (Howard et al., 2012; Colaneri, 2014).  

Utöver den medicinska aspekten finns det psykosociala aspekter i samband med en 
transplantation (Hersh Rifkin, 2009). För att bli aktuell för en organtransplantation är 
kriterierna att det inte finns någon mer behandling att tillgå, att sjukdomen är långt 
framskriden, samt att den övriga kroppen både fysiskt och psykiskt är i ett så pass gott 
skick att den klarar av en organtransplantation (Socialdepartementet, 2003). Vidare 
menar Hersh Rifkin (2009) att patienter som drabbats av psykisk ohälsa tidigare i livet 
har en ökad risk för återfall på grund av den medicinska behandling som en 
transplantation medför. 

En transplantation kan innebära livsstilsförändringar, både socialt, ekonomiskt och ur 
ett hälsoperspektiv (Hersh Rifkin, 2009; Ivarsson, Ekmehag, Sjöberg, 2012). Det kan 
finnas en risk att drabbas av en identitetskris, många patienter lever i en rädsla att 
drabbas av avstötning eller andra komplikationer (Hersh Rifkin, 2009). Tidigare 
forskning av Persall, Schwartz och Russek (1999) visar att personer som lever med ett 
organ från en avliden donator upplever att donatorns beteende blir en del av 
mottagarens egen personlighet. Ivarsson et al. (2012) fann att personer som genomgått 
en transplantation önskade att de före fått information om riskerna för både fysiska 
och psykiska komplikationer. Vårdpersonal som jobbar med transplanterade patienter 
kan bidra med hjälp och stöttning för patienter och dess familj i olika skeden av 
transplantationsprocessen (Hersh Rifkin, 2009). 

 
Transplantationsprocessen 
I Sverige finns det fem transplantationscentra, dessa centra ligger i Skånes 
universitetssjukhus i Malmö och i Lund, Sahlgrenska i Göteborg, Akademiska 
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sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (SOU 2015:84). 
På samtliga centra utförs det njurtransplantationer medans det enbart utförs hjärt- och 
lungtransplantationer på Skånes Universitetssjukhus i Lund och Sahlgrenska i 
Göteborg (SOU 2015:84). En transplantation innebär flera vårdsteg såsom det 
preoperativa, operationen och det postoperativa samt en omfattande utredning av 
mottagaren (Mårtensson & Sherstén, 2002; Bergh & Nilsson, 2002). I Sverige är det i 
snitt 6–12 månaders väntan på att få en hjärt- eller lungtransplantation (Mårtensson & 
Scherstén, 2002; Bergh & Nilsson, 2002). Under den preoperativa fasen blir patienten 
medicinskt behandlad så att förutsättningarna blir optimala för att klara av att ta emot 
det nya organet (Colaneri, 2014). För hjärt- och lungtransplanterade patienter krävs 
postoperativ intensivvård i ett initialt skede (Mårtensson & Sherstén, 2002; Bergh & 
Nilsson, 2002), därefter kommer patienten till vårdavdelning för postoperativ vård 
som i genomsnitt varar mellan tre till fyra veckor (Mårtensson & Sherstén, 2002; 
Bergh & Nilsson, 2002; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018a; Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2018b). Efter operationen är patienten infektionskänslig och 
kommer så att förbli detta på grund av immunsupprimerande behandling. Detta 
medför till en början täta kontroller, uppföljning och dosjustering av medicin 
(Mårtensson & Sherstén, 2002; Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018a; 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2018b). 

 
Omvårdnadsteoretisk ram  
Humanbecoming - mänsklig tillblivelse 

Parse är en omvårdnadsteoretiker som har utvecklat teorin Humanbecoming, Parse 
menar att människan är i ständigt samspel med universum (Parse, 1991; Bournes, 
Schmidt Bunkers & Mitchell, 2018). Den centrala tanken i Humanbecoming grundar 
sig i en mänsklig ontologi om hur människor formas och skapas i sina liv (Bournes et 
al., 2018). Enligt Parse (1991) är människan i ständig förändring av levda erfarenheter 
samt i frihet att göra egna val i livet. Parse (2007) menar att människan måste ses i 
samexistens med andra människor och universum, därav utvecklades begreppet 
Humanuniverse. Prefixet co- (tillsammans med), används till många ord inom teorin 
för att förstärka människans existens och samverkan i universum, exempelvis 
coexistence (samexistera), coconstitution (samverkan), coparticipate 
(samdeltagande), cocreated (samskapa) (Bournes et al., 2018). Vidare i texten 
kommer Humanbecoming översättas och benämnas som mänsklig tillblivelse 
(Lindwall & Wiklund Gustin, 2012).  

Parses grundläggande teoretiska utgångspunkt är att verkligheten samskapas i en 
process av det obegränsade (Parse, 2007; Bournes et al., 2018). Det paradoxala att 
leva i en komplex verklighet som människa innebär att tid och rum inte begränsar 
människans tillblivelse (Parse, 2007; Bournes et al., 2018). Friheten är ytterligare en 
del i processen av det obegränsade där Parse (2007) menar att människan har 
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valmöjlighet att välja på vilket sätt hon själv vill vara med i situationen. Mystiken 
ingår också i den obegränsade processen vilken förklaras som en gåta, mystiken 
innebär att allt inte går att förklara (Bournes et al., 2018; Parse, 2007). Processen som 
beskrivs ovan genomsyrar teorins principer och de tillhörande antaganden som 
betonar människan och hälsa som tillblivelse (Parse, 1997; Lindwall & Wiklund 
Gustin, 2012).  

Teorin omfattar tre principer. Den första innebär att strukturera mening vilket innebär 
"att med språkets hjälp uttrycka värden och föreställningar" (Parse, 2007, s. 309). 
Människan värderar sina föreställningar om världen baserat på tidigare, både 
medvetna och omedvetna erfarenheter (Bournes et al., 2018). Språk och handling 
används som uttryck när en person förmedlar sin verklighet. Det kan ske i tysthet och 
stillhet men även i talet och rörelser (Bournes et al., 2018).  

Den andra principen handlar om rytmicitet som gestaltandet av rytmiska 
relationsmönster vilket innebär ”att leva ut paradoxerna att uppenbara-dölja och 
möjliggöra-begränsa, medan man förenar-separerar" (Parse, 2007, s. 309). Människan 
anpassar sig efter sin situation och därmed anpassas även den sida av självet som 
visas i samspel med andra (Bournes et al., 2018). Anpassningen handlar inte endast 
om att dölja något utan även vad som lockas fram i interaktion mellan människa och 
universum (Lindwall & Wiklund Gustin, 2012).  

Den tredje principen handlar om samtranscendens "att gemensamt gå över gränserna 
för det möjliga ger kraft till en nyskapande omgestaltning" (Parse, 2007, s. 309). 
Människan förändras genom hela livet beroende på vad som sker och vilka val som 
görs (Parse, 1997). Människan är i en ständig tillblivelseprocess där val och 
förändringar utgör hur livet och människan formas (Lindwall & Wiklund Gustin, 
2012).  

Parse beskriver också konsensusbegreppen människan, miljö, hälsa och omvårdnad. 
Människan beskrivs som en odelbar och aktiv varelse, som genom engagemang kan 
vara närvarande i världen (Lindwall & Wiklund Gustin, 2012). Parse (1997) menar att 
människan samexisterar och samskapar sitt liv tillsammans med andra. Begreppen 
människa och miljö är i samspel, tillsammans är de odelbara i en gemensam process. 
Människans hälsa är en pågående process i samspelet mellan människa och miljön, 
den skapas i, av och mellan människor och deras omgivning (Parse, 1997; Lindwall & 
Wiklund Gustin, 2012). Hälsa kan inte definieras som bra eller dålig, inte heller som 
en motsats till sjukdom, hälsa är ett sätt att vara i livet i gemenskap med omgivningen 
(Lindwall & Wiklund Gustin, 2012). Omvårdnad beskrivs inte som ett begrepp inom 
teorin utan som en disciplin där sjuksköterskan har till uppgift att stödja patienten i 
tillblivelseprocessen och finna mening (Parse, 1997).    
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Problemformulering  
Efter medicinska framgångar inom immunsupprimerande behandling efter 
transplantation kan alltfler patienter hoppas på lyckosamma organtransplantationer. 
Hos patienter som blivit transplanterade kan frågor kopplade till transplantationen 
uppstå i den förändrade livssituationen. Sjuksköterskan har en roll som stöttar 
patienter genom information och stöttning. För att kunna ge transplanterade patienter 
personcentrearad vård krävs det en samlad bild av patienters upplevelser av att leva 
med ett organ från en avliden donator. 

 

Syfte  
Syftet var att beskriva patienters upplevelser att leva med ett organ från en avliden 
donator.  

 

Metod 
Design 
Studien är genomförd som en allmän strukturerad litteraturöversikt enligt Friberg 
(2017b) med utgångspunkt från empiriska studier med kvalitativa data. En 
systematisk databassökning utfördes för att samla och granska vetenskapliga artiklar 
inom det valda ämnet. Resultatartiklar granskades enligt Carlsson och Eimans 
bedömningsmall (2003). 

 

Datainsamling 
Inledningsvis gjordes en ostrukturerad litteratursökning i CINAHL, PubMed och i 
PsycINFO, sökordet som användes var Transplant Recipients 
(transplantationsmottagare) i samtliga databaser. Detta gjordes för att få en 
övergripande bild av befintlig forskning inom det valda området (Friberg, 2017b). 
Den inledande litteratursökningen låg sedan till grund för den egentliga 
informationssökningen som sedan resulterade i studiens resultatartiklar (Östlundh, 
2017). 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO, 
databaserna är inriktade på forskningen inom omvårdnad. Sökord valdes ut för att 
finna artiklar som svarar på studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). 
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Artikelsökningarna inkluderade sökorden; Transplant Recipients och Recipient 
(Transplantationsmottagare), Experience (Upplevelse), Deceased Donor (Avliden 
donator), Qualitative (Kvalitativ), Caring (Omsorg) (Tabell 1, bilaga A). Patient 
(Patient) användes som sökord men gav inga relevanta artiklar eftersom Recipient 
(Mottagare) syftar till mottagare, sökordet Patient (Patient) valdes således bort.  

Inklusionskriterierna för studien var att resultatartiklarna skulle vara av kvalitativ 
ansats, utgivna på engelska, peer reviewed och att resultatartiklarna publicerats 
mellan åren 2003–2018. Inklusionskriterierna var även att studierna skulle varit 
utförda på personer över 18 år och att studierna erhållit minst grad II enligt Carlsson 
och Eimans (2003) bedömningsmall. Avgränsningen Human valdes även till och 
användes systematiskt i samtliga sökningar, detta för att alla träffar enbart skulle 
innefatta forskning på människor. 

Vid samtliga sökningar (Tabell 2, bilaga B) har de artiklar som tagit upp föräldrars 
perspektiv som berört deras barn angående transplantationsfrågor valts bort. Artiklar 
som har fokuserats på väntan på ett organ, den preoperativa fasen samt artiklar där 
anhörigas svar och funderingar analyseras har även exkluderats.  

Booleska operatorn AND användes, detta för att kombinera två eller flera termer i en 
sökning enligt Östlundh (2017). Andra operatorer som kan användas är OR och NOT, 
OR kan användas för att få träffar som innehåller den första eller andra termen. NOT 
kan användas för att exkludera en term i en sökning (Östlundh, 2017). Till ordet 
Experience (Upplevelse) nyttjades trunkering asterisk, detta för att få med samtliga 
böjningsformer av sökordet enligt Forsberg och Wengström (2015). Avgränsningen 
peer reviewed finns i vissa databaser och genererar en sökning med endast artiklar ur 
vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). En ämnesordssökning kan användas för att 
få en specifik sökning inom ämnet, alla akademiska databaser är strukturerade i 
ämnesordlistor eller i tesaurus (Östlundh, 2017). Sådana användes för att specificera 
sökningen. Grundstrukturen är densamma i alla databaser men de benämns på olika 
vis, i PubMed används namnet MeSH, PsycINFO använder sig av Tesaurus och 
CINAHL av Exact Major Subject Heading (Östlundh, 2017).  

 

CINAHL (Cumulative index of nursing and allied health) 

CINAHL är en databas specialiserad på omvårdnadsforskning som innefattar 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi med litteratur från år 1982 och framåt 
(Forsberg & Wengström, 2015).  

Tre sökningar genomfördes i databasen, förutom fritextsökning användes i en sökning 
ämnesordlista för Transplant Recipient (Transplantationsmottagare) som enligt 
Östlundh (2017) ger ett mer inriktat sökresultat.  
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En sökning gjordes i CINAHL 2018-03-12, sökordet Transplant Recipients 
(Transplantationsmottagare) användes i fritext, den booleska operatorn AND följt av 
sökordet Deceased Donor (Avliden Donator) i fritext. Avgränsningarna som valdes 
var att samtliga artiklar skulle vara utförda på personer över 19 år, all adults valdes, 
artiklarna skulle vara publicerade på engelska och mellan åren 2003–2018, samt att de 
skulle vara peer reviewed och Human valdes som avgränsning för att exkludera 
forskning på djur. Sökningen gav 50 träffar, 50 av 50 abstrakt lästes igenom. Två 
artiklar svarade till studiens syfte och båda var av kvalitativ metod, därav valdes de ut 
för granskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och båda erhöll 
hög grad av vetenskaplig kvalité och båda valdes till resultatartiklar (Tabell 2, bilaga 
B). 

I den andra sökningen som gjorde i CINAHL 2018-03-12 användes Transplant 
Recipients (Transplantationsmottagare) som Exact Subject Heading följt av den 
booleska operatorn AND och sökordet Experienc* (Upplevelse*) i fritext med 
trunkeringen asterisk för att få sökordets alla böjningar i resultatet (Östlund, 2017). 
Avgränsningarna för denna sökning var att samtliga artiklar hade personer över 19 år 
med i sin studie, all adults valdes, att artiklarna skulle vara publicerade inom åren 
2003–2018 och att publikationen fanns på engelska. Vidare skulle artiklarna vara peer 
reviewed, samt valdes Human som avgränsning för att exkludera studier som 
innefattade forskning på djur. Sökningen gav 83 träffar, 83 av 83 abstrakt lästes, två 
artiklar svarade till studiens syfte, de var av kvalitativ metod och valdes därför ut till 
granskning. En artikel visade sig vara dubblett från tidigare sökning som redan valts 
ut till en resultatartikel, återstående artikel granskades enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall och visade på hög grad av vetenskaplig kvalité och valdes ut 
som resultatartikel (Tabell 2, Bilaga B).  

Den tredje sökningen i CINAHL gjordes 2018-03-12, där användes Transplant 
Recipients (Transplantationsmottagare) i fritext följt av den booleska operatorn AND 
och sökordet Caring (Omsorg) i fritext. Avgränsningarna som valdes var att artiklarna 
skulle vara utförda på personer över 19 år, all adults valdes, publicerade mellan åren 
2003–2018 och att publikationerna skulle vara på engelska. Vidare skulle artiklarna 
vara peer reviewed och avgränsningen Human valdes för att exkludera forskning på 
djur. Sökningen gav nio träffar, nio av nio abstrakt lästes men ingen svarade till 
studiens syfte, där av granskades ingen artikel.  

 

PsycINFO           

PsycINFO är en databas med bred täckning inom psykologisk forskning och 
angränsande ämnen, så som omvårdnad och medicin. Artiklarna sträcker sig från år 
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1972 och fram till nutid. Forskningen som publiceras är internationell forskning 
(Forsberg & Wengström, 2015).  

Den första sökningen gjordes i PsycINFO 2018-03-12. Sökorden Transplant 
Recipients (Transplantationsmottagare) i fritext användes, booleska operatorn AND 
sökordet Experienc* (Upplevelse*) i fritext, trunkeringen asterisk användes för att få 
med samtliga böjningar av ordet i sökningen (Östlund, 2017). Avgränsningarna var att 
studien var utförd på personer över 18 år, publicerade mellan åren 2003–2018 samt 
artiklar av kvalitativ metod. Human valdes till som en avgränsning för att exkludera 
forskning på djur. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska samt vara peer 
reviewed. Sökningen gav 78 träffar, 78 av 78 abstrakt lästes. Sex artiklar svarade till 
studiens syfte och samtliga sex artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall, alla fick en hög grad av vetenskaplig kvalité (Tabell 2, Bilaga B). 

En andra sökning gjordes i PsycINFO 2018-03-12, sökorden Transplant Recipients 
(Transplantationsmottagare) i fritext användes, booleska operatorn AND följt av 
sökordet Deceased Donor (Avliden donator) i fritext. Avgränsningarna som valdes 
var att samtliga personer som deltagit i studierna var över 18 år, artiklarna skulle vara 
publicerade mellan året 2003–2018, att publikationerna skulle finnas på engelska, 
samt att artiklarna skulle vara peer reviewed och vara av kvalitativ metod. Human 
valdes som en avgränsning för att exkludera forskning på djur. Sökningen gjordes och 
resultatet blev sex träffar, sex av sex abstrakt lästes, en artikel svarade till studiens 
syfte men var en dubblett från tidigare sökningar som valts ut till resultatartiklar, där 
av valdes den bort för vidare granskning.   

Den tredje sökningen gjordes i PsycINFO 2018-03-12. Sökorden Transplant 
Recipients (Transplantationsmottagare) i fritext användes, booleska operatorn AND 
sökordet Caring (Omsorg) i fritext. Avgränsningarna var studier utförd på personer 
över 18 år, publicerad mellan åren 2003–2018, detta för att få en överblick om de 
fanns mer forskat på vårt problemområde. Artiklarna skulle vara publicerade på 
engelska, vara peer reviewed och vara av kvalitativ metod. Human valdes som 
avgränsning för att exkludera forskning på djur. Sökningen gav nio träffar, nio av nio 
abstrakt lästes. Inga artiklar granskades då de inte svarade till studiens syfte.   

 

PubMed (Medline och Pubmed) 

PubMed är en version av Medline och är en bred databas som inriktar sig på medicin, 
omvårdnad och odontologi. Artiklarna sträcker sig från 1966 till nutid (Forsberg & 
Wengström, 2015).  

I PubMed gjordes fyra sökningar 2018-03-12. Den första sökningen gjordes med 
sökordet Transplant Recipient (Transplantationsmottagare) som MeSH-term, 
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booleska termen AND följt av sökordet Deceased Donor (Avliden Donator) i fritext. 
Avgränsningarna var att studierna var utförda på personer över 19 år, artiklarna var 
publicerade på engelska mellan åren 2003–2018. Human valdes som avgränsning för 
att exkludera forskning på djur. Sökningen gav 142 träffar, 142 av 142 abstrakt lästes. 
Inga artiklar svarade till studiens syfte.  

Andra sökningen i PubMed gjordes 2018-03-12, sökorden Transplant Recipient 
(Transplantationsmottagare) användes som MeSH-term, booleska operatorn AND 
följt av fritexten Experienc* (Upplevelse*) i fritext, trunkeringen asterisk för att få 
med samtliga böjningar av ordet Experience (Upplevelse) (Östlund, 2017). 
Avgränsningarna som valdes var studier utförda på personer 19 år eller äldre, 
artiklarna skulle vara publicerade inom åren 2003–2018 och publikationerna skulle 
finnas på engelska. Human valdes till som en avgränsning för att exkludera artiklar 
rörande forskning på djur. Sökningen gav 159 träffar, 159 av 159 abstrakt lästes. 
Ingen av artiklarna svarade till studiens syfte.  

I en tredje sökning 2018-03-12 gjordes i PubMed. Sökordet Transplant Recipients 
(Transplantationsmottagare) i fritext, booleska operatorn AND följt av Qualitaive 
(Kvalitativ) i fritext. I denna sökningen valdes Qualitative (Kvalitativ) att läggas till 
som sökord då det inte finns som en avgränsning att välja i PubMED. Studiens syfte 
är snävt och det finns begränsad forskning att tillgå. Föregående sökningar i PubMed 
har inte gett resultat och inte träffat vårt syfte. Där av valdes sökordet Qualitaive 
(Kvalitativ) att läggas till i en sista sökning i databasen. Avgränsningarna var att 
studierna skulle vara utförda på personer över 19 år, artiklar publicerade på engelska 
och mellan åren 2003–2018, samt valdes Human som en avgränsning för att forskning 
kring djur skulle exkluderas. Sökningen gav 204 träffar. 204 av 204 abstrakt läste 
igenom. Sökningen gav fyra artiklar som svarade till studiens syfte, tre av fyra var 
resultatartiklar från tidigare sökning. En artikel granskades enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall och visade på en hög vetenskaplig kvalité och valdes 
som till en resultatartikel (Tabell 2, bilaga B). Manuell granskning skedde av 
resultatartikeln för att säkerhetsställa att den var peer reviewed, detta för att den 
avgränsningen inte fanns i PubMed. 

I en fjärde sökning 2018-03-12 användes sökordet Transplant Recipients 
(Transplantationsmottagare) i fritext, booleska operatorn AND följt av sökordet 
Caring (Omsorg) i fritext. Avgränsningarna var att studierna skulle vara utförda på 
personer över 19 år, artiklar publicerade på engelska och mellan åren 2003–2018, 
samt valdes Human som en avgränsning för att forskning kring djur skulle exkluderas. 
Sökningen gav sju träffar, sju av sju abstrakt lästes men ingen svarade till studiens 
syfte därav ingen fortsatt granskning. 
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Databearbetning 
De artiklar som valdes ut till resultatartiklar var publicerade mellan åren 2005 och 
2016. Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall 
(2003), graderingsnivåerna I-III indikerar vilken grad av kvalité som studien erhåller. 
Graderna är I (>80%), II (>70%) och III (>60%) där I är hög-, II medel- och III avser 
låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003).  

Databearbetningen genomfördes med utgångspunkt från Fribergs (2017) fem steg för 
dataanalys. Inledningsvis lästes de tio resultatartiklarna individuellt för att bli bekant 
med texten. Därefter lästes artiklarna ännu en gång individuellt då med fokus på 
resultatdelen. Steg två innebar att identifiera studiens nyckelfynd, vilket gjordes för 
att individuellt hitta upplevelser som svarade till studiens syfte. I nästa steg av 
databearbetningen gjordes en gemensam sammanställning av varje studies nyckelfynd 
som med hjälp av siffror kodades. Steg fyra fokuserade på att identifiera likheter och 
skillnader mellan studierna, i det avslutande steget ordnades nyckelfynden i 
övergripande teman. De fem teman som framträdde under databearbetningen var; (1) 
Upplevelser av tacksamhet, (2) Upplevelser av ansvar inför donatorn, (3) Upplevelser 
av ett förändrat själv, (4) Upplevelser av skuld och (5) Upplevelser av sorg.   

 

Tabell 1: Artiklarnas representativitet i resultatets tema 

 

Artikel  Upplevelser 
av 
tacksamhet 

Upplevelser 
av ansvar 
inför 
donatorn 

Upplevelser 
av ett 
förändrat 
själv 

Upplevelser 
av skuld 

Upplevelser 
av sorg 

Lonargáin et al. 
(2017) 

x x x x  

Mauthner et al. 
(2015) 

 x x  x 

Peyrovi et al. 
(2014) 

x x x x  

Sadala & Stolf. 
(2008) 

x  x x x 

Ådahl.  
(2013) 

x x x x  

Kaba et al. 
(2005) 

x  x x x 

Cierpka et al. 
(2015) 

 x x   

O´Brien et al. 
(2014) 

x x x x  

Graarup et al. 
(2016) 

x x    

Amerena & 
Wallace. (2009) 

x x x   
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Forskningsetiska överväganden  
I sju av de tio resultatartiklarna framgick det att studierna fått ett godkännande från en 
etisk kommitté, de tre andra artiklarna framgick att deltagarna visat samtycke till att 
delta i studien. En aspekt inom vetenskaplig forskning är att använda god etik, en 
forskare bör därför alltid ansöka om etiskt tillstånd innan en studie påbörjas (Forsberg 
& Wengström, 2015). Vidare är det ett krav att som forskare göra etiska 
överväganden i alla vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2015). 

Svensk forskningsetik regleras idag av lagar och beslut av etiska kommittéer 
(Kjellström & Sandman, 2013). Den första etiska kommitteen i Sverige bildades vid 
Karolinska institutet år 1966, den har sitt avstamp i Helsingforsdeklarationens 
riktlinjer (Kjellström & Sandman, 2013). Helsingforsdeklarationens riktlinjer var de 
första riktlinjer där idén om att forskning bör granskas av oberoende personer 
presenterades, detta för att fastställa om en forskningsplan är etisk korrekt 
(Kjellström, 2017). I Helsingforsdeklarationen framgår det att i forskning som 
involverar människor bör nyttan av forskningen vara större än den risk som studien 
kan innebära (WMA, World Medical Association, 2018). 

För att tydliggöra den forskningsetiska granskningen har det tillkommit lagar 
(Kjellström & Sandman, 2013). Lag om etikprövning av forskning som avser 
människor (SFS 2003:460) syftar på att bibehålla respekt för människans värde och 
visa hänsyn för människans rättigheter, individens integritet, säkerhet och hälsa.   

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) krävs det att forskning som innefattar 
personuppgifter och uppgifter som berör personers hälsa och sexualliv, ska prövas i 
en av Sveriges sex etikprövningsnämnder. Även studier som innebär att deltagare 
påverkas psykiskt eller fysiskt kräver ett godkännande av etikprövningsnämnden 
(Kjellström & Sandman, 2013).   

 
Resultat 
Bearbetningen av datamaterialet visade att upplevelser av att leva med ett organ från 
en avliden donator resulterade i fem teman; Upplevelser av tacksamhet, Upplevelser 
av ansvar inför donatorn, Upplevelser om ett förändrat själv, Upplevelser av skuld 
och Upplevelser av sorg. Informanterna kommer i resultatet att benämnas mottagare, 
eftersom studierna uteslutande fokuserade på patienter som mottagit ett eller flera 
organ. Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar med studier utförda i 
Australien, Brasilien, Canada, Danmark, England, Finland, Iran, Polen och Skottland, 
samtliga studier fokuserade på mottagare av organ från avlidna donatorer.  
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Upplevelser av tacksamhet 
Ett flertal mottagare upplevde tacksamhet i samband med sin organtransplantation. 
Det var en känsla av tacksamhet inför både donatorn och dess familj (Kaba, 
Thompson, Burnad, Edwards & Theodosopoulou, 2005; O´Brien, Donaghue, Walker 
& Wood, 2014; Graarup, Lindberg Mogensen, Missel, & Kikkenborg Berg, 2016; 
Lonargáin, Brannigan & Murray, 2017). En mottagare i Kaba et al. (2005) uttryckte 
sin tacksamhet som en livslång tacksamhetsskuld inför donatorn och kirurgen som 
utförde operationen. Tacksamhetskänslan fick en mottagare att tänka på hur donatorns 
familj hanterade förlusten av donatorn kring högtider och födelsedagar, just 
tacksamheten för organet gjorde det lättare för mottagaren att hantera dessa tankar 
(O´Brien et al., 2014). I två studier (Kaba et al., 2005; O´Brien et al., 2014) framkom 
tacksamhet över valet som donatorns familj gjort, vilket beskrivs med följande 
exempel: "Ah, I´m very grateful for my heart. And my donor. Ah, without them I 
would not be here." (O´Brien et al., 2014, sid. 1641).  

Mottagarna kände att de fått en andra chans i livet och känslan av att födas på nytt 
upplevdes med tacksamhet (Amerena & Wallace, 2009; Ådahl, 2013; O´Brien et al., 
2014; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014; Graarup et al., 2016). Känsla av hopp 
och frihet kom av möjligheten av att få en andra chans i livet (Graarup et al., 2016; 
Lonargáin et al., 2017). Möjligheten att spendera tid med sin familj, få se sina barn 
och barnbarn växa upp (Graarup et al., 2016). Önskan att kunna gå tillbaka till sitt 
arbete, att få leva ut sina drömmar och att ha möjligheten till att upptäcka världen var 
en stor dröm (Graarup et al., 2016). Mottagare i (Amerena & Wallace, 2009; Kaba et 
al., 2005; Lonargáin et al., 2017) uttryckte att önskan om att få utrycka sin tacksamhet 
till donatorns familj var stor. En del mottagare uttryckte att skriva ett brev till 
donatorns familj var viktigt för att få uttrycka sin tacksamhet (Lonargáin et al., 2017). 
Mottagarna upplevde det svårt att formulera sin tacksamhet och uppskattning i ord 
och för vissa tog det väldigt långt tid att skriva brevet. En förståelse fanns dock bland 
mottagarna att familjen förlorat någon nära och att skriva tillbaka var ingen prioritet 
(Lonargáin et al., 2017). 

En mottagare berättade hur livet fick en rikare innebörd efter transplantationen, 
tacksamhet över att livet, hunger, törst och andning fick en positiv dimension 
(Peyrovi et al., 2014). Några upplevde transplantationen som en förlängning av livet, 
en känsla av återfödelse (Sadala & Stolf, 2008; Ådahl, 2013), mottagare såg det 
viktigt att ge sitt nya organ ett namn (Ådahl, 2013). En del mottagare visade sin 
tacksamhet genom att fira transplantationsdagen som en födelsedag, en mottagare 
beskrev att det kändes viktigare att fira transplantationsdagen än sin egen födelsedag 
(Ådahl, 2013). En känsla av tacksamhet för organet uttrycktes, mottagarna såg 
organet som en gåva (Sadala & Stolf, 2008; Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014). En 
mottagare i Sadala och Stolf (2008) uttryckte det nya hjärtats slag som en symbol för 
livet och upplevde organet som en gåva. Vissa mottagare upplevde att de fått tillbaka 
livet (Graarup et al., 2016) en annan mottagare beskrev en känsla av att leva emot 
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döden (Peyrovi et al., 2014). En mottagare utryckte sig följande:  "I say that, Oh, I 
wish I would have never [gotten a transplant] at all. I wish I would die at that time 
and become comfortable. . . when I get angry, I say this, but overall, I'm satisfied." 
(Peyrovi et al., 2014, s. 238) 

I artiklarna (Sadala & Stolf, 2008; Ådahl, 2013; Peyrovi et al., 2014) tar mottagarna 
upp hur sin tro haft en stor del i livet efter en transplantation. Mottagare i Sadala och 
Stolf (2008) upplevde att deras tro möjliggjort transplantationen. En mottagare som 
väntat på transplantation menade att det var efter familjens och kyrkans böner som det 
fanns en möjlig donator som matchade. Andra mottagare upplevde tacksamhet inför 
Gud, för att må bra och för att de fick fortsätta sitt liv (Sadala & Stolf, 2008). 
Samtliga mottagare i Peyrovi et al. (2014) upplevde att de kände en ännu starkare och 
djupare tro till Gud efter deras transplantation, de påtalade att de hade haft en central 
och avgörande roll själva i deras eftervård men att de även hade anförtrott sin 
återhämtning till Gud. Mottagare i Peyrovi et al. (2014) kände att livet tagit en annan 
riktning efter transplantationen, en annan vision av livet visade sig och mottagarna 
kände att de hade en annan skyldighet till sin religion. 

 

Upplevelser av ansvar inför donatorn 
Mottagarna kände ett ansvar att ta hand om organet och sin kropp efter 
transplantationen (Amerena & Wallace, 2009; Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014; 
Graarup et al., 2016; Lonargáin et al., 2017). Mottagarna upplevde ett ansvar inför 
donatorn att ta hand om sin kropp och sitt nya organ genom att träna regelbundet. Det 
blev viktigt att äta hälsosamt samt ha en god följsamhet inför den livslånga 
medicinering av immunsupprimerande behandling som transplantationen innebar 
(Amerena & Wallace, 2009; Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014; Graarup et al., 2016).   

En mottagare i O´Brien et al. (2014) kände ett ansvar att ta hand om sin kropp och 
leva det livet som förväntades för att bevisa att organet inte gått till spillo, mottagaren 
uttryckte sin strävan av att bli: "the good organ recipient" (O´Brien et al., 2014, s 
1640). Ett band upplevdes och utvecklades till donatorn (Peyrovi et al., 2014; 
Lonargáin et al., 2017), känslan av det starka bandet till donatorn gjorde att 
mottagaren ville ta hand om organet på bästa sätt (Lonargáin et al; 2017).  

Det framkom att samtliga mottagare i Mauthner, De Luca, Poole, Abbey, Shildrick, 
Gewarges och Ross (2015) hade haft drömmar och spekulationer om donatorn. 
Mottagarna hade funderingar över om donatorn varit en bättre människa än dem 
själva (Mauthner et al., 2015), de spekulerade över vilken typ av person som donatorn 
hade varit (Peyrovi et al., 2014; Cierpka, Malek & Horodenska, 2015; Mauthner et al., 
2015). En mottagare uttryckte sig: "I think it´s a better heart because maybe [he/she] 
was a better person than I" (Mauthner et al., 2015, s. 588). 
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Upplevelser av ett förändrat själv 
Mottagare upplevde att deras personlighet, beteende och identitet förändrats efter 
transplantation med organ från en avliden donator (Kaba et al., 2005; Amerena & 
Wallace, 2009; O'Brien et al., 2014; Peyrovi et al., 2014; Cierpka et al., 2015; 
Mauthner et al., 2015). Känslomässiga förändringar upplevdes, vilket mottagarna 
kopplade samman med sitt nya organ (Kaba et al., 2005; Amerena & Wallace, 2009; 
Ådahl, 2013; Peyrovi et al., 2014; Cierpka et al., 2015; Mauthner et al., 2015), en 
mottagare i Cierpka et al. (2015) upplevde att känslorna blivit starkare och kände sig 
mer gråtmild efter transplantationen. Andra mottagare upplevde motsatsen och 
förnekade totalt känslomässiga förändringar kopplade till det nya organet (Kaba et al., 
2005). Det framkom känslor av oro att personligheten skulle förändras efter 
transplantationen (Kaba et al. 2005). En mottagare oroade sig över att känslomässigt 
förändras i samband med organtransplantationen, men landade i liknelsen att det inte 
var hjärnan som skulle transplanteras, och enligt mottagaren var det ifrån hjärnan alla 
känslor kom (Kaba el al. 2005). 

Mottagare som fått ett nytt organ upplevde en inre kroppslig förändring som var svår 
att förklara, en känsla som inte fanns där innan operationen (Sadala & Stolf, 2008; 
Ådahl, 2013). En mottagare kände sig annorlunda för att organet var utbytt och kunde 
först acceptera organet efter kontakt med psykolog, mottagaren beskrev vidare att det 
organet som skulle få mottagaren att fortsätta sitt liv i framtiden hade tillhört någon 
annan i dåtiden (Sadala & Stolf, 2008). Det mottagna organet beskrevs som en 
reservdel (Kaba et al., 2005; Ådahl, 2013; Mauthner et al., 2015), och 
transplantationen jämfördes med en reparation av en bil där motorn bytts ut (Kaba et 
al., 2005; Mauthner et al., 2015). En mottagare förklarades sin syn på 
transplantationen som en bilreparation. Bytet av ett organ i kroppen gjordes för att 
säkerhetsställa blod- och syretransporten och därmed skedde ingen 
personligförändring enligt mottagaren (Sadala & Stolf, 2008). Mottagaren i Sadala 
och Stolf (2008) menar att reparationen inte förändrade bilen, den återställde bara 
funktionen. Andra kände att det nya organet tillhörde dem efter transplantationen och 
upplevde ingen kroppslig- eller känslomässig förändring (Kaba et al., 2005; Sadala & 
Stolf, 2008).  

Upplevelsen av att ta emot ett organ från en avliden donator upplevdes initialt av 
vissa mottagare som motbjudande (Ådahl, 2013), medan andra upplevde det som en 
utmaning av att ha ett främmande organ i sin kropp (Amerena & Wallace, 2009; 
Mauthner et al., 2015). Efter att ha genomgått en transplantation med ett organ från en 
avliden donator upplevde mottagare ett starkt band till donatorn och viljan att 
förändras till det bättre upplevdes (Lonargáin et al., 2017), en annan mottagare 
upplevde att det var som att leva med en annans själ i sin kropp (Mauthner et al., 
2015).   



 

 15 

" I know it´s just an organ, but somehow you feel that the person is somehow living 
on, … not to that extent but, at least there is some part of them living in somebody 
else´s body, yes, but it´s now become mine." (Mauthner et al., 2015, s. 588). 

I Ådahl (2013) och i Mauthner et al. (2015) berättade två kvinnliga mottagare att 
deras sexuella lust förändrats vilket de kopplade till transplantationen. En kvinnlig 
mottagare berättade att hon efter sin transplantation förlorat sin make och att efter två 
år av sorg återfått sin förmåga att åtrå en annan man, något mottagaren menade enbart 
hade med transplantationen att göra (Ådahl, 2013). I Mauthner et al. (2015) berättade 
en annan kvinna att hon efter sin transplantation inte längre kunde ha ett samliv med 
sin make, detta på grund av att hon fått ett organ från en avliden man.  

 

Upplevelser av skuld 
Känslan av skuld framkom på ett flertal vis. Vissa mottagare upplevde skuld inför 
donatorn (Kaba et al., 2005; Sadala & Stolf, 2008; Ådahl, 2013; Peyrovi et al., 2014), 
andra kände skuld inför donatorns familj (O´Brien et al., 2014). Känslorna av skuld 
uppkom i väntan på transplantation, mottagarna kämpade med tankarna av att de gick 
och väntade på att någon annan skulle dö för att mottagaren själv skulle få överleva 
(Sadala & Stolf, 2008). Känslan av skuld gjorde sig även påmind postoperativt då 
vissa mottagare kände skuld av att inte känna den lycka som förväntades (Ådahl, 
2013; O´Brien et al., 2014).  

Möjligheten att få mottaga ett organ upplevdes som en enorm gåva, skulden som 
upplevdes relaterades till känslan av att vara den som valdes ut från väntelistan 
(Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014). Mottagarna kände skuld inför de patienter som 
stod kvar på väntelistan och inte fick organet (Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014). 
Mottagarnas känsla av skuld låg även i det fortsatta lidandet som patienterna på 
väntelistan fortsatt fick genomlida (Ådahl, 2013; O´Brien et al., 2014). För en del 
mottagare upplevdes väntan som en ofrivillig tävling om att stå på väntelista och att 
bli den som får ett organ (O´Brien et al., 2014).  

I Ådahl (2013) berättade en mottagare med en kristen tro om hur svårt det var att ta 
sig till någon annans organ. Detta kopplat till att organet hade en levd historia bakom 
sig och som mottagaren skulle leva vidare med den historian (Ådahl, 2013). Känslan 
av att inte vara värd organet och att donatorns liv var slut gjorde att mottagaren levde 
med skuld (Ådahl, 2013). Mottagare uttryckte känsla av skuld för att någon annan 
avlidit för dem (Kaba et al., 2005; Lonargáin et al., 2017). Omständigheterna kring 
donatorns bortgång, att inte veta av vad eller hur donatorn avled väckte tankar och 
känslor hos mottagarna (Lonargáin et al., 2017).  
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 I Ådahl (2013) och O´Brien et al. (2014) kämpade mottagare med känslan att inte 
vara värd organet. Andra mottagare kände även en skuld till samhällets välfärd och 
visste inte hur de skulle kunna betala tillbaka (Ådahl, 2013). Känslan av att förtjäna 
det mottagna organet beskrevs som en kamp av mottagarna i O´Brien et al. (2014).  

Två mottagare ifrågasatte om de förtjänade att ta emot ett organ från en yngre donator 
(O´Brien et al., 2014). En mottagare var orolig för att donatorns familj skulle anse att 
organet donerades till någon som var för gammal och en mottagare ansågs sig själv 
vara för gammal för ett yngre organ (O´Brien, et al., 2014). Känslan av skuld 
kopplades även till att det fanns en önskan att bli tilldelad ett organ från en yngre 
donator (Kaba et el., 2005; Lonargáin et al. 2017). Mottagarna ansåg att det yngre 
organet skulle hålla längre och att risken för avstötning var lägre med ett organ från 
en yngre donator (Lonargáin et al., 2017),  

"I was lucky, I mean it was … it was a young lad … who was only XXXXX. They don´t 
give you all the details but … and that … that upsets you really. You feel bad about 
that. And still do. Um … it turns out that somebody has died for you to get this 
kidney." (Lonargáin et al., 2017, s. 213).  

 

Upplevelser av sorg 
Känslan av sorg över att ha förlorat sitt gamla organ framkom (Kaba et al., 2005; 
Sadala & Stolf, 2008; Mauthner et al., 2015). Vissa mottagare uttryckte att de sörjde 
sitt gamla organ (Mauthner et al., 2015), en annan mottagare uttryckte sorgen 
specifikt genom att beskriva förlusten av det biologiska organet som sågs som en gåva 
från föräldrarna och efter att ha levt med organet hela sitt liv så var det helt plötsligt 
borta (Kaba et al., 2005). En mottagare beskrev förlusten av sitt biologiska organ 
enligt följande:  

"… I know a lot of people believe in cremation but I´m not into this sort of thing. I´m 
going to get buried without a heart, and I couldn´t bear the thought of somebody 
taking my heart and slinging in to the fire." (Kaba et al., 2005, s. 619).  

 
Diskussion  
Metoddiskussion 
För att uppnå god trovärdighet i upplevelser är det enligt Mårtensson och Fridlund 
(2017) lämpligt att använda studier med kvalitativa data. Det kan ses som en styrka i 
trovärdighet att alla resultatartiklar är kvalitativa eftersom studiens syfte var att 
beskriva upplevelser, dock kunde studien ha berikats av kvantitativa data gällande 
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livskvalité. Enligt Östlundh (2017) är engelska det språk som störst andel 
vetenskapligt material är publicerat på. Översättning till svenska gjordes i 
databearbetningens fasen, något som kan ha minskat resultatets trovärdighet. Tre av 
studiens tio resultatartiklar är äldre än fem år något som kan ha påverkat resultatets 
överförbarhet till dagens sjukvård. Det kan antas att omvårdnaden till viss del har 
utvecklats och förändrats i relation med medicinsk behandling, men att den mänskliga 
upplevelsen av att ta emot ett organ från en avliden donator är nästan oförändrad. 

Artikelsökningarna genomfördes i flera databaser, samtliga databaser var inriktade på 
omvårdnad- och vårdvetenskapliga artiklar. Systematiska sökningar gjordes i 
databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. De systematiska sökningarna, och att 
söka i flera olika databaser gjordes för att säkerhetsställa och öka trovärdigheten 
(Henricson, 2017). En stärkning av det systematiska tillvägagångsättet vore att söka i 
fler databaser. Vid sökningar i de olika databaserna med olika sökordskombinationer 
återkom flertal av artiklarna vilket indikerar på att sökningarna är systematiska vilket 
ökar resultatets trovärdighet (Henricson, 2017).   

De artiklar som valdes ut som möjliga resultatartiklar lästes både individuellt och 
gemensamt. Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall individuellt och därefter jämfördes granskningarna, vilket stärker 
reliabiliteten (Henricson, 2017). En artikel erhöll grad II enligt Carlsson och Eimans 
(2003) bedömningsmall, artikeln saknade triangulering och redovisade inte eventuellt 
bortfall, det fördes inte heller någon analys av hur bortfallet påverkat resultatet. 
Avsaknaden kan  marginellt kan ha påverkat studiens resultat i form av minskad 
trovärdighet.  

För att optimera trovärdigheten lästes resultatartiklarna individuellt två gånger. För att 
sedan därefter gemensamt sammanställa innehållet för vidare bearbetning. 
Förförståelsen är en viktig aspekt att belysa enligt Henricson (2017), detta för att det 
påverkar studiens pålitlighet. I föreliggande arbete fanns ingen erfarenhet av att vara 
transplanterad eller att vårda någon med ett organ från en avliden donator. 

För att stärka trovärdigheten och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017) har 
handledare, lärare och medstudenter under arbetes gång granskat studien flertal 
gånger för att risken för misstolkningar av resultatet ska minska. Citat har använts i 
resultatdelen, detta för att stärka trovärdigheten i tolkningen av resultatartiklarna 
(Henricson & Mårtensson, 2017).  

Litteraturstudien representerar artiklar från Australien, Brasilien, Canada, Danmark, 
England, Finland, Iran, Polen och Skottland. Trots den stora geografiska spridningen 
finns många likheter och få skillnader gällande mottagares upplevelser i studiens 
resultat, vilket enligt Mårtensson och Fridlund (2017) stärker litteraturstudiens 
överförbarhet. En svaghet av den stora geografiska spridningen av de nio länder 
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innebär att där finns olika sjukvårdssystem som ligger till grund för mottagarnas 
upplevelser, vilket kan påverka överförbarheten till svenska förhållanden. 
Fördelningen mellan könen i artiklarna var ojämn, totalt var 74% män och 26 % 
kvinnor. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om fördelningen mellan män och 
kvinnor varit mer jämlik.  

 

Resultatdiskussion   
Att leva som en mottagare med ett organ från en avliden donator medför väldigt 
många känslor av upplevelser. Litteraturstudiens resultat omfattar fem teman, 
Upplevelser av tacksamhet, Upplevelser av ansvar inför donatorn, Upplevelser av ett 
förändrat själv, Upplevelser av skuld och Upplevelser av sorg. Ett upplevt förändrat 
själv och en upplevd tacksamhet kopplat till en andra chans i livet var framträdande. 

Upplevelserna ovan kan betraktas som en mänsklig tillblivelse, en Humanbecoming 
enligt Parse- terminologi. Denna mänskliga tillblivelse kan tolkas som en process i 
samexistens (coexistence) med en avliden person, och därtill den familj som blev 
drabbad av förlust av nära anhörig. Samexistens kan tänkas utgöras av det ansvar som 
mottagare i denna studies artiklar uttrycker gentemot givare, mottagarna uttryckte en 
känsla av ett starkt band till donatorn och dess familj (Peyrovi et al., 2014; Lonargáin 
et al., 2017), vilket gjorde att de ville ta hand om organet på det bästa sättet 
(Lonargáin et al., 2017). I resultatet finns också upplevelser av tacksamhet samt skuld 
som påverkar tillblivelsen. Detta kan ses som exempel på Parses (1991) princip om 
rytmicitet som innebär att leva paradoxerna uppenbara-dölja, möjliggöra-begränsa 
medan man förenar-separerar. Den mänskliga tillblivelsens uttryck av tacksamhet och 
skuld kan då vara den rytmicitet som mottagarna ger exempel på i litteraturstudien 
såsom ”I was lucky, I mean it was…it was a young lad….who was only 
XXXX……Um….it turns out that somebody has died for you to get this kidney.” 
(Lonargáin et al., 2017, s. 213). 

Den mänskliga tillblivelsen i denna litteraturstudie kan vidare ses i Parses (1991) 
princip om att strukturera mening, det vill säga att ur aspekten uppleva ett förändrat 
själv. Mottagarna beskrev att de förändrades efter att de genomgått en transplantation 
med ett organ från en avliden donator. Denna upplevda förändring var subjektiv och 
högst individuell. Ett exempel ur litteraturstudiens artiklar gällde en mottagare som 
ansåg sig förlorat åtrån till partnern efter att ha mottagit ett organ från en donator med 
motsatt kön (Ådahl, 2013). Detta kan kontrasteras med en annan mottagare som 
upplevde ett starkt band till donatorn och upplevde en vilja att förändras till det bättre 
(Lonargáin et al., 2017). Dessa upplevelser kan ses som den mänskliga tillblivelsens 
strävan efter att strukturera mening. Parse menar att människan tillskriver den 
upplevda verkligheten en mening efter vad hon vet och inte vet om situationen 
(Bournes et al., 2018).  
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Samverkan (coconstitution) med andra människor i universum ingår i Parses ideologi 
(Bournes et al., 2018). Samverkan kan ses i resultatartiklarna i form av att mottagarna 
beskrev tacksamhet av att de fått en andra chans i livet genom det donerade organet. 
Tidigare forskning (Frejd et al., 2008) visar att mottagarna upplevde tacksamhet över 
att ha fått en andra chans i livet. Flera mottagare i studiens resultat uttryckte sin insikt 
om att utan en transplantation skulle livet tagit slut, därav kan upplevelsen av 
tacksamhet vara förstärkt av att ha fått en andra chans i livet. En annan aspekt av 
litteraturstudiens resultat som kan ha förstärkt upplevelsen av tacksamhet och en 
andra chans i livet är att flera mottagares hälsotillstånd varit så dåligt innan 
transplantationen att det påverkat livet och livsglädjen. Parses ideologi om samverkan 
kan även tolkas i litteraturstudiens resultat, att genom samverkan med det nya organet 
möjliggjordes det för mottagarna att leva ut sina drömmar och att få se sina barn och 
barnbarn växa upp.   

I litteraturstudiens resultat beskrev flera mottagare upplevelsen av ett förändrat själv 
efter att ha genomgått en transplantation med ett organ från en avliden donator. Detta 
är något som tidigare forskning styrker. Enligt Persall (1999) medför en 
transplantation en förändring av personligheten så som förändrat beteende, förändrade 
intressen och ett förändrat kroppsspråk. Detta kan utifrån mänsklig tillblivelse kopplas 
till samskapande (cocreate). Enligt Parse (2007) innebär samskapande att människor 
har en betydelse för varandras hälsa, samtidigt som en ömsesidig påverkan är en 
viktig aspekt för varandras tillblivelse (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det 
förändrade självet kan då ses som ett samskapande där ett organ från en avliden 
donator gör det möjligt för en mottagare att leva vidare. I det sammanhanget utgörs 
det då en betydande roll för varandras hälsa, exempel på samskapande kan ses i 
studiens resultat. Där beskrev en mottagare att upplevelsen av det förändrade självet 
efter en transplantation var som att leva med någon annans själ (Mauthner et al., 
2015).  

Vid en transplantation går en mottagare igenom en process, enligt tidigare forskning 
(Frejd et al., 2008) innebär processen att patienter upplever sin kropp som sjuk och 
sårbar till att kunna se den som hel och odelad. En mottagare i litteraturstudiens 
resultat gjorde en liknelse mellan sin organtransplantation och en bilreparation och 
uttryckte sig följande: "I knew it’s not like getting a brain, the main part of the body. I 
just thought, has this changed me in any way? But then I thought that it’s not going to 
change me because it’s like a water pump in a car; if your car breaks down and the 
water pump or fuel pump breaks down you just replace it and that’s basically what 
your heart is doing". (Kaba et al., 2005, s.621) Ur en mänsklig tillblivelse kan detta 
ses som Parses (1991) princip i att strukturera mening. Strukturera mening innebär 
enligt Parse att människan med hjälp av språket sätter ord på upplevelsen av sin 
verklighet. I litteraturstudiens resultat finns det indikationer på att det var en process 
för mottagare att acceptera sitt nya organ. Utifrån exemplet ovan kan det tolkas som 
att det fanns ett behov av att först utrycka sin verklighet med sina egna ord för att 
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sedan kunna gå vidare i livet. Utifrån mänsklig tillblivelse kan detta även kopplas till 
Parses princip om samtrendens. Parses (1991) menar att samtrendens innebär att anta 
utmaningar som människan ställs inför i livet och att ha viljan att röra sig in i 
framtiden. Samtrendens innefattar även att människans verklighet förändras i takt med 
nya livsmöten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Konklusion och implikationer 
Den bärande upplevelsen i litteraturstudien var tacksamhet över en andra chans i livet 
och det förändrade självet, dock fanns ingredienser av skuld och sorg. Med Parses 
andra princip om rytmicitet kanske detta visar paradoxer; uppenbara-dölja. I den 
mänskliga tillblivelsen i vardagen som mottagare av ett organ från en avliden donator 
pågår en anpassning mellan människan och universum. Resultatet visar att det finns 
stora skillnader i upplevelser mellan mottagare som genomgått organtransplantation. 
Skillnaderna visar att upplevelserna är ytterst subjektiva och individuella, det är 
därför av vikt att sjuksköterskan bemöter varje patient enskilt med respekt, lyhördhet, 
trovärdighet, medkänsla och integritet. Implementation av undervisning rörande 
transplantationsprocessen behövs på universitets- och högskoleutbildning då det är en 
globalt ökande behandlingsmetod för många sjukdomar. Detta leder till att mer 
forskning behövs på upplevelser av att ha mottagit ett organ från en avliden donator, 
även forskning som rör likheter och skillnader i patienters upplevelser beroende på 
vilket organ som transplanterats behövs.  

  

 

 

 



 

 

Referenser 
*Markör avser studiens resultatartiklar 

*Amerena, P., & Wallace, P. (2009). Psychological experiences of renal transplant 
patients: A qualitative analysis. Counselling and psychotherapy research. 9(4). 
273-279. doi: 10.1080/14733140902935195 

Andersson, A. & Jansson, L. (2002). Transplantationens historia. I G, Tufveson., C, 
Johansson (Red.) Transplantation (s. 11–22). Lund: Studentlitteratur.  

Bergh, C-H., & Nilsson, F. (2002). Transplantation av hjärta och hjärta-lunga. I G, 
Tufveson., C, Johansson (Red.), Transplantation (s. 200–220). Lund: 
Studentlitteratur. 

Bournes, A D., Bunkers S, S & Mitchell J, G. (2018). Humanbecoming. I M, R 
Alligood (Red.) Nursing theorists and their work (s. 375-397). Missouri: 
Elsevier. 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad - studiematerial för 
undervisning inom projektet "Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö Högskola". Rapport nr 2. Malmö: 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. Hämtad 2018-03-04, från: 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf  

*Cierpka, A., Malek, K., & Horodénska, M. (2015). What does it mean to live after 
heart transplantation? The lived experince of heart transplant recipients. A 
qualitative study. Health psychology report. 3(2). 123-130. doi: 
10.5114/hpr.2015.49678 

Colaneri, J. (2014). An overveiw of transplant immunosuppression – history, 
principles, and current practices in kidney transplantation. Nephrology nursing 
journal. 41(6). 549–560. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur.   

Frejd, L., Nordén, G., & Dahlborg-Lyckhage, E. (2008). Att bli transplanterad – en 
studie av patientens upplevelse. Vård i norden, 28(2) 14–18. 

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats, vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten (s. 129–151). Lund: Studentlitteratur. 



 

 

Friberg, F. (2017b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 
uppsatd, vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 141–152). Lund: 
Studentlitteratur.  

Global observatory on donation and transplantation (2018). Hämtad: 2018-03-02 från: 
http://www.transplant-observatory.org/  

*Graarup, J., Lindberg Mogensen, E., Missel, M., & Kikkenborg Berg, S. (2016). Life 
after a lung transplant: a balance og joy and challenges. Journal of clinical 
nursing. 26, 3543–3552. doi: 10/1111/jocn.13724 

Göteborgs Universitet. (2012). APA-lathunden: En snabbguide till referensskrivning 
för utbildningvetenskapliga fakulenten. Hämtad: 2018-02-22 från: 
https://utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-2012.pdf 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M, Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod - från idé till examination inom omvårdnad (s. 411–420). Lund: 
Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Mårtensson, J. (2017). Publicering av examensarbete. I M, 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom 
omvårdnad (s. 495–506). Lund: Studentlitteratur.  

Hersh Rifkin, M. (2009). Psychosocial and financial aspects of transplantation. In 
Danovitch, G M. (Ed.) Handbook in kidney transplantation. (s.432-440). 
Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkin. 

Howard, J. R., Cornell, L. D., & Cochran, L. (2012). History of deceased organ 
donation, transplantation, and organ procurement organizations. Progress in 
transplantation. 22(1). 6–16. doi: i: http://dx.doi.org/10.7182/pit2012157 

International council of nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. Hämtad: 
2018-03-18. Från: http://www.icn.ch/publications/free-publications/  

Ivarsson, B., Ekmehag, B., & Sjöberg, T. (2012). Patients' experiences of information 
and support during the first six months after heart or lung transplantation. 
European journal of cardiovascular nursing. 12(4). 400-406. doi: 
10.1177/1474515112466155 

*Kaba, E., Thompson, D. Burnad, P., Edwards, D., & Theodosopoulou, E. (2005). 
Somebody else´s heart inside me: a descriptive study of psychological problems 
after a heart transplantation. Issues in mental health nursing 26(6). 611–625. 
doi: 10.1080/01612840590959452  



 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M, Henricson (Red.), Vetenskapllig teori och 
metod - från idé till examination inom omvårdnad (s.57–80). Lund: 
Studentlitteratur. 

Kjellström, S., & Sandman, L. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: 
Studentlitteratur.  

Lindwall, L & Wiklund Gustin, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. 
Stockholm: Natur & kultur.  

*Lonargáin, D O., Brannigan, D., & Murray, C. (2017). The experience of receiving a 
kidney transplant from a deceased donor: implications for renal services. 
Psychology & Health. 32(2), 204-220. Doi: 10.1080/08870446.2016.1254214 

*Mauthner, O., De Luca, E., Poole, J M., Abbey, S E., Shildrick, M., Gewarges, M., 
& Ross, H., (2015). Heart transplants: Identity disruption, bodily integrity and 
interconnectedness. Health. 19(6), 578-594. doi: 10.1177/1363459314560067 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet I examensarbete. I M, 
Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom 
omvårdnad (s. 421–438). Lund: Studentlitteratur.  

Mårtensson, G., & Scherstén, H. (2002). Transplantation av lunga. I Johnsson, C., 
Tufvesson, G. (Red.), Transplantation. (s.221-241). Lund: Studentlitteratur. 

*O´Brien, G M., Donaghue, N., Walker,I., & Wood, C A. (2014). Deservingness and 
gratitude in the context of heart transplantation. Qualitative health research. 
24(12). 1635-1647. doi:10.1177/1049732314549018 

Parse, R. R. (1991). Human becoming: Parse´s theory of nursing. Nursing science 
quarterly 5(1), 35-42.  

Parse, R. R. (1997). The human becoming theory: the was, is, and will be. Nursing 
science quarterly 10(1), 32-38. doi: 1177/089431849701000111  

Parse, R. R. (2007). The humanbecoming school of thought in 2050. Nursing science 
quarterly 20(4), 308-311. doi: 10.1177/0894318407307160 

Persall, P., Schwartz, G., & Russek, L. (1999). Changes in heart transplant recipients 
that parallel the personalities of their donors. Integrative medicine. 2(3), 65-72. 
doi: 1096-2190(00)00013-5 

*Peyrovi, H., Raiesdana, N., & Mehrdad, N. (2014). Living with a heart transplant: a 
phenomenological study. Progress in transplantation. 24(3), 234-241. doi: 
10.7182/pit2014966 



 

 

Poole, M., Ward, J., DeLuca, E., Shildrick, M., Abbey, S., Mauthner, O., & Ross, H. 
(2015). Grief and loss for patients before and after heart transplant. Heart & 
Lung. 45, 193-198. doi: 10.1016/j.hrtlng.2016.01.006   

*Sadala, M L., & Stolf, N A. (2008). Heart transplantation experiences: a 
phenomenological approach. Jounal of clinical nursing. 17(7b). 217–225. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2007.02206.x 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (2018a). Hjärttransplantation. Hämtad: 2018-04-
16, från 
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/5/Verksamheter/Transplantations
centrum/Information-for-vardgivareremittent-pa-annan-
vardenhet/Hjarttransplantation/  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (2018b). Lungtransplantation. Hämtad: 2018-04-
16, från 
https://www2.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/5/Verksamheter/Transplantations
centrum/Information-for-vardgivareremittent-pa-annan-vardenhet/For-
vardgivare/  

Scandiatransplant. (2018). Transplantation and waiting list figures 2017. Hämtad: 
2018-02-20, från 
http://www.scandiatransplant.org/data/sctp_figures_2017_4Q.pdf  

Scandiatransplant. (2017a).  Transplantation and waiting list figures 2016. Hämtad: 
2018-02-20, från: 
http://www.scandiatransplant.org/data/sctp_figures_2016_4Q.pdf  

Scandiatransplant. (2017b). Articles of association. Hämtad: 2018-03-02, från: 
http://www.scandiatransplant.org/about-scandiatransplant/organisation/articles-
of-association  

Socialdepartementet. (2003). Transplantationer räddar liv. Stockholm: Allmänna 
förlaget.  

SOU 2015:84. Organdonation: en livsviktig verksamhet. Stockholm: Fritzes 
Offentliga publikationer.  

SFS 1987:269. Lag om kriterier för bestämmande av människans död. Stockholm: 
Socialdepartementet.  

SFS 1995:831. Transplantationslagen. Stockholm: Socialdepartementet.   

World health organisation. (2018). Human organ transplantation. Hämtad: 2018-03-
24, från: http://www.who.int/transplantation/organ/en/  



 

 

World medical association. (2018). WMA Declaration of helsinki – ethical principles 
for medical research involving human subjects. Hämtad: 2018-04-03, från: 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-subjects/  

*Ådahl, S. (2013). When death enables life: incorporation of organs from deceased 
donors i Finnish kidney recipients. Mortality. 2(18) 130–150. doi: 
10.1080/13576275.2013.785504 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F, Friberg (Red.), Dags för uppsats - 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.59–82). Lund: 
Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
  

MeSH = Medical Subject Headings 

MH = Exact Subject Headings 

(*) = Trunkering 

 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

Transplantation mottagare Transplant Recipients Transplant Recipients Transplant Recipients 

Transplantation mottagare Transplant Recipient 
[MeSH] 

Transplant Recipients 
[MH] 

 

Upplevelse* Experienc* Experienc* Experienc* 

Avliden Donator Deceased Donor Deceased Donor Deceased Donor 

Kvalitativ Qualitative   

Omsorg Caring Caring Caring 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 
 

( ) = Dubbletter av resultatartiklar 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2018-03-12 CINAHL 

Transplant Recipients [Fritext] 
AND Deceased Donor [Fritext] 
Limits: English language, all 
adults, 2003-2018, Human, peer 
reviewed 50 st  50 st 2 st 2 st 

2018-03-12 CINAHL 

Transplant Recipients [MeSH] 
AND Experienc* [Fritext]  
Limits: English language, all 
adults, 2003-2018, Human, peer 
reviewed 83 st 83 st 2st (1) st 1st 

2018-03-12 PsycINFO 

Transplant Recipients [Fritext) 
AND Experienc* [Fritext] 
Limits: English language, over 18 
years, published 2003-2018, 
Human, peer reviewed, Qualitative 78 st 78 st 6 st 6 st 

2018-03-12 PubMed 

Transplant Recipients [Fritext] 
AND Qualitative [Fritext] 
Limits: English language, over 19 
years, published 2003-2018, 
Human 204 st 204 st 4 st (3 st) 1 st 

2018-03-12 Totalt  415 st 415 st  14st (4 st) 10 st 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Referens Amerena, P., & Wallace, P. (2009). Psychological experiences of renal transplant patients: A 
qualitative analysis. Counselling and psychotherapy research. 9(4). 273–279. doi: 
10.1080/14733140902935195 

Land  
Databas 

England 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att utifrån transplantationsmottagares upplevelser utveckla en teori för professionella 
vårdgivare och rådgivare till förmån för patienterna.  

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Grounded theory 

Urval Åtta deltagare valdes ut genom snöbollsurval, fem män och tre kvinnor i åldrarna 35–55 år. Tiden 
sedan njurtransplantationen varierade från 8 mån-18år.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer, som varade i 1–2 timmar.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades av författaren enligt grounded theory, Strauss 
Corbin process. Konstant sammanslagning, jämförelse av de identifierade teman och kategorierna 
utfördes för att säkerställa noggrannhet.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats En del av deltagare kände att det nya organet påverkat deras personlighet och frågor om donatorn 
framkom. Deltagarnas hade positiva erfarenheter av det transplanterade organet, men osäkerhet 
om hur länge det nya organet skulle fungera problemfritt framhölls. Mottagare upplevde 
transplantationen som en andra chans i livet en önskan att få uttrycka sin tacksamhet för donatorns 
familj framkom. Deltagare uttryckte att de kände ansvar över att ta hand om organet och sin kropp 
efter transplantationen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Cierpka, A., Malek, K., & Horodénska, M. (2015). What does it mean to live after heart 
transplantation? The lived experince of heart transplant recipients. A qualitative study. Health 
psychology report. 3(2). 123–130. doi: 10.5114/hpr.2015.49678 

Land  
Databas 

Polen 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att utforska erfarenheter hos vuxna mottagare som hjärttransplanterats. 

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Narrativmetod 

Urval Åtta deltagare, 7 män och en kvinna deltog i åldrarna 50–60 år.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades ett år efter de genomgått hjärttransplantationen, intervjuerna varade i ca 1 
timme per deltagare. Deltagarna uppmanades att berätta om deras liv. 

Dataanalys Teman och trådar identifierades och kategoriserades i 13 kategorier  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det framkom i studien att känslorna blivit starkare efter transplantationen, deltagare 
sammankopplade dessa känslor med det nya organet från den avlidna donatorn. Deltagare utryckte 
att tankar uppkommit om vem donatorn varit. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medel. Grad II, enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Graarup, J., Lindberg Mogensen, E., Missel, M., & Kikkenborg Berg, S. (2016). Life after a lung 
transplant: a balance of joy and challenges. Journal of clinical nursing. 26, 3543–3552. doi: 
10/1111/jocn.13724 

Land  
Databas 

Danmark  
CINAHL  

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser de första fyra månaderna efter genomförd 
lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Bekvämlighetsurval, inklusionskriterierna var att ha genomgått en lungtransplantation >4 månader 
sedan, 18 år eller äldre, vilja ingå i studien samt tala och förstå danska. Totalt 26 deltagare ingick i 
studien, 15 män och 11 kvinnor.  

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan 1 maj 2013 – 1 maj 2014. Semistrukturerade intervjuer som 
varade i ca 30 min/tillfälle, intervjuerna spelades in.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och dataanalysen hade för avsikt att identifiera kategorier från varje 
intervju, varje forskare analyserade texterna enskilt och identifierade teman och subteman varefter 
forskarna träffades, jämförde och diskuterade resultatet.  

Bortfall Totalt lungtransplanterades 31 personer på Köpenhamns universitetssjukhus under 2013, samtliga 
fick frågan att delta i studien, 3 dog och två valde att inte delta i studien.  

Slutsats Deltagarna kände hopp och frihet, känslor av att ha fått en andra chans, tacksamhet över att de fått 
tillbaka livet. Samt tacksamhet inför givarna och deras familjer, mottagare uttryckte att de kände 
ansvar att ta hand om organet och sin kropp efter transplantationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög, grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Kaba, E., Thompson, D. Burnad, P., Edwards, D., & Theodosopoulou, E. (2005). Somebody 
else´s heart inside me: a descriptive study of psycological problems after a heart transplantation. 
Issues in mental health Nursing 26(6). 611–625. Doi: 10.1080/01612840590959452 

Land  
Databas 

Skottland  
PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska transplantationsmottagares upplevelser av psykiska problem.  

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Grounded theory 

Urval 42 deltog i studien, 35 män och sju kvinnor i åldrarna 32–61 år. Alla deltagarna hade blivit 
hjärttransplanterade mellan 2 och 24 månader innan de intervjuades.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades på kliniken, ostrukturerade intervjuer spelades in som varade mellan 30 
och 45 minuter.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och varje rad kodades för att identifiera nyckelkategorier och 
begrepp. Kategorier fördes samman med varandra och begreppen jämfördes med litteraturen. Tre 
huvudtyper av kodning genomfördes för att bryta ner texten och kombinera den på olika sätt. 
Kodningen resulterade i fyra huvudkategorier och flera subkategorier.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Oro för hur någon annans hjärta kommer att påverka deras personlighet framkom, även 
skuldkänslor över donatorns död. Mottagare hade funderingar kring vad som skulle hända med 
deras eget hjärta, en deltagare uttryckte sorg över att ha förlorat sitt biologiska hjärta. Nästan alla 
uttryckte tacksamhet till donatorn och donatorns familj.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög. Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Lonargáin, D O., Brannigan, D., & Murray, C. (2017). The experience of receiving a kidney 
transplant from a deceased donor: implications for renal services. Psychology & Health. 32(2), 
204–220. doi: 10.1080/08870446.2016.1254214  

Land  
Databas 

Storbritannien 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att undersöka de psykologiska aspekterna av att få en njure transplanterad 
från en avliden donator. 

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod  
Fenomenologisk analys 

Urval En sjuksköterska som arbetade på den aktuella kliniken fick i uppdrag att ur patientregistret 
identifiera potentiella deltagare, 31 patienter identifierades och 6 av dessa 31 patienter valde att 
tacka ja till att delta i studien. Inklusionskriterierna var: 18år eller äldre, stabila blodvärden, 
engelsktalande, vårdats inom kliniken samt transplanterats inom de senaste 24 månaderna. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades av den första författaren och granskades av den 
tredje författaren, analysen fokuserade på att identifiera deltagarnas erfarenheter. Nyckelord och 
fraser som var centralt för deltagarna framkom och fyra teman identifierades.  

Bortfall 25 st 

Slutsats Transplantationsmottagarna beskrev glädje i ett nytt liv efter transplantationen. Det framkom även 
osäkerhet för framtiden. Deltagarna beskrev tacksamhet för givaren och givarens familj men också 
skuld för att någon dött för att de själva skulle få chansen att leva vidare. En mottagare beskrev att 
han kände ett stort ansvar inför givarens familj att ta väl hand om sitt nya organ. Mottagare 
upplevde att ett band utvecklats till donatorn och med detta framkom en vilja att ta hand om 
organet på bästa sätt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög. Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Mauthner, O., De Luca, E., Poole, J M., Abbey, S E., Shildrick, M., Gewarges, M., & Ross, H., 
(2015). Heart transplants: Identity disruption, bodily integrity and interconnectedness. Health. 
19(6), 578-594. Doi: 10.1177/1363459314560067  

Land  
Databas 

Canada 
PubMed  

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur en hjärttransplantation påverkar självkänsla och 
identitet.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Visuell metodik 

Urval En sjuksköterska som inte arbetade med forskningen identifierade 29 hjärttransplanterade som 
uppfyllde följande inklusionskriterier: 18 år eller äldre, 1–10 år efter transplantation, 
engelsktalande. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer, med ljud- och bildinspelning.  
Dataanalys Fältanteckningar sammanställdes efter intervjuerna, ljudupptagningarna transkriberades och 

kodades. Visuell- och verbaldata analyserades samtidigt, NVivo 8 användes för att organisera 
materialet. I första fasen av dataanalysen sammanfördes transkriptet med videoinspelningen för att 
fånga deltagarnas känslor. I den avslutande analysen diskuterade forskarna tills de enades om tre 
teman som valdes ut. 

Bortfall En man och en kvinna valde att inte fullfölja studien av ospecificerade skäl. 

Slutsats Deltagare uttryckte en störning av sin egen identitet och kroppsliga integritet, 23 av dem berättade 
om förändringar av deras personligheter och upplevde att de hade förändrade känslor. Trots denna 
störning upplevde de en sammankoppling med givaren. 14 av deltagarna beskrev och spekulerade 
om hur de föreställde donatorn. Deltagare sörjde sitt gamla hjärta och uttryckte sorg för det.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög. Grad I, enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

Referens O´Brien, G M., Donaghue, N., Walker,I., & Wood, C A. (2014). Deservingness and gratitude in 
the context of heart transplantation. Qualitative health research. 24(12). 1635–1647. 
doi:10.1177/1049732314549018 

Land  
Databas 

Australien 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter efter en framgångsrik hjärttransplantation, 
speciellt hur hjärttransplantationsmottagare upplever och hanterar "tyrann av gåvan". 

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Fenomenologisk analys  

Urval 13 deltagare, 8 män och 5 kvinnor i åldrarna 35–72 år som blivit hjärttransplanterade från 10 
veckor till 11 år sedan studien startade.  

Datainsamling Datainsamlingen varade från slutet av 2010 och 14 månader framåt. Alla deltagare förutom en 
intervjuades vid två tillfällen med ungefär 8 månader mellan.  

Dataanalys Den första författaren genomförde intervjuerna samt transkriberade dem, transkripten lästes 
igenom ett flertal gånger och identifierade potentiella teman som diskuterades med en 
medförfattare. Slutligen sammanställdes en lista med teman och en uppsättning citat som 
illustrerar varje tema.   

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Många deltagare upplevde oro i samband med att få ett dyrbart hjärta, frågor om de förtjänat ett 
nytt hjärta togs upp, två av deltagarna menade att det var bortom deras kontroll att deras tidigare 
hjärta inte fungerade som det skulle. En deltagare ifrågasatte om han var förtjänt av ett yngre 
hjärta. Samtidigt uttrycktes det en vilja att ta hand om sin kropp och sitt nya hjärta efter 
transplantationen. Känslor av tacksamhet till givaren och givarens familj framkom från 
majoriteten av deltagarna under intervjuerna. Några av deltagarna upplevde att deras 
personlighet förändrats efter transplantationen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög. Grad I, enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Peyrovi, H., Raiesdana, N., & Mehrdad, N. (2014). Living with a heart transplant: a 
phenomenological study. Progress in transplantation. 24(3), 234–241. doi: 10.7182/pit2014966 

Land  
Databas 

Iran 
PubMed 

Syfte Syftet var att förstå och få djupare inblick i levda erfarenheter hos iranska 
hjärttransplantationsmottagare.  

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod  
Fenomenologisk hermeneutik 

Urval Ändamålsenligturval. 
Inklusionskriterier: över 18 år, ha genomgått en hjärttransplantation senaste 6mån, ingen av de 
utvalda hade problem med infektion eller risk för avstötning vid insamlingen.  
11 hjärttransplantationsmottagare deltog, varav 9 män och 2 kvinnor.  

Datainsamling 13 intervjuer (2 deltagare hade 2 intervjuer), som varade i 45–110 minuter. Intervjuerna ägde rum 
på sjukhuset där deltagarna blivit transplanterade under perioden september 2010-Oktober 2011.  

Dataanalys En författare intervjuade deltagarna, samma författare transkriberade texterna, sammanställde det 
ljudinspelade materialet samt översatte materialet till engelska. Data analyserades i sju steg, en 
författare läste varje intervju noggrant för att få en helhetsbild av texten, vilket utmynnade i teman 
och subteman, när det var nödvändigt återgick författarna till transkriberingarna och deltagarna för 
att identifiera mönster mellan teman. Diskussion inleddes mellan författarna som utmynnade i de 
teman och subteman som slutligen presenteras i artikelns resultat. Dataanalysen började samtidigt 
som datainsamlingen.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Deltagarna upplevde att de fick ett nytt liv, de utryckte tacksamhet och lycka för sitt nya hjärta. 
Samtidigt som det innebar nya måsten i form av sjukhusbesök och läkemedel, alltid med 
vetskapen om att det innebär risker att bli transplanterad. Några av deltagarna hade tankar och 
föreställningar om vem donatorn var, samtidigt upplevde de att ett band utvecklats till donatorn. 
Deltagare uttryckte att de upplevde förändring av deras personlighet, något som deltagarna 
kopplade till sitt nya hjärta.  Några deltagare uttryckte att de upplevde skuld inför donatorn.  

Vetenskapligkv
alitet 

Hög. Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Sadala, M L., & Stolf, N A. (2008). Heart transplantation experiences: a phenomenological 
approach. Jounal of clinical nursing. 17(7b). 217–225. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02206.x 

Land  
Databas 

Brasilien  
PubMed 

Syfte Syftet var att baserat på patienters beskrivningar förstå erfarenheter av hjärttransplantation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Fenomenologisk 

Urval 26 deltagare 20 män och sex kvinnor, som alla blivit hjärttransplanterade under åren 1990–2004 

Datainsamling Deltagarna intervjuades enskilt, de varade i 25–70 minuter och insamlingen varade under perioden 
mars 2003-mars 2004. Intervjuerna transkriberades av samma författare. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes ingående, meningsenheter som svarade till forskarens fråga 
identifierades. Citat valdes ut. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Deltagarna uttryckte känslor av att transplantationen gett dem en framtid, en deltagare kände sig 
ung och känslan av att inte längre vara begränsad, något deltagarna kände tacksamhet för. Det 
framkom delade meningar om att ta över någon annans hjärta och att acceptera det tog tid. 
Skuldkänslor för att vara i livet, för att någon annan behövt dö. En deltagare kände sig annorlunda 
för att hans hjärta var utbytt, en annan deltagare upplevde ingen förändring efter transplantationen. 
Deltagare uttryckte sorg över att ha förlorat sitt biologiska hjärta.  

Vetenskapligkv
alitet 

Hög, grad I enligt Carlson och Eiman (2003) bedömningsmall.  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Ådahl, S. (2013). When death enables life: incorporation of organs from deceased donors i Finnish 
kidney recipients. Mortality. 2(18) 130–150. doi: 10.1080/13576275.2013.785504 

Land  
Databas 

Finland 
CINAHL 

Syfte Syftet med artikeln var att ur en fenomenologisk synvinkel förstå erfarenheter av att mottaga en 
njure från en avliden donator, kopplat till kroppsuppfattning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativmetod 
Etnografi 

Urval 18 individer deltog i studien, 9 män och 9 kvinnor i åldrarna 30–75 år med en geografisk och 
socioekonomisk spridning.  

Datainsamling Data till artikeln samlades in som en del av en doktorsavhandling, mellan januari 2010-maj 2012. 
Fördjupade intervjuer samt observationer när deltagarna deltog i diskussioner, föreläsningar 
klubbar, rehabiliterings kurser, sportevents, temadagar samt andra sociala sammankomster.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in, transkriberades och utvärderades med hjälp av manuell innehållsanalys 
med inriktning på gemensamma och återkommande teman.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Deltagarna i studien beskrev olika känslor av att få ett organ från en avliden donator, några talade 
om övergången från att inte känna tillhörighet till donatorn till att organet blev ett med deras egen 
kropp, några deltagare upplevde att det nya organet medfört en inre kroppslig förändring som var 
svår att förklara. Det framkom även känslor av skuld att just de fått gåvan och att någon annan 
avlidit för att de skulle få fortsätta sitt liv. Det framkom känslor av avsky över att ha någon annans 
organ i sin kropp. Samtidigt uttrycktes det en tacksamhet över att ha fått en andra chans i livet och 
att transplantationen medfört en vilja att ta hand om sitt nya organ och sin kropp.   

Vetenskapligkv
alitet 

Hög. Grad I, enligt Carlson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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