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Sammanfattning I dagsläget väntar ett stort antal patienter på ett nytt 

organ. Transplantationen är en påfrestande process i 
vilken närstående har en betydande roll. Upplevelser av 
att vänta på en organtransplantation och hanterings-
strategier skiljer sig mellan individer. Syftet var att belysa 
närståendes upplevelser och hanteringsstrategier under 
pretransplantationstiden. Litteraturstudien genomfördes 
genom granskning av 13 vetenskapliga artiklar, varav sju 
var kvalitativa och sex kvantitativa. Resultatet visade 
närståendes upplevelser relaterade till vården, stöd från 
omgivningen och väntan. De närståendes hanterings-
strategier sågs relaterade till tro, kontroll och distans. Ur 
resultatet framkom att stöd från vårdpersonal ibland var 
bristande och att närstående upplevde ökad belastning 
både ekonomiskt och arbetsmässigt. Närstående beskrev 
även en känsla av ovisshet som mycket påfrestande. 
Gudstron användes som en hanteringsstrategi och var 
viktig för att behålla hoppet. Planering tillämpades av 
närstående med goda resurser men upplevdes svårt när de 
kände att de bara kunde leva en dag i taget. En del 
närstående uttryckte ett kontrollbehov av att vaka över 
den sjuke. Med mer utbildning om närstående för 
sjuksköterskan kan omhändertagandet av närstående i 
väntan på organtransplantation bli bättre. Ytterliggare 
forskning bör fokusera på männens roll som närstående, 
hela familjers upplevelser och interventioner för att 
underlätta för närstående. 



Title Family – experiences and coping strategies while 
awaiting organ transplantation 

 
Author  Kim Danielson, Johanna Holm, Simon Horkeby 
 
Department  School of Social and Health Sciences, Halmstad 

University, P O Box 823, SE-301 18 Halmstad 
 
Supervisor Kristina Ziegert, senior lecturer 
 
Examiner Inger Jansson, lecturer 

Period  Autumn term 2007 
 
Pages  15 
 
Key words  Coping strategies, experiences, family, organ 

tranplantation and waiting 
 
Abstract At present a large number of patients are waiting for a 

new organ. The transplantation is a trying process in 
which family is of great importance. Experiences while 
awaiting organ transplantation differ from one individual 
to another and so do their coping strategies. The aim of 
this study was to illuminate family members’ experiences 
and coping strategies during pretransplantation. The 
literary study was based on 13 scholarly articles, seven of 
them were qualitative and six quantitative. The result 
showed experiences related to hospital care, support from 
people in the surroundings and waiting. Coping strategies 
were related to belief, control and distance. Findings from 
the result showed that support from nursing staff 
sometimes was deficient and that families experienced 
increased workload and economic distress. They also 
described a feeling of uncertainty as very trying. Their 
belief in God was used as a coping strategy and was 
important to maintain hope.  Planning was used by 
individuals with good resources but was difficult since 
they felt they had to live their lives day by day. Some 
family members experienced a need for control to keep 
watch over the ill person. With more education of nurses 
about family needs, the care of family members can 
improve when waiting for organ transplantation. Further 
research should focus on men as close family members, 
entire families’ experiences and interventions to facilitate 
family situation. 
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Inledning 
 
Just nu väntar många människor i Sverige på ett nytt organ. En rapport från donationsrådet 
(2007a) visar att i juli år 2007 väntade totalt 578 personer på ett organ. 594 patienter 
transplanterades under 2006 och 137 patienter avled innan en transplantation kunde ske. 
Den bristande organtillgången är betydande (Donationsrådet, 2006), och kan leda till en 
svår patient- och anhörigsituation. 
 
Det är vedertaget att närstående utgör det väsentligaste stödet för att främja välbefinnande 
och livskvalitet hos den sjuke patienten (Häggmark, 2004). Att vara närstående till en sjuk 
person beskrivs dock som en påfrestande upplevelse och inom hälso- och sjukvården finns 
många gånger en implicit förväntan på de närstående att engagera sig och ta del i ansvaret 
för den sjukes vård. Det är inte alltid som de närstående är medvetna om detta och 
påfrestningarna kan då bli extra hårda (Benzein & Saveman, 2004). Relationen mellan 
patient och närstående kan i samband med en organtransplantation bli lidande. Det är därför 
av vikt för patienten att närstående fokuseras och involveras i vårdarbetet då 
transplantationsprocessen är en viktig del i deras framtida relation (Bunzel, Laederach-
Hofmann & Schubert, 1999). 
 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ansvarar 
sjuksköterskan för både patienter och närstående. Där beskrivs, som ett av 
ansvarsområdena, att tillvarata närståendes kunskaper och erfarenheter och att föra 
närståendes talan utifrån deras önskemål och behov. Sjuksköterskan ska även i samtal med 
de närstående kunna vägleda och stödja dem till att bli optimalt delaktiga i vård och 
behandling. För att vårdpersonal ska kunna förvänta sig insatser från närstående anses det 
rimligt att de sistnämndas upplevelser får utrymme i vården. 

 
Bakgrund 
 
Transplantation 
 
Det finns beskrivet att transplantationer utförts redan på 200-talet f.Kr. Hur sanningsenligt 
detta är kan inte säkert sägas, det står dock klart att transplantationer genomförts under 
1800-talet, i början emellertid med varierande resultat (Johnsson & Tufveson 2002, 
Gustafson 1993). 
 
Under 1950-talet utvecklades teorier som lade grunden för immunologins betydelse för 
organtransplantation. Genom att dessa upptäckter gjordes kunde risken för avstötning 
minskas och antalet lyckade organtransplantationer ökade (Johnsson & Tufveson, 2002). 20 
år senare minskades ytterligare riskerna för avstötning genom upptäckten av ett 
immunhämmande medel. Medlet gjorde att cytostatika och kortisonpreparat inte behövdes i 
lika stor utsträckning för att immunförsvaret skulle fungera önskvärt (Gustafson, 1993). 
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I takt med att den medicinska kunnigheten utvecklats har faktorer som tidigare varit viktiga 
att ta hänsyn till vid val av mottagare blivit mindre viktiga. Tidigare var risken för 
avstötning mycket större och färre patienter valde då att se organtransplantation som en 
alternativ behandling vid terminal njursjukdom, numera är transplantation den mest 
kostnadseffektiva behandlingen (Johnsson & Tufvesson, 2002). För somliga patienter på 
väntelistan är organtransplantation dock den enda behandlingen som finns att tillgå. Under 
2007 fram till september månad avled 99 personer i väntan på organ, år 2006 avled 137 
personer (Donationsrådet, 2006 & Donationsrådet, 2007a).  
 
Urvalet inför en organtransplantation görs i tre steg. Det första steget utgörs av att 
patientens läkare bedömer huruvida det finns ett behov av ett nytt organ och huruvida 
patienten i fråga är frisk nog att genomgå operationen. Läkaren beslutar sedan ifall 
patienten ska remitteras till en transplantationsenhet. På transplantationsenheten utförs 
sedan det andra steget i urvalet, en omfattande utredning som ligger till grund för om 
patienten ska placeras på väntelistan (Socialstyrelsen, 2001). Utredningen sker vanligen 
inom slutenvården och tar flera dagar. Beslut om patienten ska sättas upp på väntelista tas 
av transplantationsteam på respektive sjukhus (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2007). 
Kriterierna för att bli accepterad beror på tillgången av organ. Om patienten inte blir 
accepterad för transplantation finns möjlighet för en andra bedömning. Det sista steget inför 
organtransplantation utgörs av distribution av tillgängliga organ. Urvalet i detta steg skiljer 
sig mellan de olika transplantationsenheterna. De huvudfaktorer som dock alltid tas hänsyn 
till är blodgrupps- och vävnadsöverensstämmelse, väntetid, medicinsk status och förväntad 
effekt av organtransplantationen (Socialstyrelsen, 2001). I transplantationsprocessen har 
närstående en betydande roll och rekommendationer finns att närstående ska vara delaktiga 
redan vid utredning och vid informationstillfälle i samband med utredningen (Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 2007). 
 
Det finns transplantationsenheter på fyra olika platser i Sverige, Sahlgrenska 
Universitetsjukhuset/Sahlgrenska, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska 
Sjukhuset och Universitetssjukhuset MAS. Till varje transplantationsenhet finns en 
transplantationskoordinator knuten. Koordinatorn har en samordnande roll i organisationen 
kring donations- och transplantationsprocessen och denna funktion bedrivs oftast av en 
sjuksköterska (Donationsrådet, 2007b). 
 
Närstående 
 
Närstående kan definieras som ’en person som står en annan nära’ och behöver inte betyda 
en familjemedlem som är juridiskt eller genom blodsband bunden till personen. Nästan alla 
patienter har närstående varför intresset för närståendes behov kan ses som stort både ur ett 
omvårdnads- och ur ett samhällsperspektiv (Östlinder, 2004).  
 
Närstående till patienter tar många gånger på sig ett sort ansvar genom att sköta 
omvårdnadsuppgifter som vanligen kräver vårdpersonal. Oberoende av vilken roll 
närstående tar på sig utgör de en betydande grupp inom hälso- och sjukvården. 
Generalisering av upplevelser av att vara närstående är ej möjlig då upplevelsen är unik och 
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skiljer sig mycket från en individ till en annan. Det är med hänsyn till detta viktigt att 
bekräfta de närståendes olika upplevelser och att ägna dem omsorg (Östlinder, 2004). 
 
Forskning visar att närstående till kritiskt sjuka patienter kan uppleva sin situation som 
svår. De tvingas ofta tackla starka existentiella känslor med förändringar i ansvar, roller och 
vardagsrutiner som en följd (Johansson, 2006). Forskning visar även att närvaro, bevarande 
av den sjukes integritet och visande av respekt, kan vara viktigt för de närståendes 
välbefinnande. Att hjälpa till och utföra små omvårdnadssysslor såsom till exempel mun- 
och hudvård kan ge närstående ett ökat välbefinnande och en minskad känsla av 
hjälplöshet. Känslan av ovisshet har hos närstående visats vara stor under patientens 
sjukdomsperiod. Svårast är att inte veta ifall patienten ska överleva och att vara tvungen att 
vänta på information. Ovissheten bidrar till en oro för framtiden dels med tanke på 
familjens framtid och dels med tanke på praktiska förehavanden (Engström & Söderberg, 
2004).  
 
I samband med den svåra situationen av att vara närstående till en svårt sjuk patient får de 
närståendes behov ofta stå tillbaka för omhändertagandet av och oron för patienten. 
Närstående har ofta ett stort behov av att bli informerade om patientens tillstånd, prognos 
och behandling (Kirkevold, 2001a). Detta understryks i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) då sjuksköterskans ansvarsområde också 
innefattar uppmärksammande av närstående. Sjuksköterskan har i sin profession ansvar för 
att kontrollera att närstående förstått och erhållit tillräcklig information. Den insats som 
utifrån de närståendes perspektiv ses som viktigast från vårdpersonalen är omvårdnaden av 
den sjuke patienten. Närståendes oro lindras betydligt om de ser att vårdpersonalen gör allt 
för omhändertagandet av den sjuke patienten (Kirkevold, 2001a). 
 
Var i livscykeln de närstående kring patienten befinner sig kan ha stor betydelse för hur 
livet påverkas av en svår sjukdom. När förhållandet mellan den närstående och patienten är 
nytt och inte starkt etablerat kan sjukdomen få stora inverkningar på hur förhållandet 
utvecklar sig i fortsättningen. När parterna dessutom är arbetsföra kan sjukdomen även få 
stora ekonomiska konsekvenser. Ofta har yngre personer ett större socialt nätverk som kan 
hjälpa till att bemästra situationen. Svårigheter inom det sociala nätverket kan dock uppstå 
då det kan verka mindre passande bland yngre människor att som sjuk eller närstående till 
någon som drabbats av sjukdom delta i aktiviteter med jämnåriga. Sjukdomar hos äldre 
personer är ofta mer väntade och trots ett eventuellt mindre socialt nätverk kan de vara 
mentalt bättre föreberedda för sjukdomar (Kirkevold, 2001b). 
 
Forskning visar att det beroende på ålder finns skillnader i närståendes förhållningssätt. 
Yngre närstående intar ofta en aktiv roll och ställer höga krav på vårdpersonalen. De är 
kritiska, noga med att förstå och vill ha tydlig information. Äldre närstående däremot 
upplevs som mer tålmodiga och kräver ej information och delaktighet i samma utsträckning 
som de yngre. Närstående med tidigare erfarenheter av vården, oavsett ålder, kräver även 
mer av vårdpersonalen och är mer noggranna med att bli uppmärksammade. De närstående 
som intar en passiv roll, som till exempel en del äldre personer och personer som inte har 
någon tidigare vårderfarenhet, blir lätt förbisedda av vårdpersonalen. Detta kan få 
konsekvenser i hur närstående bemästrar situationen. Dock kan sjuksköterskan genom att 
uppmärksamma och belysa närståendes behov av stöd och information skapa förut-
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sättningar för bemästring. Kvinnliga närstående tenderar att åta sig ett större arbete och mer 
ansvar för den sjuke patienten. Men även här kan skillnader ses med avseende på åldern. 
De yngre känner sig oftare betungade av situationen, och saknaden av frihet känns ofta mer 
smärtsam (Bergh, 2002). 
 
Hanteringsstrategier 
 
I denna litterturstudies används begreppet hanteringstrategi vilket i litteraturen ofta 
benämns med ordet coping eller copingstrategi. Människor som drabbas av sjukdom eller 
hamnar i oönskade situationer kan använda olika hanteringsstrategier för att hantera den 
nya situationen (Rydén & Stenström, 2004). Hanteringsstrategier beskrivs som ”kognitiva 
och beteendemässiga ansträngningar, som ständigt ändras, att klara av specifika externa 
och/eller interna krav som bedöms svåra eller överstiga personers resurser” Lazarus & 
Folkman (1984, citerad av Andersson, 2002, s. 86–87). Enligt Lazarus och Folkman (1984) 
förutsätter inte hanteringsstrategier ett lyckat resultat utan är en ansträngning för att 
bemästra en situation. Kategorisering av hanteringsstrategier i positiva respektive negativa 
kan vara svårt eftersom strategiernas lämplighet skiljer sig mycket mellan person och 
situation (Lazarus & Folkman, 1984).  
 
En stor grupp av hanteringsstrategierna används för att minska emotionell stress. 
Undvikande, minimering, distansering, selektiv uppmärksamhet, positiva jämförelser, och 
applicerande av positiva värden på negativa händelser är exempel på sådana strategier. De 
är dessutom delar av defensiva processer som används vid flertalet obehagliga och 
stressfulla situationer. Bland hanteringsstrategierna existerar en mindre grupp strategier 
vilka används för att öka den emotionella stressen. En del människor behöver nämligen öka 
den emotionella stressen enbart för att mobilisera sig till att ta itu med situationen. Andra 
hanteringsstrategier skulle kunna liknas vid att lösa konkreta problem, men då detta endast 
inriktar sig på miljön och objekt i omgivningen och inte på jaget kan inte begreppen 
likställas. Dessa hanteringsstrategier är handlingar vilka dels löser problem i omgivningen 
och dels löser problem i de egna tankeprocesserna. Hantering av problem i omgivningen 
inkluderar strategier för att hantera stress från omgivningen, hinder och resurser. I de egna 
tankeprocesserna inkluderas strategier inriktade att förändra motivation och tänkande, till 
exempel att hitta nya beteendemönster, alternativa vägar för uppskattning eller att förändra 
ambitioner och drömmar (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
Forskning visar hur anhöriga till kritiskt sjuka patienter använder sig av hanterings-
strategier. Där beskrivs hur de närstående använder tillfälliga distraherande aktiviteter, 
accepterande, förnekelse av allvaret och planering som sätt att hantera sin situation 
(Johansson, 2006). Johansson (2006) visar i sin avhandling att inre och yttre resurser som 
till exempel starkt socialt nätverk och tidigare vårderfarenheter leder till bättre användande 
av hanteringsstrategier. Med hjälp av en ökad förståelse för närståendes hanteringsstrategier 
i svåra situationer kan vården utvecklas i en positiv riktning för att bättre omhänderta 
närstående (Johansson, 2006).  
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Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser och hanteringsstrategier 
under pretransplantationstiden. 

 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att på ett 
strukturerat sätt skapa en översikt av kunskap inom ett område (Friberg, 2007). I denna 
litteraturstudie skapas en översikt av området kring närståendes upplevelser och hanterings-
strategier i samband med väntan på organtransplantation. 
 
Datainsamling 
 
Artiklar som användes i litteraturstudien söktes genom olika databaser samt genom manuell 
sökning. Databaser som användes var, PubMed, Cinahl, PsycINFO och Highwire press. 
Den manuella sökningen gjordes via referenslistor i redan utvalda artiklar samt genom 
databasernas förslag på relaterade artiklar. De artiklar som påträffades i fler än en sökning 
redovisades endast första gången de lästes. Sökningar som inte gav några träffar redovisas 
inte. 
  
För att komma fram till lämpliga sökord användes en modifiering av Flemmings struktur 
för problemformulering (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), se tabell 1. 
 
Tabell 1. Struktur för problemformulering 

 

 
Sökorden togs fram med hjälp av problemformuleringen och omvandlades därefter till 
Cinahls Thesaurus, PsycINFOs Thesaurus och PubMeds MeSH-termer. Highwire press 
använder inte någon tesaurus och redovisas därför inte, se tabell 2. 
 
De termer som inte fanns i databasernas tesaurus, till exempel ord för upplevelse användes 
istället i fritext. En del tesaurussökningar gav en oönskad begränsning och sökningar 
gjordes därför med samma termer i fritext. Somliga sökningar innefattade en kombination 
av tesaurus och fritext och i Highwire press användes enbart fritext. Det gjordes även 
sökningar med närbesläktade sökord i fritext då sökningarna ej gav ett tillfredställande 
sökresultat. Även ord för att definiera sökningen med avseende på pretransplantationstiden 
såsom waiting användes i fritext. Inklusionskriterier som tillämpades varierade i de olika 
databaserna, det eftersträvades att finna artiklar som ej var äldre än tio år, se bilaga I.  

Population Närstående till patienter under 
pretransplantationstiden 

Intervention Alla förekommande 
Outcome Upplevelser 

Hanteringsstrategier 
Känslor  
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Flertalet artiklar valdes bort när rubriken skiljde sig från uppsatsens syfte. De 
sammanfattningar som lästes valdes genom rubriker som verkade stämma överens med valt 
syfte. Ett tidigt urval kunde göras redan när sammanfattningarna lästes då det framkom att 
artiklarna inte gick att applicera på litteraturstudien. 
 
De artiklar som valdes i det första urvalet lästes noggrant ett flertal gånger och granskades 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa samt kvantitativa 
studier. Artiklarna tilldelades grad I, II eller III, beroende på den vetenskapliga kvaliteten 
och på hur väl de överensstämde med litteraturstudiens syfte. Artiklar som inte uppnådde 
grad I, II eller III eller vars syfte inte stämde överens med litteraturstudien valdes bort.  
 
Tabell 2. Sökord enligt problemformulering 
Sökord enligt 
problem-
formulering 

Cinahls 
Thesaurus 
 

PsycINFOs 
Thesaurus 
 

PubMeds 
MeSH 
 

Närstående Family, Spouses Family, 
Significant 
others 

Family, 
Spouses 

Organtransplantation Transplantation Organ 
transplantation 

Organ 
transplantation,  
Transplantation 

Upplevelser (fritext) (fritext) 
 

(fritext) 

Hanteringsstrategier Coping Coping 
behaviour, 
Emotional 
adjustment 

Adaptation, 
Psychological 

Känslor Emotions Emotions Emotions 
 
Databearbetning 
 
Artiklarnas resultat granskades ytterliggare och delades in i två huvudteman, ”upplevelser” 
respektive ”hanteringsstrategier”. Färgkodning användes för att tydliggöra de två teman i 
artiklarna. Därefter redovisades de olika upplevelserna och hanteringsstrategierna i en 
kategoriöversikt för att ge en överblick och underlätta skapandet av underkategorier. 
Kategoriöversikten delade in resultaten i artiklarna efter upplevelser och hanterings-
strategier vilket underlättade sammanställningen av litteraturstudiens resultat. 
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Resultat 
 
Upplevelser under pretransplantationstiden 
 
Närstående till patienter i väntan på organtransplantation upplevde en mängd psykiska och 
sociala påfrestningar (Bohachick, Reeder, Taylor & Anton, 2001). Upplevelserna var 
relaterade till vården, stöd från omgivningen och till väntan. 
 
Upplevelser av vården 
Närstående till patienter i väntan på organtransplantation rapporterade att de upplever 
stödet från vårdpersonal bristfälligt. Detta beroende på vårdpersonalens bristande 
kunskaper om transplantation (McCurry & Thomas, 2002) och deras oförmåga att 
individanpassa information (Henley Haugh & Salyer, 2007). En närstående uttryckte 
exempelvis hur hon var tvungen att be om att få relevant information av vårdpersonalen 
(McCurry & Thomas, 2002). De närstående rapporterade även att frustration upplevdes då 
de inte blev informerade på ett språk de förstod (Henley Haugh & Salyer, 2007). Det stöd 
de närstående upplevde positivt från vårdpersonalen utgjordes av välanpassad information 
och bekräftelse på att de handlade rätt i omhändertagandet av patienten (Henley Haugh & 
Salyer, 2007; Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001).  
 
Närstående till en sjuk make/maka som väntar på organtransplantation önskade att bli 
inkluderade i vården kring patienten och känna delaktighet vid information om 
sjukdomstillståndet (Henley Haugh & Salyer, 2007; McCausland Kurz & Cavanaugh, 
2001; McCurry & Thomas, 2002). En närstående beskrev hur han på sjukhuset ständigt var 
på sin vakt och rädd för att någon i vårdpersonalen skulle vara arg på honom för att han 
tillbringade för mycket tid där (Henley Haugh & Salyer, 2007). Problematik relaterad till 
vården beskrevs även av en annan närstående när hon berättade om hur vårdpersonalen inte 
informerade henne om patientens försämrade tillstånd (McCurry & Thomas, 2002). I 
McCurry och Thomas (2002) studie av makar/makor till patienter i väntan på organ-
transplantation framkom att närstående och patient hade en känsla av att vara gemensamt 
drabbade eftersom de beskrev sina upplevelser i vi-termer. En maka berättade mot 
bakgrund av detta hur hon förvisso inte skulle gå igenom den fysiska delen av 
transplantationen men ändå kände sig känslomässigt delaktig i transplantationsprocessen. I 
relation till ovanstående beskriver McCausland Kurz och Cavanaughs (2001) i sin studie 
förhållandet mellan den närstående och patienten som mycket nära och fyllt med omtanke, 
empati och hängivenhet. 
 
Upplevelser av omgivningen 
Behovet av att ta över sysslor som inte tidigare utförts av en själv uttrycktes i studier av ett 
flertal närstående till patienter i väntan på organtransplantation (McCausland Kurz & 
Cavanaughs, 2001; McCurry & Thomas, 2002). De beskrev hur de såg frustration hos den 
sjuke då denna inte längre klarade av att utföra tidigare sysslor, sysslor som den närstående 
då blev tvungen att ansvara för (McCurry & Thomas, 2002). Hjälp med vardagliga 
arbetsuppgifter upplevdes i samband med ökad arbetsbelastning som ett gott stöd 
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(Bohachick et al., 2001). Närstående beskrev stöd i form av hjälp med barnpassning, 
städning och matlagning (Stubblefield & Murray, 2001).  
 
Den ökade arbetsbelastningen, som medförs av ökade arbetsuppgifter i hemmet, 
tillsammans med förändringar i livssituationen ledde till att fritidsintressen och sociala 
kontakter blev åsidosatta. De närstående hade varken tid eller energi att delta i aktiviteter 
(McCausland Kurz, 2002) och beskrev att de inte längre kunde gå på restaurang, dansa, 
semestra eller besöka släktingar som tidigare varit möjligt (McCausland Kurz & 
Cavanaughs, 2001). 
 
I amerikanska studier beskrevs att familjers ekonomiska inkomster blev drabbade av att den 
sjuke familjemedlemmen inte längre var arbetsför (McCausland Kurz, 2002; McCausland 
Kurz & Cavanaugh, 2001), således sågs ekonomiskt stöd från försäkringsbolag och vänner 
som en hjälpande hand (McCausland Kurz & Cavanaugh, 2001; Stubblefield & Murray, 
2001). I samband med den ekonomiska belastningen uttryckte de närstående även en rädsla 
för att själva bli sjuka då de varken emotionellt eller ekonomiskt hade råd med det 
(McCausland Kurz, 2002). En anhörig beskrev: 
 

”It would be awful if I couldn´t take care of him” 
       (McCausland Kurz, 2002, s. 364) 
 
Låg inkomst beskrevs som en riskfaktor för höga påfrestningar i väntan på 
organtransplantation (Collins, White-Williams & Jalowiec, 1996a). Påfrestningarna visade 
sig i en studie (Collins et al., 1996a) vara olika beroende på om den närstående arbetade i 
eller utanför hemmet. Utanför hemmet upplevdes större socioekonomiska påfrestningar 
medan påfrestningen av att vänta på organtransplantation var den samma vare sig arbetet 
skedde i eller utanför hemmet (Collins et al., 1996a). I andra studier (McCausland Kurz, 
2002; McCausland Kurz & Cavanaugh, 2001) beskrevs ytterligare påfrestningar relaterat 
till arbete utanför hemmet eftersom de närstående inte ville lämna patienten ensam. På 
arbetsplatsen kände de sig distraherade och upplevde att cheferna pressade dem för hårt i 
deras redan svåra situation (McCausland Kurz, 2002; McCausland Kurz & Cavanaugh, 
2001). En man uttryckte behovet av extra stöd för att överhuvudtaget orka upprätthålla sin 
anställning (McCausland Kurz, 2002). Emellertid beskrevs arbetet även som en lättnad i 
vardagen där de närstående kunde fokusera på något annat än organtransplantationen 
(McCausland Kurz & Cavanaugh, 2001).   
 
Stubblefield och Murray (2001) kom fram till att närstående fann stöd hos familj, vänner, 
familjer med liknande erfarenheter, grannar, kyrkoförsamlingar och professionella 
rådgivare. I McCausland Kurz och Cavanaughs (2001) studie talades det om avsaknaden av 
stöd från vänner som i brist på förståelse inte kunde sätta sig in i deras situation. 
 
Upplevelser av väntan  
Ovisshet var ett framträdande drag hos de närstående (Collins et al., 1996a; McCausland 
Kurz & Cavanaugh, 2001; Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Ovissheten av att inte veta om 
och när en organtransplantation skulle ske var en av de mest påfrestande faktorerna under 
väntetiden (Collins et al., 1996a). De närstående liknade känslan av ovisshet vid en brutal 
bergochdalbana eftersom patientens tillstånd utan förvarning hastigt kunde förändras 
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(Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). En annan närstående beskrev den ovissa väntan som att 
sitta i fängelse utan att veta för hur lång tid (McCausland Kurz & Cavanaugh, 2001). 
Vänteperioden framställdes även som frustrerande och störande (McCausland Kurz, 2002). 
Närstående var tvungna att tolerera ovissheten eftersom de visste att det inte gick att 
besvara frågan om när organtransplantationen skulle ske (Henley Haugh & Salyer, 2007). 
 
I flera studier (Collins et al., 1996a; McCurry & Thomas, 2002; Pelletier-Hibbert & Sohi, 
2001) rapporterades att närstående upplever rädsla och oro kring döden och den potentiella 
förlusten som kan komma att drabba dem. Upplevelserna var ofta nära sammankopplade 
med närheten till döden och de närstående beskrev hur patientens tillstånd försämrades och 
hur döden blev alltmer påtaglig (McCurry & Thomas, 2002). En kvinna uttryckte: 
 

”You see your spouse laying there dying inches by inches.” 
       (McCurry & Thomas, 2002 s. 189) 
 
Förlusten av den sjuke kunde emellertid även framställas som en lättnad, ett slut på lidandet 
och en möjlighet för de närstående att gå vidare med sina liv (Pelletier-Hibbert & Sohis, 
2001).  
 
I en studie (Bohachick et al., 2001) jämfördes de närståendes upplevelser före och efter 
organtransplantationen, det framgick att oro, nedstämdhet och känslor av hopplöshet var 
mest framträdande före organtransplantationen (Bohachick et al., 2001). På annat håll 
uppmättes samband mellan närståendes insatser som vårdare och deras psykiska 
välbefinnande, de som rapporterade större ansträngningar upplevde lägre välbefinnande. 
Närstående som aktivt sökte stöd rapporterade högre nivå av oro, emellertid kunde inget 
samband ses mellan behov av stöd och nedstämdhet (Lewis Claar, Parekh, Palmer, LaCaille, 
Duane Davis, Rowe, et al., 2005). Då föräldrar till barn som väntar på organtransplantation 
studerades kunde skillnader ses i mammors respektive pappors upplevelser, då mammorna 
rapporterade högre grad av oro (Serrano-Ikkos, Lask & Whitehead, 1996). Det visades även 
att lägre välbefinnande upplevs ju längre väntetiden blir (Collins, White-Williams & 
Jalowiec, 1996b). 
 
Hanteringsstrategier under pretransplantationstiden 
 
Närståendes hanteringsstrategier visade sig påverka deras välbefinnande och detta visades i 
sin tur påverka patientens välbefinnande och dennas användande av hanteringsstrategier 
(Myaskovsky, Dew, Switzer, McNulty, DiMartini & McCurrys, 2004). 
 
Hanteringstrategier relaterade till tro 
I flera nordamerikanska studier beskrevs hopp som en hanteringsstrategi av närstående till 
patienter som väntar på organtransplantation. (McCausland Kurz, 2002; McCausland Kurz 
& Cavanaugh, 2001; McCurry & Thomas, 2002; Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; 
Stubblefield & Murray, 2001). Hoppet kunde ses nära sammankopplat med tro till Gud 
(McCurry & Thomas, 2002; Stubblefield & Murray, 2001). I en studie (Stubblefield & 
Murray, 2001) med föräldrar till barn som väntade på organtransplantation beskrevs denna 
tro. En kvinna som inte själv ansåg sig religiös berättade om hur hon i den svåra situationen 
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sökt tröst i Bibeln. En annan kvinna uttryckte att tron sannolikt var det viktigaste stödet för 
familjen i den befintliga situationen (Stubblefield & Murray, 2001). Närstående talade om 
hur tron till Gud gav dem inre styrka för att klara av vardagen (Pelletier-Hibbert & Sohi, 
2001). Det framkom även att det trots hoppet fanns en medvetenhet om den långa 
väntetiden och om risken att patienten inte skulle hinna få ett organ (McCausland Kurz, 
2002). En man beskrev det försvinnande hoppet:  
 

”and it [fishing] was relaxing for the first hour or so.Then I found myself  
standing in a river writing obituaries. That’s reality” 

           (McCausland Kurz, 2002, s.363) 
 

Väntan på organtransplantationen utmanade för en del närstående förhållandet till den 
religiösa tron. En närstående uttryckte tvivel i sin tro då han inte fann Gud när Han 
behövdes som mest, detta trots vänners uppmanade att söka stöd i den religiösa tron 
(Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). 
 
Hanteringsstrategier relaterade till kontroll 
Närstående till patienter i väntan på organtransplantation beskrev hur de med hjälp av 
planering förberedde sig för framtiden. De berättade om packade väskor, kontrakt med 
flygbolag för snabb transport och färdiga telefonlistor för att vara så väl förberedda som 
möjligt inför transplantationsdagen (McCausland Kurz & Cavanaugh, 2001). Burker, Evon, 
Marroquin Loiselle, Finkel & Mill (2005) visar i sin studie att planering användes mer 
frekvent än till exempel förnekelse och avståndstagande. Det framkom även att planering 
kunde ha en skyddande effekt gentemot nedstämdhet i väntan på organtransplantation. Till 
skillnad från ovanstående visade studier (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; Collins et al., 
1996a) även svårigheter att planera framtiden och att detta kunde vara en påfrestande 
faktor. En närstående berättade om hur hon försökte leva en dag i taget och hur detta uteslöt 
planering av framtiden (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). 
 
Ytterliggare sätt att finna kontroll över vardagen belystes då en närstående uttryckte ett 
behov att ständigt kontrollera sin makas pulsoximetri (McCausland Kurz, 2002). Även i 
McCurry och Thomas (2002) studie beskrevs de närståendes behov av kontroll som ökade 
då patientens tillstånd försämrades. En deltagare uttryckte:  

 
“And you listen to him breathe…making sure he’s all right, and…it seemed like a 24-

hour thing… With his breathing, he would just not breathe for a while, 
and I’d have to punsch him and get him to breathe.” 

                     (McCurry & Thomas, 2002, s. 189) 
 
En maka beskrev liknande erfarenheter då hon upplevde skuldkänslor om hon sov mer än 
15-20 minuter åt gången eftersom hon kände ett ständigt behov av att vaka över sin make 
(McCurry & Thomas, 2002). 
 
Hanteringsstrategier relaterade till distans 
Aktiviteter spelade en stor roll för närstående, de beskrev aktiviteter som volontärarbete på 
sjukhus, sällskapspel, fysisk aktivitet, shopping, renovering av gamla bilar och biobesök 
som hanteringsstrategier. En man beskrev även gruppträffar med andra män där de bland 
annat åt middag och gick på bio som en hanteringsstrategi (McCausland Kurz & 
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Cavanaughs, 2001). I McCurry och Thomas (2002) studie beskrev en närstående hur hon 
ensam ägnade sig åt fysisk aktivitet för att hantera sin situation. 
 
Användandet av avsägelse och undvikande som hanteringsstrategi ledde till en ökad 
upplevelse av nedstämdhet och oro hos närstående till patienter i väntan på organ-
transplantation (Lewis Claar et al., 2005). I linje med detta visades ett samband där 
närstående med en hög grad av nedstämdhet i större utsträckning använde sig av 
avståndstagande som hanteringsstrategi (Burker et al., 2005).  
 
Närstående framställde arbetsplatsen som en oas i vardagen och använde den som en 
tillflyktsort. På arbetet hade de en möjlighet att för en stund glömma hur deras hemsituation 
såg ut och behövde ej tänka på den ovissa framtiden (McCausland Kurz & Cavanaughs, 
2001). 

 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Litteraturstudiens syfte var att belysa närståendes upplevelser och hanteringsstrategier 
under pretransplantationstiden. För att i enlighet med syftet bilda lämpliga sökord användes 
en modifierad form av Flemmings struktur för problemformulering (Willman et al., 2006). 
De svenska sökord som framkom var ”närstående”, ”organtransplantation”, ”upplevelser”, 
”hanteringsstrategier” och ”känslor”. Eftersom sökorden ur den strukturerade problem-
formuleringen inte var tillräckliga för att uppnå önskat sökresultat användes närbesläktade 
sökord i fritext. Databasernas tesaurus användes för att få korrekt engelsk översättning av 
sökorden. Sökningarna gjorde med både tesaurus och fritext då det var önskvärt att 
antingen utöka eller begränsa sökningarna. Sökningarna i fritext kan ses som en svaghet 
men var en förutsättning för att få önskat urval av artiklar. 
 
Artiklarna som valdes att ingå i resultatet lästes av samtliga författare i flera steg och 
underkategorier kunde urskiljas ur temana upplevelser och hanteringsstrategier. Det anses 
vara en styrka att alla författare granskat samtliga artiklar samt att i resultatet kunna urskilja 
underkategorier.  
 
Under artikelsökningen påträffades artiklar som var mer än tio år gamla men som inte 
kunde uteslutas då deras innehåll var önskvärt för resultatet. De artiklar som redovisades i 
resultatet belyser upplevelser och hanteringsstrategier av njur-, lung-, hjärt- och hjärt-
lungtransplantationer. Detta kan ses som en styrka då de gemensamt innefattar livshotande 
sjukdomar och operationer. 
 
Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudiens resultat utgörs av 13 vetenskapliga artiklar, varav sju är kvalitativa och 
sex kvantitativa. De kvalitativa gav en inblick och en förståelse för de närståendes 
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upplevelser och hanteringsstrategier och de kvantitativa artiklarna kunde styrka det som 
framkom ur de kvalitativa genom sin signifikans och en oftast större mängd deltagare. 
Antalet deltagare i resultatartiklarna varierade från sju till 114. Tre av artiklarna anger 
antalet i par respektive familjer varpå det faktiska antalet deltagare är högre än redovisat. 
Det kan ses som en brist att deltagarna i resultatartiklarna inte bara utgörs av närstående, då 
det i flera artiklar fokuseras på patient så väl som närstående. Redovisning av bortfall kan 
inte ses i alla resultatartiklar. Då bortfallet nämns är den mest förekommande orsaken att 
patienten avlider innan studien avslutats. Flera av de kvalitativa resultatartiklarna anger att 
datainsamlingen avslutats då resultatet ansetts mättat. 
 
Ett antal av de artiklar som valdes för att ingå i resultatet omfattade en population av både 
närstående och patienter. Närstående innefattades av barn, föräldrar, makor och makar. 
Flertalet resultatartiklar fokuserade endast på makar och makors situation varpå det hade 
varit önskvärt med fler studier med barn och föräldrar i resultatet. Fler närstående som 
utgörs av män hade kunnat styrka resultatet då de närstående till stor del utgjordes av 
kvinnor. Majoriteten av artiklarna som presenterades var från USA. Detta kan ses som en 
svaghet då det amerikanska försäkringssystemet skiljer sig från det svenska, och patienter i 
USA därmed inte har samma möjlighet att genomgå en organtransplantation. 
 
Två av resultatartiklarna använde sig av fokusgrupper för datainsamling. Fördelar med 
fokusgrupper kan ses i att deltagarna med hjälp av diskussion och en viss styrning hjälper 
varandra att uttrycka sig. En nackdel kan ses då deltagarna lätt färgas av varandras åsikter 
och upplevelser vilket sedan kan påverka studiens resultat. I återstående resultatartiklar 
användes intervjuer och frågeformulär som datainsamlingsmetod.  
 
Deltagarna i resultatartiklarna har alla frivilligt valt att delta i forskning trots den svåra 
situation de befinner sig i under väntetiden. Det frivilliga deltagandet kan ses som en 
indikation på att de närstående är öppna med sina känslor och villiga att bearbeta det svåra 
de går igenom. De närstående som inte valt att delta i forskning kan antas vara mindre 
villiga att samtala om och bearbeta upplevelser under väntan på organtransplantation, dock 
kan även motsatsen antas då de närstående som deltar i undersökningar kanske känner ett 
större behov av att samtala med någon. På grund av detta kan resultatet i litteraturstudien 
antas skilja sig från verkligheten. 
 
Samtliga artiklar genomgick en kvalitetsgranskning genom bedömning av artiklarnas 
vetenskaplighet. Kvalitetsgranskningen innefattade även en bedömning av hur väl 
resultatartikelns syfte överensstämde med syftet för föreliggande uppsats. Den mall som låg 
till grund för bedömningen är Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa 
och kvantitativa studier. Bedömningen ledde till att majoriteten av resultatartiklarna torde 
ha en vetenskaplig kvalitet av första eller andra grad.   
 
Upplevelser 
Närstående rapporterar brister i vården med avseende på hur de upplever stödet från 
vårdpersonalen. En kvinna beskrev hur hon var tvungen att be om att få relevant 
information av vårdpersonalen (McCurry & Thomas, 2002). Information till närstående bör 
ges självmant av vårdpersonal då det finns beskrivet i kompetensbeskrivning för 
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legitimerad sjusköterska (Socialstyrelsen, 2005) att närståendes behov skall uppmärk-
sammas. Av resultatet framkom att det relaterat till stöd, information och bekräftelse från 
vårdpersonalen upplevdes såväl brister som positiva upplevelser (Henley Haugh & Salyer, 
2007; Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001). Detta pekar på vilken viktig del av vården kring en 
sjuk patient dessa områden utgör. I resultatet beskrevs att de närstående upplever brister i 
informationen de ges och att vårdpersonalen ej individanpassar den information de ger 
(Henley Haugh & Salyer 2007, McCurry & Thomas 2002). Liknande brister visas i tidigare 
forskning då sjuksköterskor i större utsträckning behöver ta ansvar för sin pedagogiska 
funktion (Bergh, 2002). Enligt Engström och Söderberg (2004) föredrar närstående negativ 
information framför ingen information alls varpå det kan antas att känslan av att inte vara 
informerad är en påfrestande sådan. Att behöva vänta på informationen och befinna sig i 
ovisshet finns också beskrivet som påfrestande (Engström & Södergerg, 2004). I takt med 
att närstående förväntas ta ett större ansvar för vård av patient i hemmet ökar kraven på 
sjuksköterskans undervisande, ett område över vilket hon har en formell kompetens (Bergh, 
2002). Det finns dessutom konstaterat att då de närstående är välinformerade och har god 
kunskap om vården klarar de bättre att axla det ansvar de förväntas att ta (Andershed, 
2004). 
  
Närstående i resultatartiklarna berättade om hur de refererade till sig och patienten i vi-
termer när de talade om organtransplantation (McCurry & Thomas, 2002). Deras berättelser 
kan ses som ett befästande att de går igenom processen tillsammans och vill vara delaktiga i 
varandras upplevelser privat såsom i vården. Mot bakgrund av detta har sjuksköterskan i sin 
profession ett ansvar för att agera lyhört och respektfullt och på så sätt möjliggöra 
delaktighet i vården för närstående och patient (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Närstående till patienter som väntar på organtransplantation blir tvungna att åsidosätta 
sociala aktiviteter eftersom de inte längre har tid eller lust att delta i dem (McCausland 
Kurz 2002, McCausland Kurz & Cavanaugh 2001). I forskning om närstående till kroniskt 
sjuka patienter kan detta kännas igen, då närstående beskriver att tiden spenderad med släkt 
och vänner reduceras i samband med sjukdomen (Eriksson & Svedlund, 2006). I 
litteraturstudiens resultat beskrevs även att de närstående fick ta över sysslor i hemmet som 
den sjuke tidigare ansvarat för (McCausland Kurz & Cavanaugh 2001, McCurry & Thomas 
2002). Liknande problematik kan ses hos närstående till kroniskt sjuka patienter då de 
beskriver att de inte längre kan be den sjuke om hjälp med hemmets sysslor och på grund 
av detta upplever en ökad arbetsbelastning (Eriksson & Svedlund, 2006). 
 
Flera resultatartiklar (McCausland Kurz 2002, McCausland Kurz & Cavanaugh 2001, 
Stubblefield & Murray 2001) nämnde försämrad ekonomi som en påfrestande faktor då 
sjukhusvård och förlust av inkomst blev ett faktum. Majoriteten av resultatartiklarna 
härstammade från USA och därför kan inte resultatet fullt appliceras på det svenska 
samhällssystemet. Ekonomiska belastningar kan emellertid ses hos svenskar i samband med 
sjukdom då minskade inkomster och ökade omkostnader ofta blir ett faktum. Ekonomisk 
belastning kan i olika grad påverka hur de närstående hanterar situationen (Kirkevold, 
2001c). I samband med den ekonomiska belastningen har sjuksköterskan en viktig roll i att 
synliggöra det ekonomiska stöd som finns att tillgå.  
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Hanteringsstrategier 
Det är konstaterat att personer med en stark tro och en religiös gemenskap hanterar 
traumatiska upplevelser mer effektivt än de som inte är troende (Smith, Nolen-Hoeksem, 
Fredrickson & Loftus, 2003). I enlighet med detta framställde flera nordamerikanska 
resultatartiklar tron som en viktig hanteringsstrategi. Tron var ett led till att finna hopp, och 
hoppet var viktigt för att upprätthålla vardagen (McCurry & Thomas, 2002; Stubblefield & 
Murray, 2001). Hoppet var dock knutet till en osäkerhet och kunde lätt försvinna om 
patientens tillstånd försämrades (McCausland Kurz, 2002). I likhet med detta har 
närstående till kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelning uttryckt vikten av att 
behålla hoppet samt den förtvivlan de känner då hoppet försvinner (Engström & Söderberg, 
2004). 
 
Planering i användandet som hanteringsstrategi beskrevs i resultatartiklarna. Det kunde till 
exempel handla om praktiska saker som att förbereda packade väskor (McCausland Kurz & 
Cavanaugh, 2001) eller att mentalt planera framtiden (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; 
Collins et al., 1996a). Relaterat till detta beskriver Johanson (2006) i sin avhandling om 
närstående till kritiskt sjuka patienter att planering är en anpassad hanteringsstrategi vilken 
används av närstående med starka interna och externa resurser, såsom tidigare erfarenheter 
och sociala nätverk. Lazarus och Folkman (1984) konstaterar att sättet att hantera 
situationer nästan uteslutligen beror på vilka resurser som finns tillgängliga för personen. 
För att sjuksköterskan på bästa möjliga sätt ska kunna stötta närstående till goda 
hanteringsstrategier kan det vara av vikt att synliggöra och främja närståendes interna och 
externa resurser. Sjuksköterskan kan exempelvis erbjuda ytterligare information då tidigare 
erfarenheter saknas och erbjuda extra stöttning för patienter och närstående med bristande 
sociala nätverk.  
 
Leva en dag i taget kan för närstående till kronsikt sjuka patienter vara ett sätt att hantera 
vardagen, vilket emellertid kan innebära att användandet av planering som 
hanteringsstrategi försvåras (Eriksson & Svedlund, 2005). En minskad kontroll över 
framtiden kan då upplevas av närstående. Resultatartiklarna tyder på denna problematik då 
närstående på grund av den ovissa framtiden hade svårt att använda sig av planering som 
hanteringsstrategi (Pelletier-Hibbert & Sohi, 2001; Collins et al., 1996a). 
 
Det framkom i resultatet att jobb och aktiviteter var betydande för närstående då det 
användes för att skapa distans till den rådande situationen och tankar då kunde ägnas åt 
annat (McCausland Kurz & Cavanaughs, 2001). I likhet visar Eriksson och Svedlund 
(2005) i sin studie vikten av att närstående stundtals placerar sig själva i centrum för att 
bemästra den svåra situationen. Trots de närståendes vetskap om vikten av tid för sig själva 
rapporterar de hur skuldkänslor infinner sig då inte deras uppmärksamhet riktas till den 
sjuke (Eriksson & Svedlund, 2005). Vårdpersonal måste uppmärksamma att närstående 
åsidosätter sig själva och beakta det för att bedriva god omvårdnad med delaktiga och 
närvarande närstående (Kirkevold, 2001a). 

 
 
 



 

15 

Konklusion 
 
Resultatet beskriver upplevelser och hanteringsstrategier hos närstående i väntan på en 
organtransplantation. Upplevelserna var relaterade till vården, stöd från omgivningen och 
väntan. Inom vården upplevde de närstående frustration då given information inte ansågs 
vara individanpassad och stödet från vårdpersonal i många fall upplevdes bristfälligt. De 
närstående hade en önskan om att bli inkluderade i vården då de ansåg sig stå mycket nära 
den sjuke. Hjälp med vardagliga arbetsuppgifter från omgivningen beskrevs positivt då de 
närstående upplevde både en ökad arbetsbelastning och en ekonomisk belastning. 
Ovissheten framkom vara det mest påfrestande under väntetiden, den beskrevs både som en 
bergochdalbana och en fängelsevistelse. Resultatet beskriver även hur närstående använder 
hanteringsstrategier för att bemästra situationen. Hanteringsstrategierna var relaterade till 
tro, kontroll och distans. Tron till Gud beskrevs vara en inre styrka och till hjälp för att 
klara av vardagen. Kontroll användes av närstående som en hanteringsstrategi dels i form 
av planering och dels genom ett behov att vaka över den sjuke. Att använda distans som 
hanteringsstrategi visades när närstående antingen tog avstånd från situationen eller sökte 
tillflyktsorter i vardagen för att kunna ägna tankarna åt något annat.  

 
Implikation  
 
Det hade varit av intresse att ytterligare forskning inriktar sig på hela familjesituationer, 
män i rollen som närstående och upplevelser och hanteringsstrategier tiden före såsom efter 
organtransplantation. Det upptäcktes under arbetet med litteraturstudien även ett behov av 
forskning med inriktning mot interventionsstudier då lite kunskap verkar finnas om hur 
sjuksköterskor ska stötta närstående i transplantationsprocessen. För att sjuksköterskan 
optimalt ska kunna göra närstående delaktiga i vården behövs förändrad attityd och ökad 
kunskap både om närståendes situation och om undervisning till de samma. Med anledning 
av detta behöver det bedrivas mer undervisning om hur att bemöta närstående i den kliniska 
verksamheten såsom i grundutbildningen. Fortbildning av vårdpersonal och undervisning 
av studenter anses vara av stor vikt då bristen på stöd från personal i vården är 
framträdande. 
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