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Sammanfattning: Antalet transplantationer av njurar är något som ökar för 

varje år som går, dels på grund av utvecklad forskning och 

dels på grund av den ökande folkmängden. Det är viktigt 

med god kunskap om bland annat mottagarens upplevelse av 

njurtransplantationen, för att kunna möta patienterna på bästa 

sätt. Resultatet visar att de patienter som står på väntelistan 

upplever sig lida mer av depressiva symtom, trötthet, oro, 

ängslan och ångest än de patienter som har genomgått en 

njurtransplantation. De patienter som upplever depressiva 

symtom en längre tid innan transplantationen får oftast 

starkare symtom och har svårare efter transplantationen att 

bli av med de symtomen. Efter transplantationen upplever de 

flesta patienter att dessa upplevelser minskar. Många känner 

istället tacksamhetsskuld för den nya njuren och stor rädsla 

för avstötning. Det är sparsamt forskat kring mottagarens 

upplevelser i samband med njurtransplantation. För att kunna 

ge en god och individanpassad vård behöver mer forskning 

utföras inom området.  
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Abstract: The number of kidney transplants is something that increases 

each year that passes, partly because of advanced research 

and partly by the growing population. This makes it more 

important to have knowledge of the particular recipient's 

experience of a kidney transplant, in order to meet the 

patients best, which is now very little researched. The result 

shows that the patients on the waiting list feel they suffer 

more from depressive symptoms, fatigue, nervousness and 

anxiety than the patients who have undergone a kidney 

transplant. The patients who experience depressive 

symptoms for a long time before transplantation have usually 

stronger symptoms and more difficulties after the transplant 

to get rid of the symptoms. After the transplant, most 

patients feel that these experiences are reduced but many feel 

instead a debt of gratitude of the new kidney, and great fear 

of rejection. The area is sparse researched and to be able to 

give a fair and individualized care, further research of the 

experiences of kidney transplanted patients is necessary.  
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Inledning 

Transplantation är ett effektivt sätt att ge kroniskt njursjuka patienter en ny chans i livet. 

Det är 480 patienter i Sverige år 2010 som väntar på att en njure skall bli tillgänglig för 

en transplantation (Socialstyrelsen, 2010). År 2009 (Socialstyrelsen, 2009a) 

transplanterades cirka 350 njurar i Sverige. Av Sveriges befolkning idag 

(Socialstyrelsen, 2009b) är det cirka 3 500 personer som lever med en transplanterad 

njure. 

 

Alla patienter som är i behov av en ny njure hinner inte få organet i tid, eftersom 

väntetiden är lång på grund av organbrist (Njurförbundet, u.å.). Denna väntan har 

patienterna beskrivit som en påfrestande tid (Frejd, 2009). 

 

Enligt Frejd (2009) upplevde patienterna att vårdandet och tilliten blev bättre om 

patienternas egna känslor och upplevelser belystes av sjuksköterskan. Det kunde leda 

till ett bättre bemötande och förståelse från sjuksköterskan i mötet med patienterna. 

Genom den ökande förståelsen hos sjuksköterskan kunde patienterna få mer information 

om njurtransplantation, vilket gav högre livskvalitet (ibid).  

 

Bakgrund 

Redan innan (Jansson & Andersson, 2002) Kristi födelse sägs det att transplantationer 

av både organ och vävnader gjordes i Kina. I början av 1900-talet utfördes 

transplantationer, men kunskaperna om immunsystemet var inte tillräckliga. Detta 

gjorde att transplantatet stöttes bort av kroppen och det resulterade i att patienterna dog. 

Den första lyckade njurtransplantationen i världen gjordes i USA år 1954 och den första 

i Sverige skedde 10 år senare, år 1964. Transplantationen i Sverige (Forsgren, Groth, 

Hamberger, Larsson, 2008) utfördes av Curt Fredriksson på Serafimersjukhuset i 

Stockholm. Transplantationen utfördes mellan far och son. Den nya njuren fungerade i 

tre år innan den utsattes för kronisk avstötning.  

 

Transplantation  

”Transplantation är en medicinsk behandling som vanligen innebär att ett organ eller en 

vävnad överförs från en givare till en mottagare.” (Nationalencyklopedin, 2010, i.s.) 

Enligt Socialstyrelsen (2009c) transplanteras lever, njurar, lungor, hjärta, tunntarm, 

bukspottkörtel och insulinproducerande celler från bukspottkörteln och även vävnader 

som hornhinnor, hjärtklaffar och en del hud.  

 

Transplantation kan vara en viktig metod för att någon ska bli frisk eller helt enkelt 

överleva från en skada eller sjukdom. I Lagen om transplantation m.m. (SFS 1995:831) 

beskrivs de bestämmelser som gäller för att ta biologiskt material från avliden eller 

levande donator i syfte att användas vid transplantation eller för annat medicinskt 

ändamål.  

 

En person som har godkänt att donera sina organ och vävnader och avlider kan ge ett 

eller flera organ till 10 andra människor (Socialstyrelsen, 2009d). För att en 

transplantation skall vara möjlig (Persson & Omnell Persson, 2002) måste mottagarens 

blodgrupp och vävnadstyp stämma överens med donatorns. Andra överväganden som 

görs inför en njurtransplantation är patientens överlevnad trots operation, 



 

 

2 

 

avstötningsrisk, om patienten är recidivbenägen eller har dålig följsamhet gällande den 

immunsuppressiva medicineringen efter operation.  

 

Njurtransplantation  

Enligt Bakkan, Hunnestad, Knobloch, Knutsen och Kongshaug et al., (2002) är 

transplantationer av njurar de vanligaste donationer som sker från levande donatorer. 

Att ta emot organ från en levande donator (Socialstyrelsen, 2009d) har stora fördelar för 

den njursjuke patienten. Det innebär att operationen kan planeras och genomföras i god 

tid innan mottagaren blir så sjuk att kronisk dialys blir aktuell. Även väntetiden är 

kortare samt att mottagaren får en frisk njure. Syftet med en njurtransplantation är att 

patienten ska kunna återgå till och leva ett så normalt liv som möjligt (Bakkan et al., 

2002). 

 

I Sverige drabbas ungefär 1 000 personer årligen av uremi (Ekberg, 2002). Detta kan i 

sin tur leda till behov av njurtransplantation. Den vanligaste orsaken att drabbas av 

uremi i Sverige är diabetes. Enligt Socialstyrelsen (2009a) transplanteras mellan 300 

och 400 njurar per år i Sverige. Av alla njurtransplantationer som görs i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2007) kommer cirka 30 till 40 % från en levande donator, som till 

exempel ett syskon.  

 

Den nya njuren (Ericsson & Ericsson, 2008) placeras längst ner i buken ovanför 

ljumsken i fossa iliaca. Där ligger den lätt tillgänglig att palpera och undersöka med 

ultraljud för att upptäcka avstötning eller andra komplikationer som kan uppkomma. 

Genom att lägga den nya njuren ovanför ljumsken, samtidigt som den ej fungerande 

njuren ligger kvar om de inte är infekterade, så minskas ingreppet.  

 

Det finns kontraindikationer (Bakkan et al., 2002; Mjörnstedt, Nordén, Felldin, 

Blohmé., 2003) hos mottagaren som förhindrar möjligheten att genomföra en 

transplantation. Vissa sjukdomar kan förvärras vid intag av immunsuppressiva medicin. 

Detta kan vara elakartade sjukdomar som genom det sänkta immunsystemet sätter fart 

och förvärrar sjukdomen avsevärt som hiv och aids. Det kan även vara okontrollerade 

infektioner som kan vara svåra att häva.  

 

Innan njurtransplantation 

En fungerande njure mottar 1 till 1,3 liter blod för rening av slaggprodukter varje minut 

(Ericsson & Ericsson, 2008). Den vätska njuren har renat från blodet genom olika 

gradienter i tubulussystemet utsöndras via njurarna som urin. En icke fungerande njure 

klarar inte att rena blodet som det ska på grund av olika skador eller sjukdomar som 

nefrit. Det medför att kroppen samlar på sig vätska. De patienter som lider av någon 

njursjukdom bör därför vara restriktiva med vätska för att inte få ödem och belasta 

kroppen med för mycket vätska. För att ytterligare eliminera vätska kan patienterna 

minska på saltintaget. En del patienter kan behöva stödstrumpor för att minska 

underbensödem, det innebär en minskad risk för tromboser. För att lättast mäta om 

kroppen tar till sig vätska kan patienterna väga sig dagligen. En ökning av kroppsvikten 

är oftast ett tecken på vätskeansamling. Eftersom slagg samlas i kroppen går gifterna 

efter ett tag ut i huden och kan ge klåda. Att duscha i svalt vatten och hålla huden fuktig 

med en hudlotion kan lindra klåda. Stress och oro bör undvikas för att det kan förstärka 

klådan (Ericsson & Ericsson, 2008). 
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Väntan på den nya njuren 

Kunnig vårdpersonal (Bakkan et al., 2002) behövs för att utföra omvårdnaden i 

samband med en njurtransplantation. Personalen ser om patienten är mentalt förberedd 

för en operation, om patienten vet vad en transplantation innebär, om väntan på det nya 

organet har präglat patienten fysiskt och psykiskt, vilka förväntningar, livssyn och 

social status patienten har. Patienten (Mjörnstedt et al., 2003) måste vara inställd för den 

livslånga behandlingen som kommer att bli nödvändig efter operationen, för att 

operationen skall genomföras.  

 

I väntan på den nya njuren får patienten en personsökare för att alltid kunna vara 

tillgänglig ifall en passande donator dyker upp (Bakkan et al., 2002). Det kan innebära 

stor stress att alltid behöva vänta på pipet för att åka. Patienterna uppmanas därför att i 

förväg packa en väska med det som ska med för att reducera stress. När patienten väl 

kommit till sjukhuset tas flera prover för att se om njuren passar till mottagarens blod- 

och vävnadstyp. Det tas även prover, EKG och lungröntgen för att se om mottagaren är 

helt frisk från infektioner och virus som då skulle vara en stor risk inför operationen. 

Allt detta sker mycket snabbt. Om njuren inte passar mottagaren kan patienten få åka 

hem igen i väntan på nästa tillfälle (Bakkan et al., 2002; 1177). 

 

Solvoll (2006) beskriver att känslan att vara beroende av sjukvården kan upplevas 

kränkande för patienternas självständighet som i sin tur kan påverka självbilden och 

självrespekten negativt. Det är även viktigt (Bakkan et al., 2002) att den personal som 

arbetar med patienter som väntar på en ny njure är medveten om olika psykiska besvär 

och reaktioner som kan uppkomma. De patienter som behöver en ny njure kan behöva 

vänta i en kritisk sjukdom under en lång tid och kan behöva hjälp med stöd, god 

kommunikation och ibland terapeutisk hjälp.  

 

För att kroppen på bästa sätt (Bakkan et al., 2002) ska kunna ta till sig den nya njuren 

och acceptera den behöver mottagaren hålla så god hälsa och kondition som möjligt i 

väntan på en passande donator. Det är här viktigt att vårdpersonalen diskuterar 

livssituationen med patienten och visar vägen för en god hälsa. Detta minskar risken för 

komplikationer efter operationen såsom avstötning.  

 

Dialysbehandling kan bli nödvändig  

Många patienter behandlas med dialys i väntan på sin njurtransplantation. Ekberg, 

(2002) beskriver de två dialysbehandlingar som finns, hemodialys samt 

peritonealdialys. Hemodialys är när blodet renas genom ett filter i en maskin som 

separerar blodet från urea, kreatinin och kalcium. Den egna njurfunktionen ersätts med 

en konstgjord njure. På det här sättet renas blodet från vätska och slaggprodukter med 

hjälp av dialysapparaten cirka tre gånger per vecka. Det kan innebära en påfrestning för 

kroppen att ena stunden ha mycket vätska med högt blodtryck, till att kort därefter ha 

lite vätska i kroppen med ett lågt blodtryck. Behandlingen kan också medföra 

restriktioner när det gäller vätskeintag. Att vara bunden till sjukhuset flera gånger i 

veckan under många timmar varje gång kan vara en stor påfrestning. Vid hemodialys 

behöver patienten komma till sjukhuset. Det kan innebära att avstå från skola eller 

arbete. Det är inte lätt att åka utomlands och få dialys. Vid peritonealdialys tappar 

patienten själv in en sockerlösning i bukhålan via en fastopererad kateter. 

Sockerlösningen har en annan gradient än slaggprodukterna i blodet, och därför dras 
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slaggprodukterna över från blodbanan till sockerlösningen. Dialysvätskan töms sedan 

av patienten själv genom den fastopererade katetern och ny vätska tappas in. Fördelen är 

att patienten inte behöver vara bunden till sjukhuset på samma sätt som vid hemodialys 

och kan då vara mer aktiv i sitt liv med skola, arbete eller resor, men behöver istället ha 

mer material i hemmet och att ha med sig (Ekberg, 2002). 

 

Om väntetiden blir för lång (Bakkan et al., 2002), trots behandling av dialys, kan det 

innebära en stor risk. Ju längre tid det tar innan patienten får en ny njure desto sämre 

blir njurfunktionen i patientens egen njure vilket leder till större påfrestningar på både 

kropp och själ. Risken att dö innan det passande organet har hunnit komma och en 

transplantation blivit aktuell, är mycket känslomässigt laddat för både mottagaren och 

resterande familjemedlemmar. För de patienter (Bäckman & Ekholm 2002) som hinner 

göra en transplantation innan de har börjat med dialys blir resultatet mycket bättre. 

Väntetiden blir kortare, vilket bidrar till att kroppen har bättre förutsättningar för att 

orka med en operation. Detta i sin tur ökar möjligheterna för den transplanterade njuren 

att anpassa sig och risken för avstötning minskas. 

 

Efter njurtransplantation  

Tiden (Bakkan et al., 2002) efter njurtransplantationen kan bli en stor påfrestning för 

patienten. Det innebär en stor omställning för patienten: från att ha varit mycket sjuk 

under lång tid, med tankar om hurvida en passande njure kommer hinna bli tillgänglig i 

tid, till att ha patienten har fått en ny njure och är friskare och med mer energi än på 

länge. Tiden efter transplantationen ställer stora krav på patientens anpassningsförmåga 

till det nya livet.  

 

Njurtransplanterad  

Av de patienter (Bakkan et al., 2002) som har fått en ny njure första gången av en 

levande donator beräknas cirka 95 % av alla att ha en fungerande njure under det första 

året. Efter 5 år beräknas 89 % av alla dem som har transplanterats ha en fungerande 

njure. När det gäller de patienter (Bakkan et al., 2002; Barany, 2007) som har fått en 

donation av en avliden räknas 88 % fortfarande ha en fungerande njure efter ett år, 

medan efter 5 år beräknas 79 % ha en fungerande njure kvar när det gäller 

förstagångstransplantation.  

 

Det innebär stor påfrestning (Bakkan et al., 2002) för den nytransplanterade patienten 

när det gäller de dagliga prover och undersökningar som krävs under tre månader eller 

tills allt verkar stabilt från den akuta avstötningen. Det innebär daglig kontroll av 

temperatur, mäta urinen över hela dygnet, väga sig för att se om vätska samlas i 

kroppen, urinprover för att kunna se proteinhalt och glukos i plasma för att i ett tidigt 

stadium upptäcka avstötning. Under de två till tre första månaderna efter 

transplantationen (Mjörnstedt, 2004) görs flera kontroller på sjukhuset, därefter någon 

gång under året. Omvårdnaden (Bakkan et al., 2002) given av en sjuksköterska efter 

transplantationen innebär att hjälpa patienten till sitt vanliga liv så tidigt som möjligt för 

att minska beroendet av sjukvården. Mycket av omvårdnaden innebär att motivera till 

fortsatt träning och hälsosamt liv samt att undervisa patienten om de biverkningar som 

kan uppstå och om risker för avstötning av det nya organet. Det krävs en del 

förändringar i livet av patienten, speciellt under de tre första månaderna innan kroppen 

är mer stabil med den immunsuppressiva medicinen då patienten är mycket mottaglig 
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för att bli sjuk på grund av det sänkta immunförsvaret. Förändringar som kan komma att 

bli nödvändiga de tre första månaderna efter njurtransplantationen är rökstopp, undvika 

stora folksamlingar under förkylningsperioder, ingen eller lite alkohol, ha god hygien 

och hälsa med fysisk aktivitet, inget sexliv och inga utlandsresor för att undvika att bli 

sjuk (ibid). 

 

Det är även (Bakkan et al., 2002; Mjörnstedt et al., 2003) mycket viktigt att patienten är 

införstådd med att en njurtransplantation innebär livslång behandling av 

immunsuppressiva mediciner. Dessa mediciner har biverkningar som gör att patienten 

kan få ökad hårtillväxt, tunnare hud, vårtor samt övervikt. Detta kan leda till förändrat 

utseende. Det är mycket vanligt att patienten får svamp- och virusinfektioner, eftersom 

de immunsuppressiva medicinerna verkar dämpande på kroppens immunförsvar. Det 

kan leda till trötthet, slöhet, nedsatt aptit och eventuellt feber. De immunsuppressiva 

medicinerna kan göra njurfunktionen försämrad och det kan leda till att det lättare 

samlas toxiska produkter i blodbanan. Det är därför viktigt att patienten dricker minst 2 

liter vätska per dag för att rena kroppen från gifterna (Bakkan et al., 2002). 

 

Avstötning kan bli ett faktum 

Den allvarligaste komplikationen som kan uppstå vid en njurtransplantation är 

avstötning. Holgersson, Mölner, Olerup och Persson (2002) beskriver 

avstötningsproblemens tre olika tillstånd: hyperakut, akut och kronisk avstötning. 

Hyperakut avstötning kommer minuter till timmar efter att blodförsörjningen till det 

transplanterade organet släppts på. Reaktionen beror på att mottagaren har utvecklat 

antikroppar mot donatorns vävnadstyp. Denna typ av avstötning uppträder oftast vid 

xenotransplantation. Mot denna hyperaktiva avstötning finns ingen effektiv behandling. 

Akut avstötning kan komma efter några dagar och beror på ett angrepp från mottagarens 

t-lymfocyter. Det kan leda till att organet svullnar, vilket gör att genomblödningen 

minskar och funktionen försämras. Risken för akut avstötning är störst de första 

veckorna upp till tre månader efter transplantationen. Den kroniska avstötningen sker 

under en längre tid, kommer smygande och är vanligare hos de patienter som haft en 

akut avstötning sedan tidigare (Holgerson et al., 2002). Socialstyrelsen, (2009e) 

beskriver att kronisk avstötning kommer oftast inte förrän flera år efter 

transplantationen. Den kroniska avstötningen uppkommer långsamt och beror på 

ärrbildning i den transplanterade njuren. Oavsett vilken slags avstötning (Bakkan et al., 

2002) eller behandling som patienten genomgår så är det oerhört påfrestande både 

psykiskt och fysiskt i första hand för patienten, men även för de närstående.  

 

Landreneau och Landreneau (2010) visar att patienterna som har genomgått en 

njurtransplantation känner att de har en bättre livskvalitet jämfört med dem som går på 

hemodialys. Att göra en transplantation är den mest optimala behandlingen, och det är 

ytterst få av dem som har gjort en njurtransplantation som skulle kunna tänka sig ett liv 

med hemodialys igen trots riskerna för avstötning. 

 

En njurtransplantation är ett stort ingrepp för patienten, även om det i dagens sjukvård 

är en relativt vanlig åtgärd. För att ge de patienter som genomgått en njurtransplantation 

så god vård som möjligt, där den enskilde individens behov tillgodoses, är det 

betydelsefullt att öka sjuksköterskans kunskaper om hur patienterna upplever 

transplantationen. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser i samband med en 

njurtransplantation.  

 

 

Metod  

Studien har genomförts som en litteraturstudie enligt Friberg (2006).  

 

Datainsamling 

Pilotsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite och Pubmed 

för att få en överblick över producerade studier om transplanterade patienters 

upplevelser. Eftersom området är stort och det är många olika organ som transplanteras 

så avgränsades studien till att endast belysa njurtransplanterade patienters upplevelser. 

Sedan bestämdes sökord för att täcka syftet. Från början användes fyra sökord: 

transplantation, njure, upplevelse och njurtransplantation, men antalet sökord utökades 

på grund av för få relevanta träffar. Många av träffarna handlade om donatorers 

upplevelser och för att exkludera dessa artiklar så lades ”Not Donor” till. Sökorden som 

sedan också användes var: mottagare, transplantationsmottagare och känslor (se tabell 1 

- sökhistorik). För att få träffar som innehöll tiden innan transplantation, användes 

sökordet väntelista, men det gav inte några nya artiklar. Patient användes också som ett 

sökord, men det gav inte heller några nya relevanta träffar. Sökningar i Pubmed 

redovisas inte i sökhistoriken (se tabell 2 - sökhistorik) på grund av att det inte gav 

några relevanta artiklar till resultatet då det gav dubbletter. Det söktes i databaserna 

Cinahl och Academic search elite där det användes "Limits" som var: artiklar 

publicerade på engelska, research-artiklar, publicerade emellan åren 2000 och 2010. En 

artikel avviker och är från år 1989 och söktes utan årtalsbegränsning. Artikeln stämmer 

överens med syftet i denna litteraturstudie och därför inkluderades den i resultatet. Alla 

sökningar tillsammans gav 395 träffar. Genom att läsa titlarna valdes 107 artiklar. 

Abstracten lästes igenom och av de 107 artiklarna kom 44 med till urval 1. Artiklarna 

skrevs ut i fulltext eller beställdes till Campusbiblioteket i Varberg. Det insågs att vissa 

artiklar inte alls stämde överens med syftet till studien. Dessa exkluderades och till 

urval två var det 12 artiklar kvar. Det tillkommer två artiklar som är manuella sökningar 

efter kontakt med transplantationsavdelningen på Sahlgrenska. Resultatet består nu av 

14 artiklar. Dessa artiklar granskades med kvalitativ och kvantitativ bedömningsmall 

(Carlsson & Eiman, 2003). Åtta av de granskade artiklarna hade vetenskaplig grad 1 

och tre stycken hade vetenskaplig grad 2. Tre av de granskade artiklarna hade 

vetenskaplig grad 3. Litteratur bearbetades och kontakt togs med 

transplantationsenheten på Sahlgrenska för att få ytterligare material och kunskap inom 

området. 

 

Databearbetning 

Artiklarna som ingår i resultatet sammanfattades och skrevs var för sig, med fokus på 

patienters upplevelser i samband med njurtransplantation, för att se vad varje artikel 

belyser och tar upp för delar. Efter detta sattes det upp två kategorier som var före och 

efter transplantation för att bedöma mängden innehåll i båda perioderna av 

transplantationen. En tankekarta gjordes för att lyfta fram de olika upplevelserna som 
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kom upp av de olika artiklarnas resultat. Sedan granskades artiklarnas resultat ännu en 

gång i förhållande till de kategorier som lyfts fram genom tankekarta. Kategorierna som 

resultatet består av är: Upplevelse av depressiva symtom, upplevelse av ångest och 

ängslan, upplevelse av stress, upplevelse av kroppsliga symtom och känsla av 

tacksamhetsskuld. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl  

headings 

Cinahl Fritext Academic 

Search Elite 

Subject terms 

Academic 

Search Elite 

Fritext 

Njurtransplantat

ion 

Kidney 

transplantation  

   Kidney 

transplantation 

Njure Kidney  Kidney Kidney  Kidney 

Transplantation Transplantation  Transplantation  Transplantation  Transplantation  

Mottagare  Recipients   

Donator     Donor 

Transplantations

mottagare  

Transplant 

recipients 

   

Upplevelse   Experience   Experience 

Känslor     Feelings 

 

 

Resultat  

Uppsatsen belyser patienters upplevelser i samband med transplantation av njure. 

Studiernas resultat utgår ifrån patienter som står på väntelistan och går på dialys i 

väntan på transplantation och patienter som redan är transplanterade. Tre av de 

bearbetade artiklarna belyser patienternas tid innan transplantation, sju av artiklarna 

belyser tiden efter att de transplanterats, fyra artiklar belyser både innan patienterna 

transplanterats och tiden efter.  

 

Upplevelse av depressiva symtom 

Både före och efter njurtransplantation upplevde patienterna depressiva symtom, men 

det var mer påtagligt i väntan på den nya njuren (Szeifert, Zsolt Molnar, Ambrus, 

Borbala Koczy, Zsofia, Kovacs, et al., 2010). 

 

De flesta av patienterna (Szeifert, et al., 2010) som stod på väntelistan för att genomgå 

en njurtransplantation upplevde depressiva symtom eller led av depression. Det kan 

kopplas samman med den sämre njurfunktionen och av att alltid vara bunden till 

sjukhuset för kontinuerlig dialys. En del patienter förklarade (Lee, Lin, Chaboyer, 

Chiang & Hung, 2007) hur de avskydde att alltid vara beroende av att gå på den 

regelbundna behandlingen med dialys. De kände sig utmattade och deprimerade av att 
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alltid behöva lägga sin tid och vardag för de timmar dialysen krävde. De såg dialysen 

som en ändlös process som försvagade deras mentala styrka. Ju längre tid patienterna 

stod på väntelistan desto starkare depressiva symtom upplevdes (Corruble, Durrabach, 

Charpentier, Lang, Amidi, et al., 2010; Szeifert, et al., 2010). Likaså barnen upplevde 

depressiva symtom i väntan på den nya njuren (Bakr, Amr, Sarhan, Hammad, Ragab, et 

al., 2007). 

 

De patienter (Dobbels, et al., 2008) som hade starka depressiva symtom innan 

njurtransplantationen hade även starkare symtom tiden efter. Det finns ett samband 

mellan de patienter som hade sämre ekonomi och de som led av depression eller 

depressiva symtom (Lin & Yang, 2006). Patienter som hade behandlats med dialys i 

minst tre år innan transplantationen (Dobbels, et al., 2008) visade sig ha en större 

benägenhet att drabbas av depression i senare skedet efter transplantationen. Efter 

transplantationen minskade de depressiva symtomen avsevärt både hos vuxna och barn 

(Corruble, et al., 2010; Bakr, et al., 2007; Dobbels, Skeans, Snyder, Tuomari, Maclean, 

et al., 2008). Efter transplantationen (Weng, Dai, Wang, Huang, Chiang, 2008) var 

patienterna tvungna att ta immunsuppressiva mediciner resten av livet för att kroppen 

inte skulle stöta bort den nya njuren. För att patienterna på bästa sätt skulle kunna 

bearbeta och följa denna behandling var det viktigt att göra dem medvetna om hur viktig 

den immunsuppressiva medicinen var och de biverkningar som kunde bli till följd. 

Risken för bland annat depression minskades om patienterna kände större kontroll och 

självförtroende i behandlingen. Sex månader efter transplantationen var depressionen 

över lag mycket låg hos de patienter som tidigare hade upplevt depressiva symtom. De 

var då inte lika bundna till sjukhuset och kunde med egen förmåga och kontroll hantera 

det som kunde bidra till depressionen eller de depressiva symtomen. Patienterna som 

upplevde större kontroll av att kunna hjälpa sig själva led mindre av depression och 

kände ett bättre självförtroende (Weng, et al., 2008). Av de patienter som led av 

depression eller depressiva symtom första året efter njurtransplantationen, minskade 

antalet med kvarstående symtom avsevärt för varje år som gick (Dobbels, et al., 2008). 

 

Kön, ålder och socialt sammanhang var faktorer som visade sig ha betydelse för att 

patienten skulle utveckla depression i samband med njurtransplantation. Bland kvinnor 

(Lin & Yang, 2006; Szeifert, et al., 2010) var andelen med depressionssymtom fler än 

bland männen. Åldern såg ut att ha betydelse så till vida att äldre patienter klarade sig 

bättre från depressiva symtom på grund av deras längre livserfarenhet. De upplevde 

därmed mer välmående (Dobbels, et al., 2008). De som levde ensamma (Szeifert, et al., 

2010), utan partner eller var frånskilda upplevde mer depressiva symtom än de som var 

gifta och hade någon nära. Arbetet var också ett stort stöd. De som arbetade deltid eller 

mer led i mindre utsträckning av depression än de som inte hade något arbete. Det 

upplevdes meningsfullt att ha ett arbete att gå till och att befinna sig i ett socialt 

sammanhang.  

 

Övervikt var också en riskfaktor för att insjukna i depression efter transplantationen 

(Dobbels, et al., 2008). Patienter som levde med övervikt eller fetma hade en högre 

benägenhet att insjukna i depression eller depressiva symtom efter transplantationen 

jämfört med normalviktiga. Patienter som hade diabetes (Szeifert, et al., 2010) visade 

sig varken ha större eller mindre risk för depression. Inte heller de immunsuppressiva 

läkemedlen, för att inte kroppen skulle stöta bort den nya njuren, kunde kopplas till 

depression. Dock visade de sig att bieffekter såsom övervikt kunde påverka patienten 

negativt till att utveckla depression eller depressiva symtom. 
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Upplevelse av ångest och ängslan 

Nervositet och ängslan var symtom eller upplevelser (Lin & Yang, 2006) som ofta 

uppkom hos de patienter som gick på dialys i väntan på en ny njure eller hade 

transplanterat in en ny njure. Ett bättre socialt stöd, god information och undervisning 

från vårdpersonalen visade sig spela en stor roll för patienternas välmående och även 

minska patienternas upplevelse av nervositet och ängslan. Barn och ungdomar som 

behandlades med dialys upplevde även ängslan och oro under behandlingen. Dessa 

symtom visade sig även hos dem bli mindre efter njurtransplantationen (Bakr, et al., 

2007; Raino-Galan, Malaga, Rajmil, Ariceta, Navarro, et al., 2009). Patienter som 

genomgått en njurtansplantation (Griva, Jayasena, Davenport, Harrison & Newman, 

2009) upplevde att de kunde arbeta mer än de patienter som gick på dialys. De 

rapporterade bättre inkomst och ett socialt stöd genom arbetslivet och upplevde då 

mindre ångest eller ängslan. 

 

Patienter som stod på väntelistan (Franke, Heeman, Kohnle, Luetkes, Maehner, et al., 

2000) led av sina ständiga tankar om döden, som kunde bli en utgång om ingen 

passande njure hann bli tillgänglig. Upplevelsen av ångesten var starkare hos patienter 

på väntelistan än vad den var hos de redan transplanterade patienterna.  

 

Patienter som genomgått en transplantation (Orr, Orr, Willis, Holmes, & Britton, 2007) 

upplevde en ständig rädsla för att njuren skulle sluta att fungera och då vara tvungen att 

återgå till dialys igen. En del patienter beskrev att de hellre hade dött än att börja med 

dialysbehandling igen. En patient förklarade att hon upplevde ängslan över att hennes 

njure skulle stötas bort och led av känslan att ha förlorat kontrollen (Gill & Lovers, 

2009). En del patienter upplevde otrygghet inför framtiden på grund av att deras hälsa 

kunde försämras. Patienter som genomgått en transplantation kunde uppleva fobisk 

ångest (Franke, et al., 2000). De kunde till exempel undvika platser, saker och 

aktiviteter som upplevdes skrämmande. Patienterna kände även (Orr, Willis, et al., 

2007) att de blev särbehandlade trots att de talade om för familj, vänner och 

arbetskamrater att de ville bli behandlade som alla andra. Att alltid bli behandlad på ett 

annat sätt gjorde att patienterna blev påminda om transplantationen och de kände rädsla 

och frustration över detta.  

 

Det innebar stora förändringar i livet (Orr, Willis, et al., 2007) att alltid äta 

immunsuppressiv medicin, att alltid behöva komma ihåg medicinen och att ständigt bli 

påmind om sjukdomen. Många var rädda för att de skulle glömma av att ta den 

immunsuppressiva medicinen och att det skulle leda till avstötning. En del patienter 

förklarade att de inte vågade resa eller åka bort ifall de skulle glömma att packa ner 

medicinen. Detta eftersom att inte ta sina immunsuppressiva mediciner regelbundet 

kunde leda till avstötning och till och med till döden.  

 

Upplevelse av stress  

De faktorer som upplevdes mest stressande hos patienter som genomgått en 

transplantation (Dean Sutton & Pelletier Murphy, 1989) var höga kostnader, rädsla för 

avstötning samt viktökning. De patienter som varit transplanterade upp till två år kände 

just stress över de höga kostnaderna. Bland de som hade varit transplanterade i mer än 
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två år var avstötning den största stressfaktorn. De faktorer som upplevdes minst 

stressande bland patienterna var rädsla att inte bli accepterad av vänner och familj, 

känslan av att den nya njuren inte var en del av den egna kroppen, förändringar i 

familjen och förhållandet till barnen.  

 

Patienterna som hade transplanterat in en ny njure upplevde en ständig stress att alltid 

behöva titta efter symtom på avstötning (Orr, Willis, et al., 2007). De patienter som 

hade anpassat sig till det nya livet, var inte lika rädda och stressade för avstötning 

(Dobbels, et al., 2008). 

 

Upplevelse av kroppsliga symtom  

Att leva med en transplanterad njure ansågs inte som full hälsa hos patienten, bland 

annat beroende på att det uppkom hälsoproblem och biverkningar av de 

immunsuppressiva medicinerna (Orr, A., Orr, D., et al., 2007). De biverkningar (Orr, 

Willis, et al., 2007) som de flesta patienterna upplevde var trötthet, hårväxt, övervikt 

och tunn skör hud. De absolut största eller mest påfrestande biverkningarna som flera 

patienter förklarade, var att de fick sämre syn, förändrat utseende med övervikt av den 

överdrivna aptiten, hårväxt och månansikte (Lin & Yang., 2006). De som stod på 

väntelistan (Franke, et al., 2000) led mest av dålig aptit och sömnsvårigheter. Många, 

speciellt männen, upplevde även en sämre sexuell lust som mycket påtaglig (Lin & 

Yang., 2006). Svullna skuldror upplevdes som en av de mest påfrestande 

biverkningarna av den immunsuppressiva medicinen, detta upplevdes speciellt hos 

kvinnorna (Yang., 2006). Att äta den immunsuppressiva medicinen (Orr, Willis, et al., 

2007) kunde innebära att patienten alltid måste skydda sig för solen för att inte bränna 

sig eller utveckla cancer. Det kunde också innebära att inte orka lika mycket eller i 

samma tempo som andra eller att behöva acceptera ett förändrat utseende. För att 

acceptera det förändrade utseendet som de immunsuppressiva medicinerna kunde ha 

som biverkning, förklarade flera patienter hur viktigt det var att de fick den 

informationen av personalen innan biverkningarna gjorde sig synliga. Då kunde de 

lättare bearbeta och förstå det förändrade utseendet när det väl kom (Orr, Willis, et al., 

2007).  

 

Biverkningarna som uppkom av de immunsuppressiva läkemedlen (Lin & Yang., 2006) 

upplevde patienterna vara starkast det första året efter njurtransplantationen. Några år 

senare upplevde inte patienterna detta lika påtagligt eller hade de accepterat och lärt sig 

leva med biverkningarna. Det var till stor nytta enligt patienterna (Weng, et al., 2008) 

med den information de fått av sjuksköterskan om hur viktig behandlingen är, att det är 

en livslång behandling med stor vikt att den följs. Även innan biverkningar inträffade 

skulle patienterna vara medvetna om biverkningarna som kunde uppkomma av den 

immunsuppressiva medicinen. De biverkningar som bland annat kunde uppkomma var 

infektioner, viktuppgång och hårväxt (Weng, et al., 2008). De som hade ett bättre socialt 

stöd (Lin & Yang., 2006) upplevde även de psykiska symtomen av den 

immunsuppressiva medicinen vara mindre. De biverkningar som beskrevs som mindre 

på grund av det sociala stödet var humörsvängningar, nervositet, ängslan och 

sömnlöshet. Patienter som genomgått en transplantation upplevde även att de hade 

bättre livskvalitet än vad patienter som gick på dialys upplevde (Griva, et al., 2009). 

 

Extrem trötthet (Lee, et al., 2007) upplevde de flesta patienterna direkt efter 

dialysbehandlingen. Patienterna var så trötta att de inte orkade göra något annat än att 



 

 

11 

 

gå hem och lägga sig och sova. Inte bara den kroppsliga styrkan försvagades utan även 

den mentala som gjorde patienten utmattad. Tröttheten (Lee, et al., 2007) kopplades ofta 

samman med sjukdomens symtom såsom hjärtklappning, kramper, smärtor i ben och 

skuldror. Att ständigt behöva känna sig sjuk var oerhört tröttsamt och utmattande och 

tog all energi från patienten. En del patienter som väntade på en ny njure levde i en 

ständig oro och led av sömnstörningar. Detta förklarades av en del patienter som 

orsaken till deras fruktansvärda trötthet. Ibland kände de sig så trötta att de inte orkade 

göra det som skulle göras eller det som patienterna ville göra, som att gå ut och gå, läsa 

eller träna. Det kunde även kännas pinsamt att tröttheten gav koncentrationssvårigheter 

och minskat intresse för omgivningen, vilket ledde till att de valde att isolera sig i 

hemmet (Lee, et al., 2007). Efter operationen upplevde patienterna däremot att de fick 

ett friare liv utan ständig trötthet och det ledde till bättre livskvalitet (Orr, Willis, et al., 

2007). De ungdomar som gick på dialys och väntade på en ny njure, upplevde en sämre 

livskvalitet än de som hade fått transplanterat en ny njure. De ungdomar som hade gått 

igenom en transplantation och inte råkat ut för avstötning, upplevde en bättre 

tillfredsställelse med hälsan än vad ungdomarna som hade råkat ut för en avstötning 

gjorde. Det visade sig att de upplevde sämre livskvalitet och lägre självkänsla (Raino-

Galan, Malaga, Rajmil, Ariceta, Navarro, et al., 2009). 

 

Känsla av tacksamhetsskuld  

De patienter som hade fått en ny njure (Orr, Orr, D., Willis, Holmes, Britton, 2007) 

upplevde och beskrev en stor tacksamhetsskuld till donatorn. De patienter som hade fått 

en njure från en levande närstående var väldigt tacksamma, men uttryckte även oro över 

donatorn. En del patienter förklarade även att de kommit mycket närmare den personen 

som donerat organet (Gill & Lowes, 2009). De som tog emot njuren (Orr, Willis, et al., 

2007) från en avliden donator uttryckte stor tacksamhet, någon annans liv är ju avslutat. 

De upplevde även tacksamhet för den familj som hade förlorat sin nära och kunde inte 

förklara med ord hur dåligt samvete de hade för att den familjen hade förlorat sin nära, 

speciellt om det var en yngre donator som hade yngre barn. Det kändes helt enkelt inte 

rättvist. De kände även tacksamhet till teamet som hade hjälpt dem igenom hela 

transplantationsprocessen (Orr, Willis, et al., 2007). Att ta sina (Orr, A., Orr, D., et al., 

2007) immunsuppressiva mediciner var ett viktigt sätt att både visa tacksamhet och 

uppskattning till donatorerna och deras närstående. Många värderade sin nya njure högt 

och det kunde leda till att beskyddandet av njuren gick framför andra faktorer i livet.  

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Pilotsökningen gjordes med inriktning på transplanterade patienters upplevelser. För att 

begränsa området så valdes njurtransplanterade patienters upplevelser, på grund av att 

upplevelserna kan skiljas åt vid olika organtransplantationer som till exempel 

transplantation av hjärta. Sökningen startade med sökorden; transplantation, njure, 

njurtransplantation och upplevelse (tabell 1). Detta ansågs relevant till syftet i 

litteraturstudien. Antalet artiklar som gick vidare till urval två blev trots detta få och 

därför utökades sökorden med; mottagare, transplantationsmottagare och känslor. 

Därför har sökorden utökats till ett större antal. Många artiklar har belyst donatorernas 

upplevelser, samband mellan provsvar och symtom. Dessa exkluderades, eftersom de 
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inte stämmer överens med syftet i denna litteraturstudie. Sökningarna gjordes i 

databaserna Cinahl, Academic Search Elite och Pubmed. Sökningarna i Pubmed gav 

inga nya artiklar utöver de som redan påträffats i tidigare sökningar. Därför redovisas 

inte sökningarna i Pubmed. Av 44 artiklar som kom med i urval 1 exkluderades 29 

artiklar för att de inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. Till resultatet 

användes 14 vetenskapliga artiklar. Artiklarnas årtal har begränsats. Majoriteten av 

artiklarna är publicerade under perioden 2000 till 2010, men en är från 1989. Trots detta 

inkluderades denna artikel för att den belyser ämnet patientupplevelser. Fyra artiklar 

kunde inte beställas till campusbiblioteket i Varberg och detta kan ha påverkat 

resultatet. Alla artiklar i resultatet har granskats enligt bedömningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003), där vetenskapligheten i artiklarna 

graderades enligt 1, 2 eller 3. Vetenskaplig grad 1 innebär en hög vetenskaplig kvalitet 

och ger en högre trovärdighet åt resultatet, medan grad 3, enligt dessa 

bedömningsmallar, innebär en låg vetenskaplig kvalitet. Resultatet innehåller tre artiklar 

med vetenskaplig kvalitet grad 3 och det kan ses som en svaghet i denna litteraturstudie. 

Trots deras vetenskapliga grad är dessa artiklar med i resultatet på grund av att de tar 

upp patienter i samband med njurtransplantation, vilket stämmer överens med 

litteraturstudiens syfte. Av resterande artiklar som ingår i resultatet, har åtta artiklar 

vetenskaplig grad 1 och de resterande fyra artiklarna har vetenskaplig grad 2. 

Databearbetningen inleddes med att resultatartiklarna bearbetades av båda 

gruppmedlemmarna och efter detta uppkom två kategorier som var före och efter 

transplantation för att bedöma mängden i båda perioderna av transplantationen. En 

tankekarta utvecklades för att lyfta fram de olika upplevelserna som uppkom i 

artiklarnas resultat. Genom tankekartan lyftes kategorier fram. Denna metod av 

databearbetning ansågs som en passande samt relevant metod till denna litteraturstudie. 

 

Resultatdiskussion 

Alla artiklar i resultatet har granskats enligt bedömningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Resultatet består av 14 artiklar. Fem 

utav artiklarna är kvalitativa och nio är kvantitativa Tre av resultatartiklarna belyser 

patienternas tid innan njurtransplantationen, sju av artiklarna belyser tiden efter 

njurtransplantationen och fyra artiklar belyser både innan patienterna blivit 

njurtransplanterade och tiden efter. Fem artiklar redovisar inget bortfall och fem artiklar 

hade ett bortfall på mer än 20 % som kan ses som en svaghet. Tre artiklar redovisar ett 

bortfall mellan 5 till 20 % och två artiklar visar ett bortfall på mindre än 5 %. Det kan 

antas att bortfallet beror på att patienter avled innan studierna var färdiga. Nio av 

artiklarna har ett godkännande av den etiska kommittén, de resterande sex artiklarna 

uppger inte ett godkännande, vilket kan anses som en svaghet i litteraturstudien. 

 

Sjuksköterskor kan möta patienter som ska transplantera in en ny njure eller som har 

genomgått en njurtransplantation på vilken avdelning de än arbetar på. Det innebär att 

det inte bara är på de avdelningar för transplantation som det kan ske ett möte med 

dessa patienter. Idag är det 3500 patienter som lever med en ny njure, och fler står på 

väntelistan för operation (Socialstyrelsen, 2009b). Det är viktigt att sjuksköterskan vet 

vad det innebär för dessa patienter, både innan och efter transplantationen, för att tidigt 

kunna hjälpa dem att undvika depressiva symtom, stress och oro.  

 

En viktig del (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) av sjuksköterskans arbete handlar 

om undervisning på ett sådant sätt att patienten kan förstå. Undervisningen ska ske på 
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ett värdigt sätt med respekt för patientens vanor och tro. De patienter som fått en bra 

undervisning (Weng et.al., 2008) både före och efter transplantationen upplevde mindre 

depressiva symtom. Dessa patienter kände inte lika mycket stress och oro, utan kände 

de biverkningar som uppkom och olika delar av sjukdomen mer naturliga (Orr, Willis, 

et al., 2007). För att kunna ge rätt och fullgod undervisning krävs det kunnande och 

erfarenhet inom området som bland annat kommer med åren. Det krävs även 

information och en god anamnes om patienten. För att detta ska vara möjligt krävs det 

tid som ofta ses som en brist inom vården. Under väntetiden kan patienten känna sig i 

underläge i förhållande till den professionella kunskap som sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal har, men det är patienten som är experten på sin kropp och sina känslor 

som skall belysas för den fullgoda vården. 

 

Studierna som ingår i resultatet är från olika kulturer. Detta kan ses som en styrka för att 

få en helhet på patienternas upplevelser av njurtransplantation. Dock har inte 

livsstilsfaktorernas påverkan belysts i förhållande till olika kulturer, då det i vissa länder 

är upp till den enskilde individen att betala sjukvården själv. Artiklarna kommer från 

Egypten, Frankrike, USA, Belgien, Tyskland, England, Taiwan och Spanien. 

Ekonomiska förutsättningar visade sig påverka patienterna på olika sätt. En del patienter 

upplevde depressiva symtom relaterat till alla de utgifter det kunde innebära med dialys, 

operation och immunsuppressiva mediciner (Dean Sutton, et al., 1989; Lin & Yang, 

2006). Eftersom olika kulturer har olika förutsättningar när det gäller sjukvården, kan 

det innebära större kostnader för en del, medan det inte innebär stora ekonomiska 

förändringar för andra. En del patienter ansåg att ekonomin påverkade dem negativt 

eftersom de inte kunde arbeta och tjäna tillräckligt med pengar för att kunna försörja 

familjen. En lyckad transplantation (Riksförbundet för njursjuka, 1996) leder oftast till 

att patienten kan återgå till sitt arbete. Alla patienter som genomgott en transplantation 

påverkas i livet på olika sätt när det gäller ekonomin efter transplantationen.  

 

Resultatet påvisar ett samband mellan den långa väntetiden och de depressiva 

symtomen som då ökade (Corruble, et al., 2010). En högre grad av depressiva symtom 

innan transplantationen speglades ofta i en högre grad depressiva symtom efter 

njurtransplantationen (Dobbels, et al., 2008). Depression visade sig vara en bidragande 

orsak eller ha ett samband med att patienterna drabbades av avstötning. Förklaring till 

varför de depressiva patienterna drabbas i en högre grad av avstötning visades inte. Men 

det är av stor vikt att sjuksköterskan bidrar med sin kunskap för att hjälpa patienterna 

eliminera de depressiva symtomen för att minska bland annat riskerna för avstötning 

(Dobbels, et al., 2008). Ett gott stöd (Lin & Yang, 2006) från vårdpersonal innan och 

efter transplantation visade sig ha ett gott resultat vid oro, ångest och ängslan hos 

patienterna. Att lida mindre av dessa symtom speglade sig i en bättre livskvalitet 

(Noohi, Tavallaii, Bazzaz, Khoddami-Vishte & Saadat, 2008) som beskrevs hos de 

patienter som kände att de fått ett gott stöd av vårdpersonalen. Det är här mycket viktigt 

som sjuksköterska att se de patienterna och kunna hjälpa dem innan de depressiva 

symtomen blir för höga innan transplantationen. Sjuksköterskan får inte vara rädd för att 

fråga patienterna hur de mår eller hur livet fungerar där hemma. Ibland kan en pratstund 

vara det viktigaste där sjuksköterskan får fram patienternas rätta känslor och 

upplevelser. De depressiva symtomen hos barn (Bakr, et al., 2007) skilde sig inte 

jämfört med de vuxnas som gick på dialys. Även efter transplantationen visade det sig 

att de depressiva symtomen minskade avsevärt hos både barn och vuxna (Bakr, et al., 

2007; Corruble, et al., 2010; Dobbels, et al., 2008). Barn kan ha andra faktorer i livet 

som kan påverka de depressiva symtomen i samband med transplantationen. Till 
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exempel kan barn känna att de inte är som alla andra, då de inte kan åka till skolan för 

att de ska på dialys eller att de är infektionskänsliga och behöver då hålla sig hemma i 

vissa perioder. Enligt Riksförbundet för njursjuka (1996) kan barn som går i skolan få 

hemundervisning under perioderna de inte har möjlighet att gå till skolan. 

 

I väntan på transplantationen var det vanligt förekommande att patienterna kände sig 

bundna till sin dialysbehandling (Szeifert, et al., 2010; Lee, et al., 2007). Beroende på 

vilken dialysbehandling patienterna hade, var de olika delaktiga i sin vård. Vid 

peritonealdialys är patienterna mer delaktiga i sin vård, eftersom de kan utföra detta i 

hemmet, medan vid hemodialys är bundenheten till sjukhus ett faktum samt att 

sjukvårdspersonalen genomför större delen av behandlingen. Resultatet visar att tiden 

då patienterna väntar på en transplantation innefattar dialysbehandling där känslan av att 

vara bunden till dialysen upplevdes avskyvärt (Szeifert, 2010). Detta upplevdes både 

psykiskt och fysiskt påfrestande hos dessa patienter (Lee, et al., 2007; Orr, Willis, et al., 

2007; Szeifert, 2010), detta dels på grund av att depressiva symtom kunde uppkomma 

och dels att det sociala livet måste anpassas. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007) står det beskrivet att sjuksköterskan skall ha 

förmåga att kunna både ge stöd och vägledning till patienter samt de närstående för att 

kunna göra delaktigheten i vården möjlig. God information och undervisning (Lin & 

Yang, 2006) visar sig ha en bra effekt för patienters välmående och minskat nervositet 

och ängslan. Undervisning om olika behandlingsformer av dialys visar sig ha en positiv 

effekt hos patienterna och deras närstående (Niu & Li, 2005). Genom undervisning om 

de olika behandlingsformer som finns kunde patienterna och deras närstående bestämma 

behandlingsform själva. Det gav en större delaktighet och självbestämmande i vården 

som ökade självförtroendet. Eftersom (Lin & Yang, 2006). patienterna upplevde mer 

depressiva symtom innan transplantationen, kan det vara extra viktigt att hjälpa dessa 

patienter under dialysbehandlingen. Patienter som står på väntelistan kan få vänta i flera 

år på en transplantation. Det kan då vara bra att få kontakt med andra i samma situation 

som kan berätta om sina känslor och funderingar. Det finns olika föreningar att vara 

med i där patienter kan diskutera och hjälpa varandra genom hela 

transplantationsprocessen. Där har sjuksköterskan en stor uppgift att berätta om olika 

kontakter eller föreningar för patienter som väntar på en ny njure. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan anpassar omvårdnaden till patienters behov och lindrar de symtom och 

biverkningar som uppkommer.   

 

Efter en lyckad transplantation var behovet av dialysbehandling ej nödvändig och 

patienterna upplevde en frihet och tillfredsställelse. Dock förekommer andra 

restriktioner att följa som njurtransplanterad för att motverka avstötning, något som 

många patienter upplevde oro och rädsla över (Dean Sutton, et al., 1989; Orr, Willis, et 

al., 2007). Den livslånga behandlingen med immunsuppressiva mediciner för att 

motverka avstötning har många biverkningar som också påverkar patienterna. 

Biverkningarna kan leda till att patienterna upplever sin hälsa som sämre (Orr, A., Orr, 

D., et al., 2007; Weng et al., 2008). Ju fler biverkningar desto sämre upplevelse av hälsa 

(Liu, Feurer, Dwyer, Shaffer & Pinson, 2009). Trots detta uttryckte många patienter att 

de var nöjda med sitt liv efter transplantationen (Luk, 2003). Genom att förklara för 

patienten vilka biverkningar som kan uppkomma både skriftligt och muntligt med tid 

för frågor, kan patienten redan innan förbereda sig på vad som kan uppkomma och 

därmed känna större trygghet och mindre rädsla. Det var av stor vikt (Weng et al., 2008) 

att göra patienterna medvetna om dessa biverkningar, vilket ledde till större kontroll och 

självförtroende.  
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Att ta emot en njure av antingen en avliden donator eller en närstående innebär 

känslomässiga upplevelser. Tacksamhetsskuld är något som förekommer i båda 

situationerna (Orr, A., Orr, D, et al., 2007), både till donatorn och till donatorns familj 

men även till den släkting som har donerat sin njure. Gill och Lowes (2009) visade att 

en transplantation mellan två närstående ledde till att deras relation stärktes. Som 

vårdpersonal är det viktigt att finnas för patienten även i detta läge, då för mycket skuld 

kan leda till depression.    

     

Det framgår att patienterna upplever oro och stress för att upptäcka symtom på 

avstötning samt rädsla för att transplantatet skall stötas bort (Szeifert, et al., 2010). Det 

är viktigt att vårdpersonalen informerar både om biverkningar som kan uppkomma, om 

avstötningssymtom samt allmänt om transplantatet. Frejd (2009) beskriver att en patient 

inte vågade hoppa för att hon var rädd för att hennes transplanterade njure skulle lossna. 

Det är mycket information (Bakkan et al., 2002; Szeifert, et al., 2010) och undervisning 

kring transplantationen som kan behövas för att patienten ska lida mindre av oro, stress, 

ångest och trötthet. Det innebär inte att sjuksköterskan skall kunna allt, utan vara aktiv i 

samarbetet med andra professioner. De professioner som kan tänkas vara aktuella hos 

de patienter som står på väntelistan eller hos de patienter som genomgått transplantation 

är läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, psykolog och kurator. Dietist är 

nödvändig i det syftet att hålla så god hälsa som möjligt i förhållande till nutrition innan 

transplantation, detta för att klara en operation och förhoppningsvis slippa avstötning. 

Det kan behövas psykolog, då tiden eller resurserna hos sjuksköterskor inte räcker till. 

Psykolog eller kurator kan behövas till både patienter och de närstående, då längre 

väntan på den nya njuren visade sig ge mer depressiva symtom (Corruble, Durrabach, 

Charpentier, Lang, Amidi, et al., 2010; Szeifert, et al., 2010). Det är sjuksköterskans 

uppgift att se behovet hos patienterna och närstående om hjälp behövs. Undersköterskan 

och sjuksköterskan är oftast de som kommer närmast patienterna under längre tid och 

har en stor uppgift att se behovet som kan finnas. Deras uppgift är också att ge den 

basala omvårdnaden. Att alla professioner i teamet arbetar tätt tillsammans mot samma 

mål, som är individanpassat, är en förutsättning för en fullgod, effektiv och säker vård.   

 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie belyser patienters upplevelser i samband med njurtransplantation. 

Detta är ofta upplevelser av oro, ångest, depressiva symtom, stress med mer i väntan på 

det nya organet och livet därefter. Patienternas upplevelse bör därför belysas för att 

sjuksköterskor ska kunna hjälpa och vägleda patienten till en bättre livskvalitet under 

hela transplantationsprocessen från det att patienten sätts på väntelistan för en ny njure 

till det att transplantationen är utförd och tiden därefter. Litteraturstudien visade att de 

patienter som väntade på en ny njure upplevde mer depressiva symtom, ängslan och 

stress än de patienter som har genomgått en njurtransplantation. Det visade sig att de 

patienter som upplevde mer depressiva symtom innan transplantationen upplevde mer 

depressiva symtom efter transplantationen av den nya njuren. Ett gott stöd är även det 

viktigt för att minska de depressiva symtomen under hela transplantationsprocessen. 

Detta kan i sin tur ge minskade depressiva symtom efter transplantationen som då är 

lättare att behandla. Minskad oro, ångest och depressiva symtom visade sig ha en god 

effekt med minskad risk för avstötning av det nya organet. Den immunsuppressiva 

medicinen gjorde att patienterna blev mycket infektionskänsliga och fick undvika 
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många platser och att träffa vänner under förkylningsperioder. Det upplevdes stressande 

för dessa patienter att de skulle glömma ta sin immunsuppressiva medicin. Att åka iväg 

på semester under några dagar var de rädda för. De var rädda för att bli sjuka under 

resan eller att glömma packa ned sin immunsuppressiva medicin. Att kunna drabbas av 

en avstötning var en ständig oro hos de patienter som hade genomgått en 

njurtransplantation. En mycket god information och undervisning av patienterna, visade 

sig ha god effekt för att minska denna stress och oro för avstötning. Detta för att de då 

redan innan transplantationen visste vad det handlade om.     

   

 

Implikation 

Patientens upplevelser av njurtransplantation visar sig vara ett ämne som det är lite 

forskat kring. Med tanke på hur många som drabbas varje år av någon skada eller 

sjukdom, som kräver transplantation, behövs mer forskning. En njurtransplantation 

innebär en svår och lång process. Det innebär en livslång behandling av 

immunsuppressiva mediciner, sämre immunförsvar och en ständig oro för avstötning. 

Sjuksköterskor som träffar den njursjuke på olika ställen i vårdkedjan behöver 

utbildning för att utveckla kompetens att förstå patienten där han eller hon befinner sig i 

vårdprocessen. Även hospitering på andra avdelningar med liknande inriktning för att få 

en bredare kompetens kan rekommenderas. Forskningen har kommit långt gällande 

njurtransplantation och transplantation av andra organ. Detta leder till fler patienter som 

får den möjligheten och antalet opererade ökar med tidens gång. Det är betydelsefullt att 

den medicinska forskningen följs av omvårdnadsforskning som undersöker patienternas 

upplevelser av att vänta på en njurtransplantation och att bli njurtransplanterad. För att 

kunna vårda varje enskild individ på bästa sätt med ett gott bemötande, stöd och 

undervisning krävs det även mer forskning om hur patienten upplever processen och sin 

sjukdom. En del av sjuksköterskans uppgift hos patienter som genomgått en 

transplantation är att få patienterna medvetna och förstå vikten av restriktioner och 

följsamhet i den livslånga behandlingen.   
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self-efficacy, self-care behaviors on depressive symptom of Taiwanese kidney 
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Tabell 2. Sökhistorik                    Bilaga I:1 

 

Databas  

 

Datum Sökord/Limits  

 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Academic 

search elite  

31/3-10 

 

TI Kidney transplantation. 

2010. 

17 6 1 1 

Academic 

search elite 

5/4-10 

 

SU Transplantation and SU 

kidney not donor. 

2009-2010. 

Full text, peer reviewed 

PDF full text. 

69 17 6 1 

Academic 

search elite 

10/4-10 

 

Transplantation and TI 

kidney not TI donor. 

2009-2010 

Full text, peer reviewed. 

60 11 6 1 

Academic 

search elite 

20/4-10 

 

Kidney transplantation and 

feeling and experience. 

2005-2010. 

Full text. 

18 4 2 1 

Cinahl 31/3-10 

 

TI kidney and 

transplantation and 

recipients. 

2008-2010 

English, research article. 

58 12 5 2 

Cinahl 5/4-10 

 

Kidney and transplantation 

and recipients. 

2008-2010. 

English, research article. 

104 15 4 1 

Cinahl 6/4-10 

 

((MH ”transplant 

recipients”)) and (S1 and 

S2) and (S1 and S2). 

Linked full text, English, 

research article.  

33 17 7 1 

Cinahl 8/4-10 

 

Transplantation and kidney 

and experience. 

2005-2010. 

Linked full text, English, 

research article. 

10 6 3 2 

Cinahl. 15/4 

 

((MH ”kidney 

transplantation”)) and (S1 

and S2). 

2009-2010. 

Research article.  

13 9 4 1 

Cinahl. 15/4 

 

(”experience”) and (S1 

andS2). 

Linked full text. 

Research article. 

13 10 6 1 
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Manuell 

sökning. 

30/3 Fick tips om en artikel 

genom ett telefonsamtal till 

transplantationsavdelningen 

på Sahlgrenska. Den andra 

artikeln fick vi av vår 

handledare. 

   2 



 

 

 

 

Tabell 3. Artikelöversikt                            Bilaga II:1 

 

 

Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2006. 

Egypten. 

Manuell 

sökning. 

Bakr, A., Amr, 

M., Sarhan, A., 

Hammed, A., 

Ragab, M., El-

Refaey, A & 

El-Mougy, A. 

Psychiatric 

disorders in 

children with 

chronic renal 

failure.  

Syftet med denna 

studie var att 

belysa psykiska 

störningar hos barn 

med kronisk 

njursjukdom 

Tvärsnittsstudie. 

Kvalitativ.  

Mätinstrument är öppna frågor i 

SCICA, de analyserades i SPSS 

och DSM-IV-TR. 

38 barn var med i studien, 19 i 

predialys och 19 i kronisk dialys. 

Ålder mellan 9- 15 år.  

Bortfall ej angivet. 

De psykiska 

störningarna hos barn 

visade sig mer hos dem 

som gick på kronisk 

dialys än se som gick 

på dialys.  

3 

2010. 

Frankrike.  

Academic 

search elite. 

Corruble E., 

Durrabach, A., 

Charpentier, B., 

Lang, P., 

Amidi, S., & 

Dezamis, A., et 

al. 

Progressive 

increase of 

anxiety and 

depression in 

patients 

waiting for 

kidney 

transplantatio

n. 

Syftet var att 

bedöma hur stor 

ängslan och 

depressiva symtom 

patienterna hade 

under tiden då de 

står på väntelistan 

för en ny njure.  

Kohortstudie. 

Kvantitativ.  

390 patienter undersöktes för 

ängslan och depression under den 

tiden de var på väntelistan och en 

gång efter operation. Första 

undersökningen skedde direkt när 

de sattes på listan, nästa 12 

månader efter, 24 månader efter 

och den sista 3 månader efter 

operation av en ny njure. 

Mätinstrument som användes var 

short-BDI och STAI med frågor 

som graderades efter poängskala. 

Bortfallet var 210 patienter. 

 

Det visade sig att 

ängslan och oro ökade 

under tiden patienterna 

stod på väntelistan för 

en ny njure, men efter 

operationen minskade 

de. 

1 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

1989. 

USA. 

Cinahl.  

Dean Sutton, 

T., & Pelletier 

Murphy, S. 

Stressors and 

patterns of 

coping in 

renal 

transplant 

patients. 

Syftet med denna 

studie var att 

fastställa 

incidensen och 

svårighetsgraden 

av utvalda 

stressfaktor och 

copingstrategier 

som användes av 

mottagarna. Att 

kunna förklara 

inflytandet av tid 

på stress och 

copingmönster. 

40 patienter som genomgått en 

transplantation deltog. 28 var män 

och 12 var kvinnor. Medeltiden 

sedan transplantationen var 20 

månader. 

Kvantitativ. 

Bortfall ej angivet. 

Mätinstrument är “stressor scale” 

och JALOWIEC coping scale. 

 

Den största 

stressfaktorn var rädsla 

för avstötning av 

njuren. Sedan kom 

rädsla för att inte bli 

accepterad av familj 

och vänner. Det som 

användes som coping 

mestadels var att be och 

försöka se problemet 

objektivt. Droger, 

alkohol och att skylla 

över problemet på 

andra användes minst.  

3 

2008. 

Belgien. 

Cinahl. 

Dobbels, F., 

Skeans, M., 

Snyder, J., 

Tuomari, A., 

Maclean, R., & 

Kasiske, B. 

Depressive 

disorder in 

renal 

transplantatio

n: an analysis 

of medicare 

claims. 

Syftet var att 

undersöka hur 

många som 

insjuknade i 

depression, vilka 

riskfaktorer som 

fanns och 

sambandet med 

avstötning.  

Retrospektiv studie.  

Kvantitativ.  

47899 patienter som transplanterat 

sin första njure under 1995-2003 

deltog i studien. Bortfall efter ett 

år är 12742 patienter. 40% är 

kvinnor 60% är män. 

Mätinstrument är Cox 

proportional hazards och SAS, där 

de mäter om patienten sökt vård, 

vilken livsstil de har, kön mm. 

 

 

Depression kan 

associeras till flera 

olika faktorer. De med 

depression lider dubbelt 

så stor risk att drabbas 

av avstötning. 

3 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2000. 

Tyskland. 

Cinahl. 

Franke, G., 

Heeman, U., 

Kohnle, M., 

Luetkes, P., 

Maehner, N., & 

Reimer, J.  

Quality of life 

in patients 

before and 

after kidney 

transplantatio

n. 

De vill identifiera 

livskvaliteten hos 

patienter med 

njursjukdom i 

slutstadiet som står 

på väntelistan 

jämfört med de 

som hade 

genomgått en 

njurtransplantation.  

Longitudinell studie.  

Kvantitativ.  

Det var tre grupper med 149 

deltagare i varje grupp. En grupp 

hade fått en ny njure 

intransplanterad, den andra 

gruppen stod på väntelistan och 

den tredje var en kontrollgrupp 

som fått en ny njure. 

Mätinstrument som använts är 

MLDL, BSI och K-22 med frågor 

för att mäta livskvaliteten. 

Bortfall ej angivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kom fram till att den 

gruppen som hade fått 

en ny njure och 

kontrollgruppen visade 

högre livskvalitet än 

den som stod på 

väntelistan. 

 

1 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2009. 

England. 

Cinahl.  

Gill, P. & 

Lowes, L. 

The kidney 

transplant 

failure 

experience: a 

longitudinal 

case study. 

De vill förklara 

deltagarnas 

upplevelser av en 

njuravstötning. 

Longitudinell studie. 

Kvalitativ. 

Det är en familj där kvinnan 

transplanterats och mannen är 

givare av organet. Deras 

upplevelser av en avstötning 

belyses. Tre intervjutillfällen: en 

precis innan operationen, en tre 

månader efter och en 10 månader 

efter operationen.  

De använder sig av öppna frågor 

med egen tolkning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kom fram till att 

sorgen och 

depressionen hos 

mottagarna var 

förankrat med förlust av 

tro på framtiden. De 

kunde även se att det 

fanns ett samband med 

omvårdnaden, 

informationen och stöd 

till mottagaren och 

familjen före och efter 

transplantationen. 

2 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2009. 

England. 

Academic 

search elite. 

Griva, K., 

Jayasena, D., 

Davenport, A., 

Harrison, M., & 

Newman, S. 

Illness and 

treatment 

cognitions 

and health 

related quality 

of life in end 

stage renal 

disease. 

Här vill de se olika 

njursjuka i 

slutstadiet, om 

övertygelse om 

sjukdom och 

behandling skiljer 

mellan olika 

behandlingar, och 

om övertygelsen är 

relaterad till 

livskvalitet.  

 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ.  

262 deltagare. 145 av de 167 

tillfrågade som gick på dialys och 

117 av de 123 tillfrågade 

njurtransplanterade svarade på 3 

formulär. Ett formulär handlade 

om sjukdomsuppfattning, ett om 

sjukdomens effekt, behandlingens 

effekt och en hälsoundersökning. 

Mätinstrument som använts är 

IPQ, IEQ, TEQ och analyserats i 

ANOVA.  

 

Den övertygelse som 

patienterna hade om sin 

sjukdom och 

behandling visade sig 

vara beroende av vilken 

typ av behandling som 

genomförs, detta har 

även betydelse för 

livskvaliteten under 

dialysen. 

1 

2007 

Taiwan 

Academic 

search elite  

Lee, B-O., Lin, 

C-C., 

Chaboyer, W., 

Chiang, C-L. & 

Hung, C-C.  

The fatigue 

experience of 

hemodialysis 

patients in 

Taiwan. 

Här vill de 

undersöka och få 

en bättre förståelse 

av trötthet hos 

patienter som 

behandlas med 

hemodialys.    

Fenomenologisk studie.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med öppna frågor. 

14 patienter deltog. 4 män och 10 

kvinnor, i åldern mellan 26-72 år. 

Tröttheten är stor och 

något som är svårt att 

förstå. Genom att 

belysa hur tröttheten 

kan påverkas av 

dialysen kan 

sjuksköterskorna bli 

bättre på olika strategier 

hos att motverka 

tröttheten för patienten. 

2 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2006. 

Taiwan. 

Cinahl. 

  

Lin, Y-H. & 

Yang, M-S.  

A cross-

sectional 

survey of the 

symptom 

experience of 

kidney 

transplant 

recipients. 

Syftet med denna 

studie var att 

belysa och förstå 

mottagarnas 

upplevelse av 

symtom, 

medicinering och 

livskvalitet.    

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ.  

Det var 100 deltagande, 53 

kvinnor och 47 män. Alla hade 

transplanterat in en ny njure inom 

4 månader till 18 år.  

Inga bortfall. Mätinstrument som 

använts är CSE där patienterna får 

svara på frågor kring deras 

upplevelser. IBBS där stöd mäts. 

En bättre förståelse för 

patienters symtom som 

har transplanterat en 

njure ger en bättre 

bedömning för vilka 

insatser som ska sättas 

in för att patienten ska 

få en bättre livskvalitet.   

 

 

1 

 2007. 

England. 

Cinahl. 

Orr, A., Orr, D., 

Willis, S., 

Holmes, M. & 

Britton, P. 

Patient 

perceptions of 

factors 

influencing 

adherence to 

medication 

following 

kidney 

transplant. 

De vill belysa 

patienters 

erfarenheter av 

medicinering efter 

en 

njurtransplantation.  

Deras frågor 

handlade om: 

rädsla för 

avstötning, 

plikttrohet till 

donator och 

transplantationstea

met, tron på hälsan, 

glömska och 

bieffekter.  

Tematisk analys.  

Kvalitativ.  

52 patienter tillfrågades men 26 

godkände deltagandet. 2 st. av 

dessa hade transplanterats från en 

levande donator medan 24 st. från 

en avliden.  

 

De kunde se att 

patienterna var 

intresserade av deras 

egen överlevnad och 

ville undvika dialys. 

Det andra som gjorde 

att de höll sig till 

medicinen var deras 

beundran till donator, 

familjen och 

transplantationsteamet. 

Flera ansåg det vara 

svårt att komma ihåg 

medicinen varje dag.  

 

1 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2007. 

England. 

Manuell 

sökning.  

 

Orr, Willis, S., 

Holmes, M., 

Britton, P. & 

Orr, D.  

Living with a 

kidney 

transplant: A 

qualitative 

investigation 

of quality of 

life. 

Syftet var att 

belysa patienternas 

erfarenheter av att 

leva med en 

transplanterad 

njure. 

Tematisk analys. 

Kvalitativ. 

52 patienter tillfrågades men 26 

tackade ja till att delta. Alla var 

över 18 år och hade en fungerande 

njure vid tillfället. 

Mätinstrument som användes var 

BNF, och frågor som patienten 

fick svara öppet på. 

 

 

Studien visar att de som 

har fått transplantera in 

en ny njure har en 

bättre livskvalitet.  

2 

2009. 

Spanien. 

Academic 

search elite. 

Raino-Galan, I., 

Malaga, S., 

Rajmil, L., 

Ariceta, G., 

Navarro, M. & 

Loris, C. et al. 

Quality of life 

adolescents 

with end-

stage renal 

disease and 

kidney 

transplant. 

Syftet var att 

undersöka barn och 

ungdomars 

livskvalitet vid svår 

njursjukdom och 

jämföra detta med 

andra studier av 

folks normer. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ. 

De var 81 patienter, 68 st. hade 

genomgått transplantation av 

njure och 13 st. gick på dialys. 

Alla var i åldern 10-21 år. 

Bortfall ej angivet. 

Mätinstrument är CHIP-AE där 

livskvalitet mäts.  

 

 

 

 

De såg att de patienter 

som var yngre hade 

lägre tillfredsställelse. 

De äldre som hade 

transplanterats hade 

bättre tillfredsställelse 

än de som gick på 

dialys. 

1 
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Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  

2010. 

England. 

Cinahl. 

Szeifert, L., 

Zsolt Molnar, 

M., Ambrus, 

C., Borbala 

Koczy, A., 

Zsofia Kovacs, 

A., & Panna 

Vamos, E., et 

al.  

Symptoms of 

depression in 

kidney 

transplant 

recipients: a 

cross-

sectional 

study. 

Syftet var att 

jämföra de 

njurtransplanterade 

patienterna som led 

av depressiva 

symtom med de 

patienter som led 

av depressiva 

symtom som gick 

på 

dialysbehandling.  

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ. 

1067 patienter som 

transplanterats, 214 patienter som 

stod på väntelista med dialys. Av 

dessa deltog 854 av dem som 

transplanterats och 176 st. av de 

som stod på väntelistan.  

Mätinstrument som de använt är 

CES-D för att mäta depressionen. 

 

Det visar sig att 

depression var högre 

hos de som stod på 

väntelistan jämfört med 

de som fått en ny njure.  

1 

2008. 

Taiwan.  

Cinahl. 

Weng, L-C., 

Dai, Y-T., 

Wang, Y-W., 

Huang, H-L., & 

Chiang, Y-J.   

Effects of 

self-efficacy, 

self-care 

behaviors on 

depressive 

symptom of 

Taiwanese 

kidney 

transplant 

recipients. 

De ville se om 

patienternas tro på 

sig själv hade 

någon effekt vid 

depression och se 

om det hade någon 

effekt vid 

egenvård. 

Tvärsnittsstudie. 

Kvantitativ. 

177 patienters data samlades in. 

Alla hade haft en 

avstötningsperiod men var nu 

stabila. 89 var män och 88 var 

kvinnor. 

Mätinstrument var BDI och 

analyserats i PCA. 

 

Det visade sig att de 

patienter som hade 

högre tro på sig själv 

och använde sig av 

egenvård hade lägre 

depression. 

1 

Publikationsår  

Land 

Databas  

Författare  Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet  



 

 

 

 

SCICA – Mäter psykiska störningar genom öppna frågor. 

SPSS – dataanalys av frågor som ställts i ett mätinstrument, den sätter upp olika grupper. 

DSM-IV TR – för att se psykiska störningar av frågor som tidigare ställts genom ett annat mätinstrument. 

Short-BDI – Beck Depression Inventory – Short Version. Mindre frågor än BDI där de mäter depression ur ett psykodynamiskt perspektiv. 

STAI – State and Trait Anxiety Inventory. Mäter ångest om den är tillfällig eller långvarig genom 40 frågor med 4 alternativ till svar.  

Stressor scale – Är en 5-poängsskala med frågor till patienter som behandlats med hemodialys för att mäta stress. 

JCS – Jalowiec coping scale. Används för att mäta patientens beteende genom en 5-gradig skala med 40 frågor där patienten fick svara från 

aldrig till alltid. 

Cox proportional hazards – den mäter hur fort något inträffar efter en viss sak t.ex. i detta fall depression efter transplantation.     

SAS – är ett dataprogram för analys av fakta som kan användas efter andra bedömningsformulär.  

MLDL – The Munich quality of Life Dimensions List. Mäter livskvaliteten och tillfredsställelse i olika kategorier med 19 frågor i ett 

poängsystem.    

BSI – Brief Symptom Inventory. 53 frågor i en 5-gradig poängskala från inte till extrem för att mäta stress.   

K-22 – The german social support questionnaire. Mäter det sociala med frågor 22 där patienten får svara mellan inte alls till extremt.  

IPQ – The illness perceptions questionnaire. Det finns 12 frågor som utgår från patientens upplevelser av sin sjukdom som sedan ska göras upp i 

några huvudkategorier.  

IEQ – The illness effects questionnaire. En bedömning med 20 frågor om de effekter som sjukdomen och behandlingen har på patientens liv. 

TEQ – The treatment effects questionnaire. Användas för att bedöma patientens uppfattning om de fysiska och psykosociala störningarna i samband med 

behandlingen istället för sin sjukdom med 20 frågor. 
ANOVA – Analysis of variance. En dataanalys används för att jämföra olika bedömningar, en variansanalys.      

CSE – Chinese symptom experience. En 4-gradig skala från inte till alltid med frågor om symtom. 

ISSB – The Inventory of Socially Supportive Behavor. 18 frågor om stöd med en 4-gradig skala från inte till alltid.    

BNF – British National Formulary 43. Användes för att mäta t.ex. njurens funktion med hjälp av olika parametrar.    

CHIP-AE – Children Health and Illness Profile-Adolecent Edition. Mäter ungdomars hälsa och hälsorelaterade livskvalitet genom ett 

frågeformulär.   

CES-D – Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Där patienten får svara på frågor hur de har känt eller reagerat de senaste 

veckorna.  

BDI – Beck Depression Inventory. 21 frågor med en 4-gradig skala från ”aldrig” till “för det mesta” som mäter depression ur ett psykodynamiskt 

perspektiv.  

PCA – Principal component analysis. För att omvandla korrelerade variable till ett mindre antal okorrelerade variable, huvudkomponenter. 

 


