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Sammanfattning  Det råder organbrist och en alternativ lösning är 

xenotransplantation. Tekniken är idag klinisk verklighet 

inom hjärtklaffskirurgin och diabetesvården. 

Sjuksköterskan möter således xenotransplanterade 

patienter och patienter som väntar på transplantation. Det 

är betydelsefullt att sjuksköterskan tillgodoser varje 

individs unika omvårdnadsbehov. Individen behöver både 

ta ställning till att ta emot organ och donera. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva patienters attityder till 

xenotransplantation. Till resultatet användes 14 kvalitativa 

och kvantitativa artiklar som granskades och analyserades. 

Det framkom fem kategorier: oro för 

personlighetspåverkan, rädsla för avstötning och 

smittspridning, individuella påverkansfaktorer, 

transplantatets ursprung och överlevnadsinstinktens 

påverkan samt informationens effekt. Resultatet visade att 

patienter var mer intresserade av transplantatets funktion 

än dess ursprung. Det fanns patienter som uttryckte oro för 

personlighetsförändring. Oron kan förklaras av att 

xenotransplantation är en relativt ny teknik. Män hade en 

mer positiv attityd än kvinnor till xenotransplantation. 

Vidare framkom det att transplantation med organ 

uppfattades som ett större intrång i kroppen, medan celler 

uppfattades som mer diffust. Genom att sjuksköterskan får 

ökad kunskap om patienters attityder till 

xenotransplantation kartläggs mer av patientens livsvärld, 

vilket skapar bättre förutsättningar för en god omvårdnad. 

Kommande forskning bör inriktas på patienter som 

genomgått xenotransplantation.  
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Abstract Organ shortage is a problem and an alternative solution is 

xenotransplantation. Xenotransplantation is currently 

clinical reality in heart valve surgery and diabetes care. 

The nurse meets xenotransplant patients and patients 

waiting for transplantation. It is important that the nurse 

meets each individual unique nursing care. Individuals 

need to make a commitment to both receiving and 

donation organs. The aim of this literature study was to 

describe patients attitudes toward xenotransplantation. The 

result was based on 14 qualitative and quantitative articles. 

The articles were reviewed and analyzed. It emerged five 

categories: concerns about the impact of personality, fear 

of rejection and infection, individual influences, graft 

origin and survival instincts impact  and information 

effect. The result showed that patients were more 

interested in graft function than its origin. Anxiety can be 

explained by the fact that xenotransplantation is a 

relatively new technology. It was also found that an organ 

was perceived as a major intrusion into the body, while the 

cells were more diffuse. The conclusion is that the nurse 

may increase the knowledge of patients’ attitudes to 

xenotransplantation showed more of the patients life-

world, creating better condition for good care. Future 

research should focus on already xenotransplant patients. 
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Inledning 

Den 1 oktober 2011 var det totalt 753 personer som väntade på allotransplantation i Sverige. 

(Donationsrådet, 2011). Allotransplantation är det begrepp som används för transplantation 

till samma art, ”allo” har sitt ursprung i grekiskans ”annan” (Nationalencyklopedin, u.å.a). 

Cooper et al. (2002) hävdar att xenotransplantation härstammar från grekiskans ”xeno” som 

betyder ”främling”. Starendal (1999) förklarar att det är transplantation av organ, vävnad eller 

celler som sker från en art till en annan art.  

 

I utredningen (SOU 1999:120) framkom det att organbristen har påverkat samhället till ett 

ställningstagande till donation. Vidare påvisar Sanner (1998, citerad av SOU 1999:120) att det 

fanns en tveksamhet i förhållandet mellan att vilja leva och funderingar kring 

personlighetspåverkan. Eftersom patienter uttryckte oro om organets ursprung hade betydelse 

för mottagaren ansågs det relevant att kartlägga attityder till att ta emot organ. (SOU 

1999:120). Petersen, Carnwath och Niemann (2009) menar att vid sökningar efter metoder till 

att lösa organbristen har forskningen genom kliniska försök kring xenotransplantation gått 

framåt. En klinisk verklighet i en större utsträckning skulle innebära en obegränsad källa av 

transplantat.  

 

Lundin och Widner (2000) framhåller att ett komplement till medicinsk forskning är kunskap 

om patienters personliga resonemang och attityder. Vidare antyder Sanner (1998, citerad av 

SOU 1999:120) att när en företeelse som xenotransplantation blir allmänt accepterad ändras 

attityden och det sker en anpassning hos individen. Attityder återspeglar uppfattningen till 

händelser och fenomen som berör centrala delar i en persons liv (Nationalencyklopedin, 

u.å.b). Rios, Conesa, Ramírez, Rodríguez och Parilla (2004) menar att friska personer 

upplever det svårt att föreställa sig hur det är att vara i behov av transplantation. Attityden är 

således en annan hos väntelistpatienter som har ett behov av transplantation. Sjuksköterskans 

huvudsakliga uppgifter är enligt Socialstyrelsen (2005) att se patienter som inte uttalar ett 

behov av information samt att vägleda och stödja patienten för att främja delaktighet.  

Kirkevold och Nortvedt (2006) förklarar att ny teknologi innebär fler etiska 

problemställningar som kommer att bli en del av sjuksköterskans vardag i framtiden. Kunskap 

om patientperspektivet är betydelsefullt, eftersom det ger förståelse för patientens upplevelse 

av vård, sjukdom, behandlingsinsatser och hälsomässiga förändringar.  

 

Svenska hjärtkirurgiregistret (2009) presenterar statistik som visar att xenotransplantation från 

gris inom hjärtklaffskirurgin har utförts. Xenotransplantation med hjärtklaffar utförs således i 

Sverige och därför beskriver föreliggande studie patienters attityder till xenotransplantation. 

 

 

Bakgrund 

Xenotransplantation 

 

Weibull (2011) understryker att det råder en stor organbrist i Sverige och att i väntan på organ 

var det under 2010 32 personer som avled. Xenotransplantation kan vara lösningen på bristen 

av organ, vävnad och celler (Cooper et al., 2002; Edge, 2002; Världshälsoorganisationen 

[WHO], 2005). Groth (2002) påpekar att en lösning på bristen skulle innebära att patienter 

som väntar på transplantation undkommer psykologiska, finansiella och sociala problem som 
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effekten av en lång väntetid leder till. Cooper et al. (2002) framhåller att det skapas oro 

gällande överföringar av infektioner mellan primater och människor.  

 

Enligt Starendal (1999) var det 26 patienter mellan 1963 och 1965 som fick en 

schimpansnjure transplanterad. Vidare påvisar Cooper et al. (2002) att 1964 utfördes den 

första hjärttransplantationen från schimpans till människa. Transplantationen misslyckades då 

hjärtat inte var tillräckligt stort att stödja blodcirkulationen. Forskningen är nu inriktad på 

grisar då deras organ liknar människans. Vid övervägningen om grisen kan komma att lösa 

transplantationsfrågan uppmärksammas fyra faktorer: den immunologiska barriären, 

psykologiska motsägelser mellan två arter, mikrobiologiska säkerhetsrisker samt patientens 

och samhällets attityder till att ta forskningen framåt. Enligt Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2001) menar att det inte går att utesluta att virus i grisens arvsmassa 

aktiveras vid en transplantation. Risken kan dock reduceras genom en mikrobiologisk kontroll 

av djuren. 

 

Groth (2002) anser att det är fördelaktigt att grisen genmodifieras framför att patienten utsätts 

för biverkningar av läkemedel som hämmar immunförsvaret för att motverka avstötning. 

Enligt SBU (2001) framställs grisar som har en mänsklig gen i sin arvsmassa, så kallade 

transgena grisar. Från gris till människa är hjärta, njure och lungor de organ som företrädesvis 

skulle kunna transplanteras. Statens medicinsk-etiska råd (2008) framhåller att det saknas 

svensk lagstiftning som specifikt gäller biologiskt och genetiskt material som korsas mellan 

djur och människa. 

 

 

Sjuksköterskans ansvar 

”Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod som kan ha betydelse för människovärde och 

integritet börjar tillämpas i hälso- och sjukvården, ska vårdgivaren se till att metoden har 

bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter.” (SFS, 2010:211). ICN:s etiska kod 

(Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2007) påvisar att det är grundläggande att 

sjuksköterskan med en evidensbaserad kunskapsgrund är framåt i omvårdnadsutvecklingen. 

Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnad vid användning av ny forskning stämmer överens 

med patientens värdighet och rättigheter. Nilsson Kajermo och Wallin (2009) upplyser att 

vårdpersonalen är i behov av en ständig uppdatering och utveckling av kunskapsnivån för att 

ha möjlighet att utföra en god och patientsäker vård. Det omfattar både att vetenskaplig 

kunskap tillvaratas och att en erfarenhetsutveckling sker. 

 

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (SSF, 2008) framhåller delaktighet som att 

vara en del av en social kontext. Det innebär att vara engagerad i beslutsfattanden vilket gör 

att patienten har större kontroll över sitt hälsotillstånd samt känner tilltro och förståelse. 

Vidare nämner Socialstyrelsen (2005) att en av sjuksköterskans uppgifter är att ta hänsyn till 

patientens psykiska och andliga omvårdnadsbehov. Birkler (2007) uppmärksammar att 

sjuksköterskan behöver kunskap om de kulturella normer och sociala villkor som påverkar 

patienten för att närma sig en förståelse av helheten. Sjuksköterskan får möjlighet att ompröva 

sina fördomar genom att ta del av patientens berättelse. Detta underlättar för sjuksköterskan 

att visa omsorg för patienten, då mer förståelse för patientens livsvärld synliggörs. Isgren, 

Lyckander och Strömberg (2003) menar att vid otillräcklig kunskap skapas fördomar hos 

individen. Varje individ har en egen upplevelse av sin hälsa och patienten kan må dåligt utan 
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att visa tecken på sjukdom. Patienter som inte efterfrågar stöd kan uppskatta att det erbjuds av 

vårdpersonalen.  

 

Enligt ICN:s etiska kod (SSF, 2007) ansvarar sjuksköterskan för att möjliggöra samtycke till 

omvårdnad genom god information till patienten. SSF (2008) menar att sjuksköterskan inte 

enbart har till uppgift att förmedla faktakunskaper till patienten, det kan också handla om att 

få patienten att se andra alternativ. En mer positiv inställning hos sjuksköterskan kan bidra till 

att hoppet om en positiv utveckling ökar hos patienten. Isgren et al. (2003) belyser att 

vårdpersonalen behöver möta patienten utifrån det unika omvårdnadsbehovet genom att visa 

empati och lyssna på patienten. Birkler (2007) framhåller att organtransplantationer är en del 

av de etiska dilemman som sjuksköterskan kan möta i sin profession. Enligt Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskan ha förmågan att applicera kunskaper inom samhälls- och 

beteendevetenskaper samt omvårdnad. Att hantera och åtgärda patientens omställningar som 

förekommer psykiskt och fysiskt är också en av sjuksköterskans uppgifter.  

 

 

Omvårdnadsperspektiv 

Medicinska Forskningsrådet [MFR] (1982, citerad av Jakobsson och Lützén, 2009) beskriver 

omvårdnad som att se till individens egna resurser och personliga behov för att uppnå en 

optimal hälsa. Detta genom att uppmärksamma sociala, psykiska och kulturella perspektiv. 

Isgren et al. (2003) antyder att det är betydelsefullt att patienten känner stöd såväl fysiskt som 

psykiskt. Patientens hantering av situationen har sitt ursprung i erfarenheter och vilket stöd 

vårdpersonalen tidigare har gett. SSF (2008) menar att kunskapssökande om människans 

utveckling och välbefinnande i anknytning till födelse, sjukdom, lidande och död är en del av 

omvårdnadsforskningen. Förståelsen för varje unik människa ligger till grund för de 

värderingar som finns hos sjuksköterskan, vilket speglar den omvårdnad som förmedlas. I 

omvårdnaden ska patienten därför mötas efter de unika kvalifikationer patienten har. 

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) anser att en självkännedom leder till att sjuksköterskan 

lättare kan utveckla en förståelse för patienten. Genom att sjuksköterskan visar respekt i 

omvårdnaden främjas patientens vilja, åsikter och känslor samt patientens unika sätt att 

uppleva situationen. 

 

Eriksson (1995) beskriver människan som en helhet, med kropp, själ och ande som tre 

dimensioner. Den andliga och den psykologiska dimensionen är vidare två av själens delar. 

Utveckling är ett av målen med omvårdnad och målet med individens lärande utveckling är 

självförverkligande. Lundin och Widner (2000) antyder att patientens uppfattning av kropp 

och själ är betydelsefull för attityden till xenotransplantation. Isgren et al. (2003) påvisar att 

det finns en verklighetsuppfattning hos varje patient som omfattar attityder, värderingar och 

människosyn. Genom attityder kommer patientens värderingar fram som påverkar till ett 

positivt eller negativt ställningstagande. Verklighetsuppfattningen influerar sedan patientens 

behov och beteende. Egidius (2006) presenterar förhållningssätt som ett motsvarande begrepp 

till attityd. Människors sätt att känna, reagera, agera och tänka grundar deras förhållningssätt 

till företeelser och situationer.  

 

Bach och Ivinson (2002) påvisar att i samband med xenotransplantation uppstår etiska 

svårigheter, vilka omfattar risken för smittöverföring, djurens rättigheter samt oro för 

personlighetspåverkan. Groth (2002) menar att det uppkommer liknande etiska frågor kring 

xenotransplantation, som när transplantation av mänskliga organ påbörjades på 1960-talet. En 
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av de etiska frågorna handlar om att motstrida naturens ordning. Sarvimäki och Stenbock-Hult 

(2008) framhåller att vid etiska frågeställningar är det av betydelse att sjuksköterskan 

möjliggör informerat samtycke eller informerad vägran hos patienten. Detta innebär att 

patienten kan ta ställning till vårdpersonalens förslag efter att patienten mottagit information. 

På liknande sätt antyder Bach och Ivinson (2002) att informerat samtycke är centralt i 

västvärlden. Det är av vikt att patienten är välinformerad för att kunna väga risker och 

fördelar. 

 

Lundin (2001) belyser att vid utveckling av nya tekniker är det såväl medicinska risker som 

allmänhetens attityder som behöver granskas. I studien framkom det även att patienter som 

blivit xenotransplanterade uttrycker en oro för hur personligheten påverkas. Lundin och 

Widner (2000) anser att sjuksköterskan bör uppmärksamma patientens attityder till 

xenotransplantation för att främja ett adekvat bemötande (Lundin & Widner, 2000). Det 

innebär att sjuksköterskan möter denna typ av attityder i sin profession. Då det är en liten 

patientgrupp är det betydelsefullt att sjuksköterskan medvetandegör dessa attityder för att 

tillgodose varje individs unika psykiska och andliga omvårdnadsbehov. En beskrivning av 

dessa attityder främjar sjuksköterskans möjlighet att ge patienten stöd kring 

xenotransplantation och då även öka patientens autonomi.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters attityder till xenotransplantation. 

 

 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Studien strukturerades med 

vetenskapliga artiklar och evidensbaserad forskning. 

 

 

Datainsamling 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL eftersom 

de var omvårdnadsinriktade och gav vetenskapliga artiklar. Inledningsvis utfördes en översikt 

av ämnet xenotransplantation samt en pilotstudie för att försäkra att det fanns vetenskapliga 

artiklar inom ämnet. Pilotstudiens sökningar gav artiklar som återspeglade studiens 

problemformulering och syfte. Pilotstudien gav inga lämpliga resultat i andra databaser utöver 

PubMed och CINAHL. SweMed och ScienceDirect var databaser som inte gav relevanta 

artiklar. Den egentliga litteratursökningen påbörjades med huvudsökorden 

”xenotransplantation”, ”attitudes” och ”patient”. Huvudsökorden valdes utifrån syftet och 

flertalet artiklar framkom i sökningarna. Ytterligare söktermer kompletterade sökningarna (se 

bilaga A). Ämnesord (thesaurer) och fritextord i CINAHL som inte gav relevanta resultat var 

”acceptance”, ”emotions”, ”patients rights”, ”patients selection”, ”transplantation” och 

”waiting lists”. ”Emotions”, ”perception” och ”transplantation” var fritextord och ämnesord i 

PubMed som inte gav relevanta resultat. Sökningen ”transplantation” (MeSH) och ”attitudes” 

(MeSH)” med nedan presenterade inklusionskriterier samt sökningen ”xenotransplantation” 

(fritext) och ”attitudes” (fritext) med inklusionskriterier och titel/abstrakt i PubMed gav 

dubbletter men inga nya intressanta artiklar. Sökningarna ”transplantation heterologous” 
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(MeSH) och ”nurs*” (fritext) samt ”xenotransplantation” (Fritext) och ”patients” (MeSH) 

med inklusionskriterier gav dubbletter men inga nya artiklar som återspeglade syftet.  

 

Det utformades en sökstrategi där sökningar som gav resultat i PubMed även gjordes i 

CINAHL. Vid enbart fritextsökningar blev resultatomfattningen stor och irrelevant. Genom 

att i sökningen kombinera fritext och ämnesord framkom användbara artiklar. MeSH-termer 

som angavs i PubMed motsvarade inte alltid Subject Headings i CINAHL. Ämnesordet för 

xenotransplantation var i PubMed ”transplantation heterologous” och i CINAHL användes 

”xenografts”.  Majoriteten av artiklarna påträffades i PubMed och resterande i CINAHL. I 

sökhistoriken (se bilaga B) presenteras vissa sökningar med Asterix (*) i abstraktkolumnen. 

Det innebär att märkta abstrakt redan har påträffats i tidigare sökningar, namngivna som 

dubbletter. 

 

Exklusionskriterierna var artiklar där innehållet var på cellnivå, reviewartiklar och artiklar 

som enbart omfattade etik eftersom de inte motsvarade syftet. Inklusionskriterierna var att 

informanterna i samtliga artiklar var patienter samt att patienternas attityder framhölls. 

Artiklarna skulle även innehålla ett abstrakt och vara skrivna på engelska. I CINAHL 

begränsades sökningen också med research article. I PubMed begränsades vissa sökningar 

med titel/abstrakt (se bilaga B). Detta gjordes inte i CINAHL eftersom artikelutbudet var 

mindre där. Det ställdes inga krav på artiklarnas publiceringsdatum relaterat till antalet 

artiklar, eftersom det är ett begränsat ämne.   

 

Urvalet pågick under hela sökprocessen. Efter varje litteratursökning lästes abstrakt vars titel 

motsvarade syftet och totalt lästes 93 abstrakt. Av dessa valdes 26 stycken ut till urval 1. 

Gemensam nämnare för samtliga 26 artiklar var att begreppet attityder framstod som en del av 

kärnan. Däremot uppfyllde inte alla de 26 artiklarna inklusionskriterierna eftersom artiklarna 

hade fokus på en annan grupp informanter som studenter och forskare. Detta framkom efter 

att artiklarna i urval 1 färgkodats och därifrån uteslöts tolv artiklar som inte hade patienter 

som informanter. Efter att ha läst artiklarna i urval 1 var det 14 stycken som motsvarade 

studiens syfte och problemformulering. Samtliga artiklar var publicerade mellan 1999 och 

2011. De 14 artiklarna som gick vidare till urval 2 granskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahstevani (2011) kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar. De delar av 

granskningsmallen som var relevanta för respektive artikel användes. Skalorna i granskningen 

var graderade till hög, medel och låg.  

 

 

Databearbetning 

Föreliggande studie utgick från en induktiv ansats. De 14 artiklarna som valdes ut till 

resultatet lästes noggrant igenom. En översättning från engelska till svenska gjordes för att 

underlätta databearbetningen. Artiklarna numrerades för att få en bättre struktur under 

arbetsprocessen. Artiklarna delades sedan upp och bearbetades först enskilt och sedan 

gemensamt. Därefter sammanfattades de för att få en klarare uppfattning om respektive 

artikel. Då syftet var att beskriva patienters attityder till xenotransplantation, färgkodades 

meningsfulla enheter i artiklarna för att underlätta resultathanteringen. Färgkodningen 

medförde även att likheter i artiklarna framkom. Färgerna skapade kategorierna: oro för 

personlighetspåverkan, transplantatets ursprung och överlevnadsinstinktens påverkan, rädsla 

för avstötning och smittspridning, individuella påverkansfaktorer och informationens effekt. 
Dessa kategorier används som underrubriker i föreliggande studies resultat. Samtliga artiklar 
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fördes in i en artikelöversikt (se bilaga C-E), där publikationsår, land, databas, författare, titel, 

syfte, metod, urval, bortfall, slutsats och vetenskaplig kvalitet redovisas. 

 

 

Resultat 

Terán-Escandón, Terán-Ortiz, Ormsby-Jenkins, Evia-Viscarra och White (2005) framhäver att 

om xenotransplantation blev klinisk verklighet i en större utsträckning skulle det innebära en 

obegränsad tillgång av organ som vore tillgängliga omgående. En transplantation skulle 

därför kunna utföras innan patientens hälsa förvärras drastiskt men även minska väntetiderna 

på organ. Stadlbauer, Stiegler, Müller, Schweiger och Sereingg (2011) understryker att en 

viktig del i den kliniska framgången av xenotransplantation var att kartlägga acceptansen hos 

patienter som väntade på organ. Kranenburg, Kerssens, Ijzermans, Zuidema och Weimar 

(2005) menar att det var både hälsotillståndet och sinnestillståndet som påverkade 

acceptansen gällande xenotransplantation. Det var därför betydelsefullt att vårdpersonalen 

framhöll dessa attityder hos patienten. 

 

 

Oro för personlighetspåverkan 

Terán-Escandón et al. (2005) påvisar att vid xenotransplantation uppstod det psykosociala 

frågor, där personlighetspåverkan ingick som en stor rädsla. De här frågorna kunde omfatta en 

förvrängd självbild och funderingar om att få djurfunktioner. Den yngsta informanten som var 

12 år hade funderingar om att lukta som en gris efter att cellöar från gris blivit 

transplanterade. I Abalovich, Wechsler, Lara och Bervottini (2010) studie uttryckte 40 

procent av de 180 informanterna att transplanterade grisceller ledde till psykiska problem. 

Schlitt, Brunkhorst och Haverich (1999) menar att det var större andel religiösa än icke-

religiösa som hade en oro för personlighetsförändring, främst vid hjärt- och 

lungtransplantation. Även Kranenburg et al. (2005) informanter kände ett obehag till att ha ett 

transplantat från djur i kroppen. De som hade en stark ovilja var individer med en religiös tro. 

De hade tankar att med en del från ett djur i kroppen blir människan mer likt ett djur. Det 

framkom även funderingar om att Gud skapade människa och djur och mellan dessa arter ska 

det finnas en gräns. 

 

Av Kranenburg et al. (2005) informanter var det lika många patienter som uttryckte att det 

inte påverkade dem mer att organen var från djur, som kände att xenotransplantation skulle 

innebära en personlighetsförändring. Vidare fanns det patienter som var obekväma med 

tanken på att ha ett xenotransplantat i kroppen. Long, Wray, Myers och Banner (2002) 

påpekar att deras studie är den första som gjorts på patienter som väntar på hjärt- och 

lungtransplantation gällande attityder till xenotransplantation. Denna patientgrupp svarade 

inte på om de skulle genomgå xenotransplantation. En anledning till det ansågs vara att det 

var svårt att acceptera ett grishjärta i kroppen. En annan anledning var att informanterna ansåg 

det för kontroversiellt att yttra sig i frågan då det innebar att döda djur i syfte för att framställa 

transplantat till människor.  

 

Enligt Stadlbauer et al. (2011) upplevde sex procent av de 84 informanterna etiska svårigheter 

med att transplantera från djur till människa. Studier visar (Omnell Persson, Persson, Ranstam 

& Hermerén, 2003; Stadlbauer et al., 2011) att patienter föredrog djurceller framför hela 

organ, då organ uppfattades som ett större intrång i kroppen. Dock framkom åsikter att celler 
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kändes mer diffust. Ett organ är större och det kunde ge en känsla av kontroll eftersom det gav 

kännedom om var organet var placerat. Martínez-Alarcón et al. (2010) belyser att 

användningen av xenotransplantation inom hjärtklaffskirurgin var vanligt förekommande och 

orsakade därför inte de sociala ifrågasättningar som annan xenotransplantation gjorde. 

 

 

Rädsla för avstötning och smittspridning 

Deschamps et al. (2005) påvisar att den största orsaken till ovilja att acceptera cellöar var risk 

för sjukdomsöverföring. Patienterna ansåg det orimligt att acceptera xenotransplantation om 

det fanns en risk att smittas av en livshotande sjukdom. Informanterna i Terán-Escandón et al. 

(2005) studie uttryckte oro för virusinfektioner vid xenotransplantation, eftersom djurorgan 

kunde innehålla delar som aktiverades vid kontakt med den mänskliga kroppen. Vidare menar 

Deschamps et al. (2005) att det också fanns en oro för de risker som inte var identifierade 

samt att operationen skulle misslyckas. Schlitt et al. (1999) menar vidare att 

xenotransplantation medförde rädsla bland patienter och den övriga allmänheten. För att 

undvika denna rädsla var det angeläget att forskningens framsteg tydliggjordes. 

 

Stadlbauer et al. (2011) visar att 56 procent av 84 informanter trodde att såväl mänskliga 

organtransplantationer som xenotransplantation kunde innebära en risk för smittspridning. En 

stor del av informanterna uttryckte att det ännu inte fanns bevis för att sjukdomsspridning via 

grisorgan var farligt. Deschamps et al. (2005)  framhåller att om sjukdomen kunde 

kontrolleras med andra metoder var patienterna inte redo att ta de risker som 

xenotransplantation innebar. Schlitt et al. (1999) menar att patienterna upplevde både rädsla 

för att djurtransplantat hade en sämre funktion samt att det fanns en risk för avstötning och 

sjukdomsspridning. Acceptansen till xenotransplantation kommer att öka när funktionella, 

immunologiska och virala aspekter i säkerheten har förbättrats radikalt eller fått en lösning. 

Martínez-Alarcón et al. (2011) påvisar att majoriteten av patienterna skulle acceptera 

xenotransplantation om det innebar samma risker och hade samma funktion som transplantat 

från en mänsklig donator. Ifall transplantat från djur innebar fler risker hade elva procent av 

de 373 informanterna en positiv attityd till xenotransplantation. Schlitt et al. (1999) framhäver 

att om riskerna med xenotransplantation och transplantation från mänsklig donator var lika 

skulle majoriteten av de patienter som blivit transplanterade och de som väntade på 

transplantation acceptera xenotransplantation. Omnell Persson et al. (2001) framhåller att 

flera etiska problem kvarstår även om majoriteten av patienterna var positiva till 

xenotransplantation om resultatet blev likvärdigt med transplantation från mänsklig donator. 

Martínez-Alarcón et al. (2010) resultat visar att vid ett väl fungerade djurtransplantat skulle 

majoriteten av de 373 informanterna behålla det även om de erbjöds transplantat från 

mänsklig donator. Martínez-Alarcón et al. (2005) menar att 98 procent av de 96 informanterna 

skulle acceptera xenotransplantation i väntan på organdonation från en människa. 

 

Martínez-Alarcón et al. (2011) uppmärksammar att det inte var några attitydskillnader mellan 

patienter som väntade på njurtransplantation och patienter som väntade på en ny lever. Detta 

även om patienterna som väntade på en ny njure hade tillgång till dialysbehandling. De 

patienter som väntade på en levertransplantation hade ingen motsvarande behandling. Omnell 

Persson et al. (2003) påpekar att det inte fanns något starkt samband mellan vilken attityd 

patienten hade till xenotransplantation och vilken typ av dialysbehandling som patienten 

genomgick.  Long et al. (2002) menar att patienter som väntade på hjärt- eller 

lungtransplantation inte hade något som motsvarade dialysbehandling om en 
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xenotransplantation skulle misslyckas.  

 

Long et al. (2002) påvisar att det framkom attityder att läkarna vet vad som var mest lämpligt 

för patienten och att patienten därför litade på vad som rekommenderades. Kranenburg et al. 

(2005) studie visar att 18 procent av de 61 informanterna föredrog att genomgå 

xenotransplantation framför att vänta fyra år på en njure från en avliden mänsklig donator. 

Dessa patienter önskade att bli transplanterade snarast och uttryckte det mindre störande att 

organet kom från ett djur än från en människa. Majoriteten av patienterna väntade hellre fyra 

år på ett organ från en avliden mänsklig donator. 

 

Kranenburg et al. (2005) menar att orosrelaterade risker till xenotransplantation omfattade 

okända komplikationer och personliga hälsorisker. Terán-Escandón et al. (2005) framhåller 

att patienternas motivation till transplantation av cellöar från gris främst drevs av att förbättra 

hälsan och att minska insulininjektioner. Detta innebar en större kontroll över sjukdomen 

vilket vidgade autonomin och minskade tiden på sjukhus. Deschamps et al. (2005) påvisar att 

43 procent av de 214 patienterna med diabetes typ ett var positiva till en transplantation av 

cellöar från gris. Majoriteten av patienterna hade som krav att de då skulle slippa 

insulininjektioner. Martínez-Alarcón et al. (2010) studie visar att patienter som väntade på 

lever- eller njurtransplantation var positiva till xenotransplantation av cellöar från gris. 

Abalovich et al. (2010) hävdar att en transplantation av cellöar från gris förbättrade den 

metaboliska kontrollen av diabetes och att det därför var betydelsefullt att nå patientens 

uppfattning vid ett användande. Det var 79 procent av de 108 informanterna som skulle 

acceptera transplantation av cellöar från gris. Det visades ingen signifikant skillnad mellan 

patienter med eller utan insulinberoende. Martínez-Alarcón et al. (2005) påvisar att de 

patienter som var positiva till stamcellsbehandling för diabetespatienter även var positiva till 

xenotransplantation. Stadlbauer et al. (2011) menar att patienter med diabetes var mer positiva 

till cellöar från gris än patienter som inte hade diabetes. Både patienter som hade 

transplanterats och patienter som väntade på transplantat var positiva till xenotransplantation.  

 

 

Individuella påverkansfaktorer 

Kranenburg et al. (2005) hävdar att religiösa övertygelser påverkade attityden till 

xenotransplantation, vilket ansågs vara relaterat till hur patienten upplevde sin religiösa tro. 

Det fanns troende muslimer som var positiva till xenotransplantation vid ett livshotande 

tillstånd. Studier (Martínez-Alarcón et al., 2005; Schlitt et al., 1999; Stadlbauer et al., 2011) 

visar att män hade en mer positiv attityd än kvinnor till xenotransplantation. Vidare påpekar 

Schlitt et al. (1999) att ålder, religion, hälsotillstånd, civilstånd och utbildning hade en mindre 

inverkan på attityderna. Martínez-Alarcón et al. (2005) studie visar att om xenotransplantation 

innebar större medicinska risker och resultatet blev sämre än allotransplantation var 26 

procent av 96 informanter positiva till xenotransplantation. Informanterna hade inget samband 

gällande kön och ålder. Ingen demografisk skillnad upptäcktes mellan patienter som väntade 

på levertransplantation och de patienter som väntade på njurtransplantation. 

 

Enligt Martínez-Alarcón et al. (2005) var de patienter med barn mer positiva till 

xenotransplantation såväl som de som hade en högre utbildning. Martínez-Alarcón et al. 

(2010) framhåller profiler av patienter som väntade på njur- och levertransplantation. 

Patienter som väntade på njurtransplantation och var positiva till xenotransplantation var unga 

patienter med hög utbildning och en positiv inställning till organdonation efter döden. I den 
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andra gruppen med patienter som väntade på levertransplantation var profilen en äldre patient 

med barn som inte tidigare genomgått en misslyckad transplantation och som hade en positiv 

inställning till att donera organ efter döden. Martínez-Alarcón et al. (2011) betonar att det 

fanns ett samband mellan positiv attityd till organdonation efter döden och positiv inställning 

till xenotransplantation. 

 

 

Transplantatets ursprung och överlevnadsinstinktens påverkan  

Terán-Escandón et al. (2005) påvisar att patienterna prioriterade överlevnad framför etiska 

och existentiella problem. Stadlbauer et al. (2011) understryker att om informanterna skulle få 

möjlighet att erhålla ett grisorgan omedelbart eller vänta på ett mänskligt organ skulle 65 

procent av 84 informanter välja xenotransplantation. Omnell Persson, Persson, Ranstam och 

Hermerén (2001) antyder att om alternativet till xenotransplantation var att dö inom ett år var 

det fler patienter som hade en positiv attityd till xenotransplantation. Schlitt et al. (1999) 

påvisar att patienterna uttryckte att betydelsefulla fördelar med xenotransplantation var att 

förebygga organbristen, kortare väntetider samt att oron för att inte få ett organ minskade. 

 

Deschamps, Roux, Gouin och Saï (2005) menar att djurens rättigheter inte var en av 

huvudorsakerna till negativa attityder hos patienter. Schlitt et al. (1999) studie påvisar att 

djurens rättigheter främst oroade unga patienter med stabilt hälsotillstånd. Det mest 

acceptabla donatordjuret var gris följt av apa, får, häst, hund och känguru. Rubaltelli, Burra, 

Sartorato, Canova och Germani (2008) uppmärksammar att patienter hade en mer positiv 

attityd till xenotransplantation från gris, om hund presenterades som ett tredje alternativ. 

Anledningen till detta var att ytterligare ett alternativ underlättade i beslutsfattandet. Long et 

al. (2002) framhåller att det främsta orosmomentet relaterat till attityden kring 

xenotransplantation var kopplat till etiska och moraliska svårigheter. Patienterna ansåg det 

svårare att acceptera ett organ från ett djur än en människa. En anledning var att det skapade 

ett dilemma om det enda alternativet att överleva var kopplat till etiska problem. Rubaltelli, 

Burra, Canova, Germani och Tomat (2009) påvisar att informanterna värderade de 

känslomässiga reaktionerna som mer positiva till mänsklig donator än icke mänsklig donator. 
 

Omnell Persson et al. (2001) påvisar att patienter som väntade på organ hade en mer positiv 

attityd till xenotransplantation än allmänheten. Detta berodde på att patienterna hade 

erfarenhet av att vara i behov av livsuppehållande behandling eftersom de var kroniskt sjuka. 

Long et al. (2002) menar att en stor andel informanter som var svårt sjuka och väntade på 

hjärt- eller lungtransplantation var osäkra till xenotransplantation. Kranenburg et al. (2005) 

hävdar att patienterna var mer positiva gällande xenotransplantation om det var en livshotande 

situation. 

 

 

Informationens effekt 

Long et al. (2002) antyder att det tveksamma ställningstagandet till xenotransplantation var 

relaterat till brist på information. Omnell Persson et al. (2003) menar vidare att patientens 

kunskap om xenotransplantation påverkade deras attityd. Kranenburg et al. (2005) anser att 

attityden till xenotransplantation påverkades av individuella egenskaper och copingstrategier. 

Detta eftersom ökad kunskap var kopplat till en negativ attityd gällande xenotransplantation. 

Patienterna såg riskerna som större än fördelarna och hälsostatusen var då inte längre 
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förbunden till xenotransplantation. Det var 85 procent av 61 informanter som var intresserade 

av mer information kring xenotransplantation, innefattande information om erfarenheter hos 

patienter som tidigare genomgått xenotransplantation. Patienterna uttryckte att det var en 

nackdel att riskerna med behandlingen inte var evidensbaserade. Ett medvetandegörande av 

riskerna ansågs öka de negativa attityderna till xenotransplantation. Deschamps et al. (2005) 

påvisar vidare att patienter inte var positiva till xenotransplantation när de fått information om 

de risker som var förenade med transplantationen.  

 

Omnell Persson et al. (2001) finner att attityder kring xenotransplantation påverkades av ny 

erfarenhet och kunskap. Patienter som befunnit sig på väntelistan för ett nytt organ under 

längre tid var mer positiva än allmänheten, då de dels hade erfarenhet av att vänta på ett nytt 

organ och dels tagit till sig mer information om behandlingsalternativ. Omnell Persson et al. 

(2003) påvisar inga samband mellan tid på väntelistan för en transplantation och attityden 

kopplat till xenotransplantation. Martínez-Alarcón et al. (2011) påvisar att det fanns skillnader 

i attityden till xenotransplantation hos patienter som väntade på ett nytt organ. Patienter som 

väntade på ett nytt organ i Spanien hade en positiv inställning till xenotransplantation vilket 

sammankopplades med den gynnsamma attityd som fanns hos befolkningen. Skillnaderna var 

kopplade till allmänhetens attityder och den kunskap om xenotransplantation som fanns i 

samhället. I Stadlbauer et al. (2011) studie såg minoriteten av patienterna inte 

xenotransplantation som ett alternativ.  

 

Stadlbauer et al. (2011) understryker att medicinsk information var viktigt för informanterna, 

eftersom deras mest betydelsefulla frågor var av medicinsk karaktär. Enligt Schlitt et al. 

(1999) hade en stor del av både transplanterade patienter och patienter som väntade på 

transplantation, inte tidigare hört talas om xenotransplantation. Resterande som hade 

kännedom om tekniken och hade tillgått information från media. Long et al. (2002) anser att 

informanternas främsta källa till information om xenotransplantation inte var från medicinska 

källor utan från TV och tidningar. Enligt Omnell Persson et al. (2003) var patienter positiva 

till ytterligare forskning om xenotransplantation. Något som hade mindre inflytande i 

beslutsfattandet var kunskap om antalet tillgängliga organ (Stadlbauer et al., 2011). Rubaltelli 

et al. (2008) betonar att även om information att lever från gris var mer tillängligt än 

mänskliga organ, föredrog patienterna lever från mänsklig donator.  

 

 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva patienters attityder till xenotransplantation. Till resultatet användes nio 

kvantitativa artiklar och två kvalitativa artiklar samt tre artiklar som var både kvantitativa och 

kvalitativa. Artiklarna tydliggjorde bilden av studiens problemformulering. Det ansågs vara 

en fördel att både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes vilket gav resultatet såväl 

bredd som djup till studien.  

  

Artiklar söktes i databaserna PubMed och CINAHL med liknande sökord (se bilaga A). 

Sökorden kombinerades på olika sätt och efter flera sökningar återkom artiklarna igen. Det 

stora antalet träffar tillsammans med mängden sökningar (se bilaga B) tyder på att det inte 

finns mycket forskning inom området. Dubbletter var vanligt förekommande vilket ses som 
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en styrka eftersom detta tyder på att syftets område är väl genomsökt. Sökorden ”personnel”, 

”students”, ”scientists” och ”public opinion” användes inte då dessa inte svarar till studiens 

syfte. Det användes dock artiklar som inkluderade dessa grupper. Dessa artiklar var 

intressanta då de även omfattade patienters attityder vilket framkom i abstraktet. Ett stort antal 

sökord användes, men endast ett fåtal gav artiklar som återspeglade syftet. Sökord som 

framkom från syftet var ”xenografts”, ”attitudes” och ”patient”. Xenotransplantation användes 

genomgående i samtliga sökningar. Det ses som en styrka att sökordet xenotransplantation 

användes systematiskt i alla sökningar då det begränsar området mot syftet. Sökordet ”nurs*” 

gav dubbletter, vilket anses vara en styrka då det inkluderar omvårdnadsperspektivet. Hade 

sökningarna som enbart gav dubbletter gjorts inledningsvis hade dessa istället presenterats i 

sökhistoriken (se bilaga B) som resultatartiklar. Detta kan ses som en svaghet då 

omvårdnadsperspektivet inte framkommer i sökhistoriken.  

 

De 14 artiklarna som framkom i urval 2 delades upp och lästes individuellt. En 

sammanfattning gjordes till varje artikel för att underlätta en överläggning av artikelns 

innehåll. Detta ses som en styrka då artikelomfattningen individuellt blev mindre och 

genomläsningen då utfördes mer djupgående i varje artikel. En svaghet anses vara att denna 

genomläsning inte utfördes från flera perspektiv. Sammanfattningarna som framställdes 

studerades dock från flera perspektiv, vilket ses som en styrka. 

 

Samtliga artiklar som granskades och kvarstod i urval 2 speglade studiens avsikt. Granskade 

artiklar värderades som hög, medel eller låg enligt Willman et al. (2011) kvalitativa och 

kvantitativa granskningsmallar. Artiklar med hög vetenskaplig kvalitet skulle ha ett relevant 

urval, en god svarsfrekvens, ett adekvat syfte samt en genomgående röd tråd. Artiklar med 

vetenskaplig kvalitet som inte uppnådde hög nivå värderades till medelnivå. Dessa artiklar 

hade brister som ett stort bortfall, låg svarsfrekvens eller ett litet urval. Artiklarna ansågs ändå 

vara av den kvaliteten att de kunde inkluderas i studien. Inga artiklar i urval 2 är av låg 

vetenskaplig kvalitet. I Willman et al. (2011) granskningsmall som användes framkom det 

specifika kriterier för kvalitativa och kvantitativa artiklar som bidrog till artiklarnas gradering. 

 

En av artiklarna är äldre än tio år och användes då flera andra artiklar refererade till den. Det 

ses som en styrka att publiceringsdatum inte var ett inklusionskriterie då äldre artiklar kunde 

vara intressanta för studien. Det eftersträvades dock att inkludera aktuella artiklar då 

xenotransplantation är under utveckling. Flertalet av artiklarna härstammade från Europa men 

även artiklar från Asien, Nordamerika och Sydamerika inkluderades. Artiklar där det 

framkom i titel och abstrakt att studien främst omfattade etik exkluderades. Detta kan ses som 

en svaghet då den etiska aspekten anses ha betydelse. Etik genomsyrades även i de artiklar 

som valdes i urval 2, vilket uppfattas som en styrka.  

 

I flera studier grundades resultatet på förutspående möjligheter, exempelvis skulle 

informanterna anta att riskerna med xenotransplantation och allotransplantation var lika. Detta 

kan ses som en svaghet eftersom det anses att en patient inte fullständigt kan förstå en 

sjukdomsuppfattning som individen själv inte befinner sig i. Då det finns patienter som 

genomgått xenotransplantation var det ändå relevant att belysa attityder ur ett 

omvårdnadsperspektiv hos patienter som var i väntan på transplantation. 
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Resultatdiskussion 

Efter granskning enligt Willman et al. (2011) framkom nio artiklar med hög vetenskaplig 

kvalitet och fem artiklar med medelhög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna som värderades till 

medel inkluderades då de svarade till syftet. Anledningen till att de inte exkluderades var för 

att de presenterade relevanta attityder för föreliggande studie. Det anses som en styrka att nio 

av 14 artiklar graderades till en hög nivå. Samtliga artiklar granskades individuellt vilket kan 

ses som både en styrka och en svaghet. Eftersom artiklarna delades upp blev de individuellt 

färre till antalet och kunde granskas mer på djupet vilket kan ses som en styrka. Det kan anses 

vara en svaghet att granskningen inte sågs från flera perspektiv. Efteråt behandlades artiklarna 

gemensamt och en överläggning gjordes tills konsensus uppnåtts för att fastställa den 

vetenskapliga kvaliteten. Detta ses som en styrka.  

 

Nio artiklar var etiskt godkända, resterande var det inte. Samtliga artiklar ansågs föra ett etiskt 

resonemang, vilket ses som en styrka. Det kan uppfattas som en svaghet att fem artiklar inte 

var etiskt godkända men de ansågs representativa. Metoderna i studierna var intervju eller 

frågeformulär som kan uppfattas som en svaghet då det innebär låg metodologisk variation. 

Det kan även ses som en styrka då det var relevanta metoder för artiklarnas syften. Metoderna 

anses vara lämpliga för att främja beskrivningen av attityder. Kvalitativa och kvantitativa 

artiklar kompletterade varandra och det ses som en styrka att båda innefattas i föreliggande 

studie. Fördelningen anses vara acceptabel då kvantitativa artiklar svarar till syftet. Det fanns 

författare som publicerat mer än en artikel (se bilaga C-E) vilket ses som en styrka då det är 

ett begränsat ämne och författarna är väl insatta i ämnet. Det kan även vara en svaghet 

eftersom författarna kan agera partiskt. Bortfallet presenterades inte i alla artiklar vilket ses 

som en svaghet. I artiklar där stort bortfall presenterades var informanterna fortfarande 

representativa. Det var en internationell variation mellan länderna: Holland, U.S.A, 

Argentina, Frankrike, England, Spanien (tre artiklar), Italien (två artiklar), Tyskland, 

Österrike och Sverige (två artiklar). Det kan betraktas som en styrka att Sverige var 

representerat i två artiklar. Resultatet som framkom i artiklarna med svenskt ursprung var 

likvärdigt med resultatet i resterande artiklar. Detta ses som en styrka då föreliggande studies 

resultat kopplas till svensk lagstiftning.  Oavsett sjukvårdssystem var attityderna till 

xenotransplantation jämförbara i tidigare nämnda länder. Detta ger en mångfacetterad 

uppfattning av patienters attityder.  

 

Tio artiklar var publicerade mellan 2005 och 2011 vilket ses som aktuell litteratur. De fyra 

övriga artiklarna är äldre men svarade till studiens problemformulering och exkluderades 

därför inte.  Majoriteten av de 14 artiklarna hade jämlik könsfördelning, vilket ses som en 

styrka då attityderna varierade mellan kvinnor och män. En av artiklarna presenterade inte 

könsfördelningen, resterande artiklar omfattade både kvinnor och män.  

 

I artiklarna (Abalovich et al., 2010; Kranenburg et al., 2005; Schlitt et al., 1999; Terán-

Escandón et al., 2005) framkom tankar hos patienter att xenotransplantation kan påverka 

personligheten. Terán-Escandón et al. (2005) menar att det fanns en rädsla hos patienter att 

personligheten förändrades efter xenotransplantation. Detta kan förklaras av att det ännu är en 

relativt främmande teknik. Vid ett livshotande tillstånd menar Kranenburg et al. (2005) att 

patienterna hade en mer positiv attityd till xenotransplantation. Vidare visar Omnell Persson 

et al. (2001) studie ett liknande resultat då det framkom att patienter var mer positiva till 

xenotransplantation om alternativet var att dö inom ett år. Detta kan tyda på att funktionen har 

större betydelse än att transplantatet kommer från en icke mänsklig donator. När patienten 
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möter en livsavgörande situation i livet kan existentiella frågor uppstå. Detta kan väcka tankar 

kring överlevnad och funderingar relaterat till anhöriga. Martínez-Alarcón et al. (2010) 

antyder att äldre patienter med barn hade en positiv attityd. Föreliggande studie menar att det 

kan finnas en annan bakgrund till attityderna hos patienter med barn, då de har någon annan 

att ta hänsyn till. Detta behöver inte enbart vara relaterat till barn, utan kan även vara kopplat 

till andra närstående.  

 

Troligtvis speglar media xenotransplantation på skilda sätt i olika länder. Studier (Long et al., 

2002; Schlitt et al., 1999) bekräftar att media var en informationskälla till informanternas 

kunskapsbild. Föreliggande studie anser att patienter söker information på Internet men deltar 

även i patientföreningar och använder medicinsk kunskap från vårdpersonal som en 

informationskälla. Det innebär att patienten får mer kunskap om sitt tillstånd vilket påverkar 

attityden. Nilsson et al. (2009) belyser att vårdpersonalen behöver en fortlöpande uppdatering 

av kunskap för att främja en patientsäker vård. Sannolikt kan sjuksköterskan genom kartlagda 

attityder främja patientens delaktighet och förmedla stöd i den unika situationen. När 

patientens attityd medvetandegörs kommer troligtvis fler funderingar fram hos patienten. 

Detta inkluderar patienter som genomgått xenotransplantation, även om det i nuläget är en 

liten patientgrupp. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) understryker att patientens upplevelse 

främjas när sjuksköterskan visar respekt. 

 

Kranenburg et al. (2005) menar att attityden till xenotransplantation blir mer negativ när 

kunskapsnivån hos patienten ökar. Vidare visar studier (Deschamps et al., 2005; Kranenburg 

et al., 2005) att med mer information ansågs riskerna vara större än vinsterna. Troligtvis är 

detta relaterat till att de negativa aspekterna ökar i takt med kunskapsnivån samtidigt som de 

positiva faktorerna är likvärdiga med innan hos den enskilde individen. Det anses vara 

betydande att sjuksköterskan förmedlar såväl de positiva som de negativa sidorna av 

xenotransplantation till patienten. Det leder till att patienten kan bilda sin egen uppfattning till 

xenotransplantation.  

 

Kranenburg et al. (2005) betonar att majoriteten av informanterna var intresserade av 

erfarenheter hos patienter som har genomgått xenotransplantation. Föreliggande studie menar 

att det blir mer påtagligt när inte informationen är på forskningsnivå utan grundar sig i 

attityder hos xenotransplanterade patienter. Det är därför viktigt att forska vidare på patienters 

attityder till xenotransplantation för att forskningen ska nå berörda patienter. ICN:s etiska kod 

(SSF, 2007) framhåller att sjuksköterskan ansvarar för att möjliggöra en god omvårdnad 

genom adekvat information. Sjuksköterskan anses således kunna rekommendera 

patientföreningar för att patienten ska finna mer stöd i sin situation. Patientföreningar nämner 

även Isgren et al. (2003) som en möjlighet till stöd men påpekar också att patienten kan vända 

sig till vårdpersonalen för att finna stöd och information. Omnell Persson et al. (2001) antyder 

att patienter som väntade på transplantation har erhållit mer information om 

xenotransplantation och var därför mer positiva än allmänheten. Föreliggande studie anser att 

en anledning till detta kan vara att allmänheten ser fler risker med xenotransplantation och att 

patienter istället ser till sin överlevnad. Patienterna är då mer öppna för de fördelar som 

xenotransplantation medför. Det kan också förklaras av att allmänheten tar emot 

informationen från media. Media kan vinkla information genom att värdera den, som att 

endast presentera misslyckad respektive lyckad xenotransplantation. Detta påverkar patientens 

kunskap och därmed inställningen. Troligtvis försöker patienter finna andra lösningar på sitt 

hälsotillstånd och söker då information på Internet eller från vårdpersonal. Troligtvis grundar 
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allmänheten sin attityd i transplantatets ursprung, medan patienten utgår från transplantatets 

funktion. En förklaring kan vara att patienten fokuserar mer på sin överlevnad. 

 

Stadlbauer et al. (2011) belyser att kunskap om antalet tillgängliga organ hade mindre 

betydelse i patientens resonemang kring xenotransplantation. Föreliggande studie anser att det 

är anmärkningsvärt att organtillgängligheten var av liten vikt för patienten i deras 

ställningstagande. Slovic, Finucane, Peters och MacGregor (2004) menar att den stress som 

uppkommer i väntan på transplantation påverkar patienten att välja det mest kända 

alternativet. På liknande sätt kan denna teori kopplas till att organtillgängligheten har en 

mindre betydelse för patienten, då allotransplantation är det mest kända alternativet. SSF 

(2008) belyser vikten av att sjuksköterskan uppmanar patienten att se andra alternativ. 

Föreliggande studie anser att strategier för detta kan appliceras i omvårdnaden för att 

patienten ska bli mottaglig för ny kunskap, såsom xenotransplantation. En betydande strategi 

är god kommunikation mellan sjuksköterska och patient. På liknande sätt menar Sarvimäki 

och Stenbock-Hult (2008) att samspel är en central del i mötet mellan patient och 

sjuksköterska. 
 

Kranenburg et al. (2005) studie antyder att informanter med religiös tro uttryckte en stark 

ovilja till xenotransplantation. I Schlitt et al. (1999) studie uttryckte majoriteten av 

informanterna snarare en oro. Vidare menar Kranenburg et al. (2005) att attityder till 

xenotransplantation påverkades av religiösa uppfattningar. Socialstyrelsen (2005) framhåller 

att en av sjuksköterskans uppgifter är att se till patientens andliga omvårdnadsbehov. Den 

andliga dimensionen beskriver Eriksson (1995) som en av själens två dimensioner. Det är 

därför av betydelse att sjuksköterskan uppmärksammar dessa tankar hos patienten. Isgren et 

al. (2003) menar att om sjuksköterskan får mer kunskap om patientens attityder, synliggörs 

mer av patientens livsvärld, vilket skapar bättre förutsättningar för sjuksköterskan att visa 

omsorg. Föreliggande studie antyder att omsorg är av stor vikt för att patienten ska känna stöd 

och förtroende till vårdpersonalen. För att uppmärksamma andliga omvårdnadsbehov är en 

ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterska och patient betydelsefull. 

 

Studier (Omnell Persson et al., 2003; Stadlbauer et al., 2011) förklarar att det fanns patienter 

som föredrog celler från djur framför xenotransplantation av hela organ. Samtidigt fanns det 

patienter som uttryckte celler som mer diffust, även om organ sågs som ett större intrång i 

kroppen. Föreliggande studie antyder att attityderna är kopplade till var patienten uppfattar att 

personligheten sitter. Upplever patienten att personligheten är förbunden till ett organ, såsom 

hjärtat kan patienten vara mer positiv till xenotransplantation av celler. Upplever däremot 

patienten att personligheten är en helhet kan patienten vara mindre positiv till celler då dessa 

kan kännas mer diffusa. Lundin och Widner (2000) framhåller att olika kropps- och 

identitetsuppfattning inte enbart är kopplat till kultur utan även till den enskilda patienten.  

SSF (2008) framhåller att förståelsen för patienten reflekteras i omvårdnaden som speglar 

sjuksköterskans värderingar. Det anses viktigt att sjuksköterskan anpassar omvårdnaden efter 

varje individ och inte låter sig styras av fördomar. Birkler (2007) menar att ökad kunskap om 

patients situation främjar sjuksköterskan att ompröva sina fördomar. Föreliggande studie 

anser att det är av betydelse att sjuksköterskan vågar ompröva sina fördomar för att utvecklas 

i sin yrkesroll.  

 

Martínez-Alarcón et al. (2011) menar att även om patienter som väntade på en ny njure hade 

tillgång till dialysbehandling fanns det inte några attitydskillnader mellan patienter som 

väntade på lever- och njurtransplantation. På liknande sätt menar Long et. al (2002) att 
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patienter som väntade på hjärttransplantation inte hade något som motsvarade 

dialysbehandling. Föreliggande studie anser att detta är anmärkningsvärt då patienter som 

väntar på njurtransplantation kan vara mindre positiva till xenotransplantation då de har dialys 

som en alternativ behandling. Patienter som väntar njurtransplantation kan även uttrycka sig 

mer positivt till xenotransplantation då de har behandlingsalternativet dialys om 

transplantationen skulle misslyckas. Vidare framhåller Socialstyrelsen (2005) att en av 

sjuksköterskans uppgifter är att stödja samt vägleda patienten. Vägledning kan anses vara 

betydelsefullt då patienten har flera alternativ. Det anses även vara relevant att sjuksköterskan 

är beredd på att olika attityder kan förekomma hos berörda patienter som väntar på olika typer 

av transplantat. 

 

Utredningen (SOU, 1999:120) visar att människor behöver ta ställning både till att donera 

organ samt ta emot organ. Föreliggande studie anser att det är mer diskuterat i samhället att 

donera organ än att ta emot transplantat. En anledning till detta kan vara att donation är 

kopplat till samhällsnytta medan ta emot transplantat är relaterat till individens egennytta. 

Martínez-Alarcón et al. (2010) uppmärksammar att xenotransplantation skapar sociala 

ifrågasättningar, dock inte inom hjärtklaffskirurgin. Sannolikt är sociala ifrågasättningar något 

som skapas i samhället när en främmande företeelse förekommer. Sanner (1998, citerad av 

SOU 1999:120) betonar att attityden ändras när en företeelse som xenotransplantation 

accepteras i samhället och individen anpassar sig. Det anses betydande att sjuksköterskan är 

medveten om sociala ifrågasättningar och dess innebörd eftersom det är något som existerar i 

samhället och förekommer inom xenotransplantationsgenren. Författningen (SFS 2010:211) 

hävdar att vårdgivaren ska förvissa sig om att en ny diagnos- eller behandlingsmetod har 

granskats från individ- och samhällsetiska aspekter. Föreliggande studie påstår att en 

företeelse kan vara socialt accepterad men inte accepterad hos den unika individen. Det kan 

anses vara motsatsen till sociala ifrågasättningar, då det är accepterat i samhället men väcker 

en reaktion hos den enskilda individen. Det anses därför vara relevant att sjuksköterskan 

uppmärksammar varje unik individs attityd då det inte är säkert att patienten instämmer med 

det som är socialt accepterat, som xenotransplantation inom hjärtklaffskirurgin.  

 

 

Konklusion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters attityder till xenotransplantation. Det är 

i nuläget brist på organ, vilket ger långa väntetider och skapar oro hos patienten att inte 

erhålla ett transplantat. Patienterna hade en rädsla och oro inför xenotransplantation, men 

uttryckte en övervägande positiv inställning till att ta emot djurtransplantat vid en livshotande 

situation. Patienterna uttryckte att transplantatets funktion hade större betydelse än 

transplantatets ursprung. Vanliga attityder som framkom var osäkerhet relaterat till 

medicinska risker och brist på kunskap om xenotransplantation samt oro för 

personlighetspåverkan. Det framkom att erfarenheter hos patienter som genomgått 

xenotransplantation var av intresse för patienter som väntade på transplantation. Media var en 

stor informationskälla till patienternas kunskap om xenotransplantation. Sjuksköterskan 

behöver uppdatera sin kunskap med ny forskning om xenotransplantation samt komplettera 

med kunskap om patienters attityder, för att optimera bemötandet till denna patientgrupp. Det 

är av betydelse att sjuksköterskan ger stöd i såväl de fysiska som psykiska 

omvårdnadsbehoven för att främja patientens delaktighet. Sjuksköterskan bör ha en förståelse 

för att en företeelse som är socialt accepterad inte behöver vara accepterad hos den unika 

individen.  
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Implikation 

Patienters attityder till xenotransplantation är ett område som inte är väl utforskat. Utifrån 

föreliggande studies resultat är det önskvärt med mer forskning kring upplevelser hos 

patienter som blivit xenotransplanterade. Män har en mer positiv attityd än kvinnor till 

xenotransplantation och det är av betydelse med ytterligare forskning för att fastställa 

anledningen. För att belysa erfarenheter hos patienter som genomgått xenotransplantation 

krävs fler studier som inkluderar denna patientgrupp. Det är betydelsefullt med forskning 

inom xenotransplantation då det förmodligen kommer bli en klinisk verklighet i större 

utsträckning i framtiden. Xenotransplantation bör uppmärksammas under 

sjuksköterskeutbildningen då sjuksköterskan möter berörda patienter och deras attityder. 

Detta för att sjuksköterskan i sin yrkesprofession ska känna tillräcklig kompetens för att möta 

patienter som ska eller har mottagit djurtransplantat. 
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Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt          

    
Sökord PubMed 

MeSH-term 

CINAHL 

Subject heading list 

Xenotransplantation Transplantation Heterologous 

Xenografts (fritext) 

Xenotransplantation (fritext) 

Xenografts  

Xenotransplantation (fritext) 

Attityd Attitude Attitude 

Attityder Attitudes  

Väntelistor Waiting lists  

Patient Patients (både MeSH och fritext) Patients (både subject heading och 

fritext) 

Patienters attityder  Patient attitudes 

Känslor Feeling (fritext)  

Acceptans Acceptance (fritext)  

  



 

 

Bilaga B1 

Tabell 2. Sökhistorik    

      
Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

11-10-04 CINAHL (MH ”Xenografts”)  

Limits: English Language; 

Research Article; Fulltext 

42 15 1 1 

11-10-04 CINAHL (MH ”Xenografts”) AND 

(MH ”Attitude”) Limits: 

English Language; Research 

Article   

2 1 1 0 

11-10-05 CINAHL (MM ”Xenografts”) AND 

Transplantation (Fritext) 

Limits: Fulltext; Research 

Article; English Language 

12 3(1*) 1 0 

11-10-05 CINAHL (MM ”Xenografts”) AND 

(MH ”Patients attitudes”) 

Limits: English Language; 

Research Article 

3 2 1 1 

11-10-06 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Attitude (MeSH) 

Limits: Abstract; English 

Language 

42 33 12 6 

11-10-06 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Waiting Lists (MeSH) 

Limits: Abstract; English 

Language 

18 8 1 1 

11-10-10 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Feeling (Fritext) 

Limits: Abstract; English 

Language 

6 2 1 1 

11-10-10 PubMed Xenotransplantation (Fritext) 

AND Patients (Fritext)                

Limits: Abstract; English 

Language; Title 

15 9 (7*) 2 1 

11-10-10 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Patients(MeSH) 

Limits: Abstract; English 

Language 

12 7(2*) 1 1 



 

 

Bilaga B2 

Tabell 2. Sökhistorik 

  
Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

11-10-10 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Acceptance (Fritext) 

Limits: Abstract; English 

Language 

117 32 (17*) 3 1 

11-10-10 PubMed Attitude (MeSH) AND 

Xenotransplantation (Fritext) 

Limits: Abstract; English 

Language 

45 27(20*) 1 0 

11-10-17 PubMed Transplantation 

Heterologous (MeSH) AND 

Attitude (Fritext) Limits: 

Abstract; English Language 

52 32(31*) 1 1 

Summa 366 93 26 14 

       

*Dubbletter, artiklar som även förekommer i annan sökning. 

 

 

 



 

 

Bilaga C 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                   

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005       

Holland     

CINAHL 

Kranenburg, L., 

Kerssens, C., 

Ijzermans, J.,  

Zuidema, W., 

Weimar,W., & 

Busschbach, J. 

Reluctant 

acceptance of 

xenotranspla

ntation in 

kidney 

patients on 

the waiting 

list for trans-

plantation 

Att undersöka om 

inställningen till 

xeno-

transplantation 

kan förklaras i; 

kunskaps-

skillnader, 

möjlighet till 

annan behandling, 

olika tro och/eller 

skillnad i 

hälsotillstånd. 

Kvalitativ metod, personlig intervju 

och frågeformulär. Det var 61 

patienter som deltog (35 män, 26 

kvinnor). Patienterna stod på 

väntelistan för njurtransplantation 

eller var beräknade att hamna på 

väntelistan. Det var 18 patienter 

som hade transplanterats tidigare. 

Eventuellt bortfall presenteras ej. 

Studien visade att det inte alltid är hälsostatus 

som är kopplat till positiv attityd till 

xenotransplantation utan snarare det 

känslomässiga hälsotillståndet. Studien menade 

att de patienterna som inte skulle acceptera 

xenotransplantation hade religiösa eller andliga 

invändningar. Resultatet visade att de flesta 

patienterna inte trodde att xenotransplantation 

skulle ha verkan på deras identitet. Majoriteten av 

patienterna skulle även acceptera 

xenotransplantation om det var en livshotande 

situation. Skulle riskerna med xenotransplantation 

vara jämförbara med transplantation från 

mänsklig donator skulle acceptansen för 

djurtransplantat öka. 

Hög 

2005         

U.S.A          

PubMed 

Terán-Escandón, 

D., Terán-Ortiz, L., 

Ormsby-Jenkins, 

C., Evia-Viscarra, 

M-L., White, D-J., 

& Valdés-

González-Salas, R. 

Psychosocial 

aspects of 

xenotrans-

plantation: 

survey in 

adolescent 

recipients of 

porcine islet 

cells 

Att bedöma 

patienters 

psykosociala 

aspekter till xeno-

transplantation 

efter 

transplantation av 

cellöar från gris 

samt deras 

ansträngningar att 

anpassa sig. 

Kvalitativ metod. I studien ingick 

tio patienter där den yngsta var 12 

år. Samtliga hade Diabetes typ 1.  

Före undersökningen utfördes en 

psykiatrisk intervju. Tre och sex 

månader efter xenotransplantation 

utfördes intervjuer om känslor, 

förväntningar och föreställningar 

till behandlingen som de 

genomgick. Eventuellt bortfall 

presenteras ej. 

Både patienter och föräldrar hade en entusiastisk 

inställning till xenotransplantation. Patienternas 

motivation drevs främst av att förbättra hälsan, 

minska insulininjektioner och undgå negativa 

attityder. Det gav dem även en större kontroll 

över sjukdomen vilket vidgade autonomin. Den 

yngsta patienten hade tankar om att få 

grisfunktioner som att lukta gris. 

Medel 

 



 

 

Bilaga D1 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                          

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010   

Argentina    

PubMed 

 

Abalovich, A., 

Wechsler, C., Lara, 

S., & Bervottini, M. 

Pig islet 

xenotrans-

plantation 

acceptance 

in a Latin-

American 

diabetic 

population 

Att undersöka 

acceptansen till 

cellöar från gris 

hos patienter med 

diabetes i 

Argentina. 

Kvantitativ metod. I studien ingick 

108 patienter med diabetes (76 

kvinnor, 32 män) 49 % av 

patienterna var insulinberoende. 

Samtliga besvarade ett åtta frågors-

frågeformulär med alternativen ja 

eller nej. Eventuellt bortfall 

presenteras ej. 

Det var 79 % av patienterna som skulle acceptera 

transplantation av cellöar från gris. Det visades 

ingen signifikant skillnad mellan patienter med 

eller utan insulinberoende. Det fanns heller ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan patienter med 

bra eller dålig metabol status. Även om 

transplantationen behövde upprepas varje halvår 

skulle majoriteten acceptera xenotransplantation. 

Hög 

2005    

Frankrike 

PubMed 

Deschamps, J-Y., 

Roux, F-A., Gouin, 

E., & Saï, P. 

Reluctance 

of French 

patients with 

type 1 

diabetes to 

undergo pig 

pancreatic 

islet 

xenotrans-

plantation 

Att beskriva 

attityder till xeno-

transplantation 

från gris hos 

patienter med typ 

1 diabetes, i 

förhållande till de 

risker som finns. 

Kvantitativ metod, frågeformulär, 

elva frågor, slutna och delvis slutna. 

237 informanter bjöds in att delta 

(99 män, 115 kvinnor), samtliga 

hade diabetes typ 1 och deltog vid 

”Franska föreningen för patienter 

med diabetes”. Det var 9,7 % som 

inte var redo att acceptera en 

transplantation av pankreasöar och 

uteslöts därför. Det var 214 

informanter som besvarade hela 

studien. 

Xenotransplantation var inte längre accepterat i 

den grad som tidigare studier visat hos franska 

patienter med typ 1 diabetes, efter det att 

patienterna informerats om risker med 

transplantationen och behovet av att fortsätta med 

insulin. Xenotransplantation kunde accepteras om 

det var möjligt att helt upphöra med insulin och 

om risken för smittsamma sjukdomar kunde 

kontrolleras.  

Hög 



 

 

Bilaga D2  

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                          

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002      

England   

CINAHL 

Long, T., Wray, J., 

Myers, L., & 

Banner, N. 

Attitudes of 

potential 

candidates 

for heart and 

heart-lung 

trans-

plantation to 

xenotrans-

plantation 

Att beskriva 

information om 

frågor kring xeno-

transplantation.  

Kvantitativ metod, frågeformulär. 

Frågeformuläret togs fram med 

hjälp av fokusgrupper. Frågorna 

omfattade för- och nackdelar kring 

metoden, vilken kunskap 

informanterna hade, om det fanns 

skillnader gentemot den inställning 

patienter som väntar på 

njurtransplantation har samt vilken 

inställning som informanterna hade 

till djurexperiment. Fokusgrupperna 

bestod av patienter som väntade på 

transplantation, vårdpersonal, 

patienter som genomgått 

transplantation de senaste två åren 

samt vårdpersonal från poliklinisk 

vård. Formuläret skickades till 100 

patienter på väntelistan till hjärt- 

eller hjärt/lungtransplantation och 

100 vårdare i deras omgivning. 59 

patienter deltog och 54 vårdare (69 

kvinnor, 44 män). Bortfall på 40 %.  

Formuläret skickades ut 

tillsammans med ett HADS-

formulär (undersöker ångest och 

depression). 

Studien visade att patienter och vårdare inte hade 

tillräckligt med information att göra ett 

ställningstagande till xenotransplantation. 

Patienterna menade på att det var svårare att 

acceptera ett organ från ett djur än från en 

människa. Anledningen till detta framkom inte. 

Studien påvisade att patienter som väntade på 

njurtransplantation i större utsträckning tog 

ställning, vilket styrker teorier att hjärtat ses 

annorlunda från andra organ. Resultatet påvisade 

även att patienterna som väntade på 

njurtransplantation hade dialys som behandling 

att återgå till om xenotransplantationen 

misslyckades. Patienterna som väntade på 

hjärttransplantation hade inte någon motsvarande 

behandling.  

 

Medel 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod      

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001       

Sverige   

PubMed 

Omnell Persson, 

M., Persson, N-H., 

Ranstam, J., & 

Hermerén, G. 

Attitudes 

toward 

xenotrans-

plantation 

patients 

waiting 

versus the 

general 

public 

Att kartlägga 

attityder till xeno-

transplantation 

och undersöka om 

det fanns 

skillnader mellan 

patienter som 

väntar på njur-

transplantation 

och allmänheten. 

Kvantitativ metod, frågeformulär. 

1000 informanter ur allmänheten 

(18-75år), samtliga patienter (460 

stycken) i samma ålder som 

väntade på njurtransplantation 

våren 1998. 60 % (596 stycken) av 

allmänheten besvarade enkäten. 87 

% (398 stycken) av patientgruppen 

deltog. (441 kvinnor, 553 män). 

Studien visade att om resultatet och risken med 

xenotransplantation vore detsamma som vid 

transplantation med mänsklig donator var såväl 

majoriteten av patienterna som allmänheten 

positiva. Vidare var patienterna mer positiva till 

xenotransplantation än allmänheten. Vid en 

livshotande situation ökade andelen positiva 

attityder mer hos patienterna än hos allmänheten. 

Medel 

2003       

Sverige   

PubMed 

Omnell Persson, 

M., Persson, N-H., 

Ranstam, J., & 

Hermerén, G. 

Xenotrans-

plantation 

public 

perceptions 

rather cells 

than organs 

Att beskriva 

attityder till de 

faktorer som kan 

påverka attityden 

till xenotrans-

plantation. 

Kvantitativ metod, frågeformulär. 

Enkäten skickades till 1000 stycken 

ur allmänheten (18-75 år) samt alla 

(460 stycken) patienter i Sverige på 

väntelistan för njurtransplantation 

(18-75 år) under våren 1998. 596 

stycken av allmänheten svarade (60 

%). Det var 398 patienter som 

deltog (87 %). (441 kvinnor, 553 

män). 

Attityden till xenotransplantation framkom främst 

bero på om det rör hela organ eller endast 

celler/vävnad. Studien visade på en mer positiv 

inställning till celler/vävnad hos både allmänheten 

och patienterna. Visade sig utfallet av 

xenotransplantation mer osäkert än annan 

transplantation var attityderna mer negativa. Båda 

grupperna var mer positiva till vidare forskning.  

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008         

Italien    

PubMed     

Rubaltelli, E., 

Burra, P., Sartorato, 

V., Canova, D., 

Germani, G., & 

Tomat, S., et al. 

Streng-

thening 

acceptance 

for 

xenotrans-

plantation: 

the case of 

attraction 

effect 

Att beskriva 

negativa attityder 

till xeno-

transplantation 

hos patienter. 

Detta genom att 

hitta nya 

strategier och visa 

fördelar med 

xeno-

transplantation . 

Kvantitativ metod. I studien ingick 

80 levertransplantationspatienter 

(21 män och 59 kvinnor). 

Deltagarna fick föreställa sig att 

behöva besluta att välja mellan en 

mänsklig eller icke mänsklig 

leverdonator. En grupp fick välja 

mellan två alternativ: lever från 

människa eller gris. En annan grupp 

fick även det tredje alternativet 

hund. Bortfall fanns men 

presenterades inte. 

 Deltagarna föredrog mänskliga organ framför 

icke mänskliga. Antalet som valde grisdonatorn 

ökade efter införandet av ytterligare ett alternativ. 

Jämfört med två-alternativs-gruppen visade tre-

alternativs-gruppen större acceptans att få organ 

från en gris. Känslomässiga reaktioner hade en 

stor påverkan på attityder . 

Hög 

2009         

Italien     

PubMed 

Rubaltelli, E., 

Burra, P., Canova, 

D., Germani, G., 

Tomat, S., & 

Ancona, E., et al. 

People's 

attitude 

toward 

xenotrans-

plantation: 

affective 

reactions 

and the 

influence of 

the 

evaluation 

context 

Att beskriva 

vilken betydelse 

psykologiska 

faktorer har på 

människors attityd 

till xeno-

transplantation. 

Kvantitativ metod.  I studien ingick 

271 deltagare (129 män och 142 

kvinnor), som var patienter, 

studenter och friska vuxna. 

Deltagarna fick föreställa sig ett 

scenario där de var i behov av en 

levertransplantation och behövde 

besluta om att välja mellan en 

mänsklig eller icke mänsklig 

donator.  

Det framkom mer positiva attityder till mänsklig 

donator än icke mänsklig donator. Patienterna 

som väntade på levertransplantation var minst 

positiva till icke mänskliga organ.  

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

1999        

Tyskland          

PubMed 

Schlitt, H-J., 

Brunkhorst, R., 

Haverich, A., & 

Raab, R. 

Attitude of 

patients 

toward 

trans-

plantation of 

xenogeneic 

organs 

Att undersöka 

patienters 

attityder kring 

xeno-

transplantation 

och värdera 

faktorerna som 

påverkar 

inställningen. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär skickades ut till 1612 

öppenvårdspatienter. Av dessa hade 

1079 blivit transplanterade och 533 

stod på väntelista. Det var 1049 

formulär som returnerades (629 

män, 420 kvinnor). Bortfallet var 

35 %. Frågorna var om patientens 

kliniska och mentala hälsotillstånd, 

demografisk data samt attityder till 

allotransplantation och 

xenotransplantation. 

Med villkoret att det var samma medicinska krav 

på xenotransplantation och vanlig transplantation 

skulle mer än 50 % av transplantationspatienterna 

och väntelistpatienterna acceptera 

xenotransplantation. Betydelsefulla fördelar med 

xenotransplantation var främjning av 

organbristen, kortare väntetider och att oron för 

att inte få ett organ minskade. Viktiga frågor hos 

deltagarna var främst risken för avstötning eller 

sämre transplantationsfunktion, emotionell stress 

och smittspridning samt fruktan för 

personlighetsförändring, religion och djurens 

rättigheter. 

Medel 

2011     

Österrike      

PubMed 

 

Stadlbauer, V., 

Stiegler, P., Müller, 

S., Schweiger, M., 

Sereingg, M., & 

Tscheliessnigg,    

K-H. 

Attitude 

toward 

xenotrans-

plantation of 

patients 

prior and 

after human 

organ trans-

plantation 

Att undersöka 

attityder till xeno-

transplantation 

hos patienter som 

väntar på organ 

och patienter som 

redan fått organ 

från mänsklig 

donator. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär som omfattade 

demografiska uppgifter, medicinsk 

information samt frågor om 

attityder till xenotransplantation 

sändes ut till 84 patienter (64 män, 

20 kvinnor) och samtliga svarade. 

Det var 81 % som hade genomgått 

en allotransplantation.  

Det var 7–10 % av patienterna som inte såg 

xenotransplantation som ett alternativ. Kön och 

utbildningsnivå hade ingen stor påverkan på 

svaren. Kvinnor var inte lika positiva som män till 

xenotransplantation. Det var 6 % av patienterna 

som tyckte att xenotransplantation var ett etiskt 

problem.  Celler och vävnader sågs inte som ett 

lika stort intrång som hela organ gjorde. 

Hög 

  
                         



 

 

Bilaga E1 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod                                           
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Spanien 

PubMed 

Martínez-Alarcón, 

L., Ríos, A., 

Conesa, C., 

Alcaraz, J., 

González, M-J., & 

Montoya, M. et al. 

Attitude 

toward 

xenotrans-

plantation in 

kidney and 

liver patients 

on the 

transplant 

waiting list 

Att analysera 

attityder till xeno-

transplantation 

hos patienter på 

väntelista för 

organtrans-

plantation. 

Kvalitativ och kvantitativ metod, 

personlig intervju och 

frågeformulär. Det var 103 

patienter på väntelistan för njur- 

och levertransplantation från 

november 2003 till november 2004 

inkluderades. Det var ett bortfall på 

sju patienter på grund av försämrat 

hälsotillstånd. Totalt 96 informanter 

deltog (46 kvinnor, 50 män). 

Studien bekräftade att om xenotransplantation var 

möjligt och visade samma resultat och risker som 

transplantation från mänsklig donator skulle 

majoriteten av patienterna acceptera 

xenotransplantation. Var riskerna med 

xenotransplantation högre var acceptansen hos 

informanterna lägre. Skulle xenotransplantation 

erbjudas som tillfällig lösning var majoriteten av 

patienterna positiva. 

Medel 

2010       

Spanien   

PubMed 

Martínez-Alarcón, 

L., Ríos, A., Pons, 

J-A., González, 

MJ., Ramis, G., & 

Ramírez, P. et al. 

Attitudes 

toward islet 

cell and 

tissue 

xenotrans-

plantation 

among 

kidney and 

liver patients 

on the 

transplant 

waiting list 

Att fastställa 

attityder gentemot 

vävnads- och cell-

xeno-

transplantation 

och variabler som 

påverkar dem, 

bland patienter på 

väntelistor för 

transplantation. 

Kvalitativ och kvantitativ metod, 

personlig intervju och 

frågeformulär. Det var 385 

patienter som stod på väntelista för 

ny njure eller lever valdes ut. Tolv 

uteslöts på grund av 

njurkomplikationer och sju stycken 

på grund av leverkomplikationer. 

Antalet informanter var 373 

(bortfall på 3 %) varav 58 % 

väntade på njurtransplantation (234 

män, 139 kvinnor). 

Studien visade att profilen för patienter som 

väntade på en njure och skulle acceptera 

xenotransplantation var en ung patient med hög 

utbildning som även var positiv till organdonation 

efter döden. Motsvarande profil för patienter som 

väntade på en lever var en äldre patient med barn 

som även hade positiv attityd till organdonation 

efter döden. Studien presenterade profilen som 

var positiv till xenotransplantation av celler som 

en äldre patient som var gift och hade barn. 

Patienten var även positiv till organdonation efter 

döden. Resultatet visade inga skillnader i attityder 

mellan patienter som väntade på en lever och en 

njure. Slutligen presenterades attityderna som 

gynnsamma hos patienterna.  

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod       

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Spanien 

PubMed 

Martínez-Alarcón, 

L., Ríos, A., Pons, 

J-A., González, M-

J., Ramis, G., & 

Ramírez, P. et al. 

Attitudinal 

study of 

organ 

xenotrans-

plantation in 

patients on 

the kidney 

and liver 

transplant 

waiting list 

in a country 

with a high 

rate of 

deceased 

donation 

Att analysera 

attityder till xeno-

transplantation 

hos patienter som 

väntar på en njur- 

eller lever-

transplantation 

och variabler som 

påverkar deras 

attityd. 

Kvalitativ och kvantitativ metod, 

personlig intervju och 

frågeformulär. Alla patienter på 

väntelistan mellan januari 2003 till 

december 2005 valdes ut, 373 

patienter uppfyllde kriterierna. Det 

var 58 % av patienterna väntade på 

njurtransplantation (234 män, 139 

kvinnor). Kriterierna innebar att 

patienten stod med på listan, hade 

inga medvetandeförändringar, var 

myndig samt godkände muntligt 

informerat samtycke till studien.   

Studien visade på att patienter var positiva till 

xenotransplantation, inte noterbart mer än 

allmänheten. Studien underströk att det var viktigt 

att undersöka om xenotransplantation var 

accepterat eller inte. Inga skillnader i attityder 

framkom mellan patienter som väntade på njur- 

och levertransplantation. Slutligen skulle en större 

andel patienter vara positiva om djurtransplantatet 

fungerade väl. En positiv attityd till donation efter 

döden hos patienterna, hade en koppling med en 

positiv attityd till xenotransplantation 
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