
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Får jag leva eller dö?

Upplevelser av att vara patient i samband med en
organtransplantation

Martina Andersson och Magdalena Petersson

Omvårdnad 15hp

Halmstad 2015-12-10



  
Titel Får jag leva eller dö?  

Upplevelser av att vara patient i samband med en 
organtransplantation. 
 

Författare Martina Andersson och Magdalena Petersson 
Sektion Sektionen hälsa och välfärd 

Handledare Maria Mirskaya, universitetsadjunkt  

Examinator Eva-Lena Einberg, universitetsadjunkt, doktorand i Hälsa 
och vårdvetenskap 

Tid HT 2015 

Sidantal       15 

Nyckelord Patienter, Omvårdnad, Organtransplantation, 
Upplevelser 

 

Sammanfattning    Organtransplantation erbjuds till patienter med livshotande 
organsvikt när det inte finns någon annan medicinsk eller 
kirurgisk behandling som kan förbättra tillståndet. Att 
motta ett organ är en livsförändrande upplevelse för en 
patient. Patienter och deras familj behöver vägledning, 
medkänsla och stöd från sjuksköterskor. Eftersom en 
transplantation är ett stort och avancerat kirurgiskt ingrepp 
behöver patienter omfattande omvårdnadsinsatser innan, 
under och efter ingreppet. Sjuksköterskans ansvar är att 
stödja patienter i denna process och därför är det av vikt att 
studera hur en transplantation upplevs av patienter. Syftet 
med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att 
vara patient i samband med en organtransplantation. 
Metoden var en litteraturstudie som bestod av tio 
resultatartiklar. Fyra teman framträdde i resultatet: 
Upplevelser av information, Upplevelser av stöd, 
Upplevelser av förlorad kontroll och Upplevelser av en 
andra chans i livet. Att genomgå en organtransplantation 
förändrar livet för patienter på många olika sätt. För att 
kunna hantera denna förändring krävs hjälp från 
sjukvården. Sjuksköterskor som jobbar med 
organtransplanterade patienter behöver större förståelse för 
denna patientgrupps situation för att bättre kunna bemöta 
deras behov. 
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Abstract                  Organ transplantation is offered to patients with a life-

threatening illness when there is no other medical or 
surgical treatment that can improve their condition. To 
receive an organ is a life changing experience for a patient. 
Patients and their families need guidance, compassion and 
support from nurses. Since a transplantation is a large 
surgery, patients need nursing care before, under and after 
the surgery. In order to support patients in this process it is 
important for nurses to study how a transplant is 
experienced. The aim of the study was to describe 
experiences of being an organ transplant patient. The 
method was a literature study consisting ten articles. Four 
categories appeared in the result, Experiences of 
information, Experiences of support, Experiences of loss of 
control and Experiences of getting a second chance. To go 
through an organ transplantation is a life changing 
experience for a patient in many different ways. To be able 
to manage this, patients need help from healthcare teams. 
Nurses need to understand this patient group better in order 
to improve their care.  
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Inledning 
Om hjärtat, lungorna, levern, njurarna och bukspottskörteln kan tas tillvara på kan en 
donator rädda livet på upp till sju personer (Bakkan, Myrseth, Kongshaug & Grov, 
2011). Organtransplantation erbjuds till patienter med livshotande organsvikt när det 
inte finns någon annan medicinsk eller kirurgisk behandling som kan förbättra 
tillståndet (Bakkan et al., 2011; Mistry, 2006). En organtransplantation genomförs för 
att förlänga livet och förbättra livskvalitén för patienter med organsvikt (Mistry, 
2006). Idag begränsar bristen på organ möjligheten för transplantation som ett 
behandlingsalternativ (Bakkan et al., 2011).  
 
Från januari 2015 fram till oktober 2015 har 586 organtransplantationer genomförts i 
Sverige. Organ som transplanteras i Sverige är njurar, bukspottskörtel, 
insulinproducerande celler från bukspottskörteln, lever, hjärta, lunga, hjärta och lunga 
samt tarm (Svensk transplantationsförening, 2015). Transplantationerna utförs på 
Sahlgrenska universitetssjukhus i Göteborg, Skånes universitetssjukhus i Malmö och 
Lund, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska universitetssjukhuset i 
Huddinge (Svensk transplantationsförening, u.å). Den 1 juli 2015 stod 785 personer 
på väntelistan för ett eller flera organ och 1 551 348 personer fanns registrerade i 
donationsregistret den 19 januari 2015 (Livsviktigt, u.å).  
 
Att motta ett organ är en livsförändrande upplevelse för en patient. Patienter och deras 
familj behöver vägledning, medkänsla och stöd från sjuksköterskor. Sjuksköterskor 
har möjlighet att vårda patienters känslomässiga och fysiska välbefinnande samt 
utveckla hälso- och sjukvårdens riktlinjer som främjar och skyddar dessa patienters 
hälsa och rättigheter (Brown & Finnell, 2015).  
 
Bakgrund  
Organtransplantation 

En organtransplantation innebär att förflytta ett organ från en människa till en annan. 
För att kunna flytta organet krävs det att organet opereras ut från den donerande 
kroppen och förvaras utanför kroppen under en tid för att därefter opereras in i den 
mottagande kroppen (Nationalencyklopedin, 2015).  

Organ kan doneras från både död och levande människa. Om ett organ ska doneras 
från en död människa måste först den potentiella donatorn förklaras död av en läkare 
enligt lag av kriterier för bestämmande av människans död (SFS 1987:269). Efter det 
att döden har konstaterats och patientens vilja om att donera är känd eller närstående 
har lämnat sitt samtycke, opereras organen ut. När det finns ett organ tillgängligt reser 
ett operationsteam från den ansvariga transplantationsenheten till det aktuella 
sjukhuset och utför själva organoperationen. Under tiden förbereds mottagarna av 
organen för operation eftersom transplantationen ska kunna påbörjas så snart 
operationsteamet är tillbaka. Mottagaren av ett organ har genomgått en omfattande 
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utredning innan transplantationen kan påbörjas. Organfunktion och allmäntillstånd 
förbättras avsevärt för patienten efter transplantationen (Bakkan et al., 2011). Vanliga 
komplikationer vid organtransplantation är avstötning och infektion. Avstötning beror 
på att kroppens immunförsvar reagerar negativt på det nya organet. Därför ges 
läkemedel som sänker immunförsvaret vilket ökar risken för infektion. 
Förekommande biverkningar på läkemedel som sänker kroppens immunförsvar är till 
exempel diabetes, sämre njurfunktion och benskörhet (Hoffman, Nelson, Drangstveit, 
Flynn, Watercott & Zirbes, 2006).  
 

Den svenska transplantationslagen (SFS 1995:831) reglerar när organ och vävnader 
från människor får tillvaratas för transplantation eller annat medicinskt ändamål. En 
donation får bara ske om den avlidne visat samtyckte till detta. Om den avlidnes vilja 
inte är känd antas att personen skulle vara positiv till en donation. Då avgör anhöriga 
om en donation ska ske eller inte. Levande donatorer ska genomgå ingreppet frivilligt 
och utan betalning. Att ge ett skriftligt tillstånd och vara medveten om riskerna är 
krav på givaren. Ställning till en donation kan tas genom registrering i socialstyrelsens 
donationsregister, ifyllande av donationskort samt genom att muntligt delge 
närstående (SFS 1995:831).  
 
Människan i den livshotande sjukdomen 
När en människa drabbas av en sjukdom påverkas och förändras hela livshistorien 
(Söderberg, 2009) och människan upplever förlust av det normala livet (Ghezeljeh, 
Nikravesh & Emami, 2014). Förlorad frihet samt oberoende förknippas med att vara 
sjuk. Vid sjukdom uppstår ett beroende av andra för att överleva. När människan är 
frisk tas livet till stor del för givet. Detta förändras vid sjukdom. Sjukdom påverkar 
människans möjlighet att leva sitt vanliga liv. Förlust av ork, energi och vilja är något 
som kan upplevas av den drabbade (Söderberg, 2009). Under väntetiden inför en stor 
operation kan människan uppleva att brist på energi gör att det sociala livet inte kan 
behållas (Ivarsson, Larsson & Sjöberg, 2004). Det kan upplevas ensamt att drabbas av 
sjukdom och att träffa andra i samma situation gör att människans känsla av ensamhet 
minskar. Patienter beskriver en ständig balansgång mellan fokus på livet och 
medvetandet om döden. Osäkerhet är en ständig följeslagare. Patienter upplever en 
sårbarhet men försöker fokusera på att leva ett bra liv (Sheilds, Molzahn, Bruce, 
Schick Makaroff, Stajduhar, Beuthin & Shermak, 2015). Relationen med familj och 
vänner är viktig för att kunna leva att bra liv (Sheilds et al., 2015) och upplevs som ett 
starkt stöd (Ivarsson et al., 2004). Patienter erkänner att många aspekter av att leva 
med livshotande sjukdom är utom deras kontroll. I sin livshotande sjukdom är 
personer medvetna om att döden är oundviklig. Denna medvetenhet finns även hos 
patienter vars sjukdom är eventuellt botbar (Sheilds et al., 2015). 
 

Sjuksköterskan i mötet med patienten  
Genom att lyssna på och samtala med människor om deras upplevelser ges tillträde 
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till deras värld. I vården är mötet mellan patienter och sjuksköterskor en viktig 
utgångspunkt för samtal (Baggens & Sandén, 2014). Målet med all kommunikation är 
att uppnå förståelse för varandra. Kommunikation är något som finns med i alla 
sjuksköterskans möten. Genom samtal kan sjuksköterskan stödja patienter och skapa 
en ömsesidig relation där patienter kan få uttrycka sina känslor. Samtal har till avsikt 
att ge känslomässig styrka och öka patienters förmåga att hantera olika svåra 
situationer (Baggens & Sandén, 2014). Enligt Lang (2012) har forskning visat att god 
kommunikationsförmåga hos sjukvårdspersonal är en nyckelfaktor för bättre 
behandlingsresultat och patienttillfredsställelse. 
 
Vilken omvårdnad en patient får avgörs av sjuksköterskans förmåga att planera och 
genomföra omvårdnad. För att systematisk identifiera en patients behov, problem och 
resurser samt för att anpassa omvårdnadsåtgärder till patienten kan 
omvårdnadsprocessen användas. Omvårdnadsprocessen är en modell som består av 
fem faser; datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering, genomförande av åtgärder 
och omvårdnadsresultat. Syftet med omvårdnadsåtgärderna är att främja patientens 
hälsa, förebygga ohälsa eller sjukdom och att stärka patientens välbefinnande. (Florin, 
2014). En viktig omvårdnadsåtgärd är att ge anpassad information till patienter. 
Sjuksköterskan har ansvar för att ge patienten den information och utbildning som 
behövs för att de ska kunna känna trygghet, ha kontroll över sin situation och hantera 
vardagen optimalt. Systematisk och individuellt anpassad undervisning är viktigt för 
att undvika missförstånd och bristande kunskaper som kan få allvarliga konsekvenser 
(Bakkan et al., 2011). Jane Watson (2008) menar att tidigare erfarenheter, 
livsåskådning och kultur har betydelse för hur människor tar till sig information. För 
att en patient ska uppnå förståelse måste sjuksköterskan anpassa informationen till 
patientens livssituation. Sjuksköterskan kan inte anta att patienten har förstått bara för 
att information har getts. Istället måste sjuksköterskan utgå ifrån vad patienter redan 
kan och vet och försäkra sig om att patienten har förstått informationen.  
 

Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter 
Travelbee (1977) menar att människan är unik och oersättlig. Människan är lik men 
samtidigt olik andra människor. Sjukdom är något som alla människor genomgår 
någon gång men som upplevs olika av varje individ. Olika typer av förluster och 
sjukdom kan orsaka lidande. Lidandet beskrivs av Travelbee som en ofrånkomlig del 
av livet. Alla människor upplever någon gång lidande och varje lidande är unikt. 
Förlust av något värdefullt för en människa förknippas med lidande. Syftet med 
omvårdnad är enligt Travelbee att hjälpa människor att finna mening i sina 
livserfarenheter. För att uppnå detta syfte krävs att en mellanmänsklig relation skapas. 
För att kunna skapa en mellanmänsklig relation krävs kommunikation. Syftet med 
kommunikation är att skapa en relation med patienten för att som sjuksköterska 
därefter kunna bemöta patientens behov. Travelbee poängterar att sjuksköterskan kan 
tillämpa det ”terapeutiska användandet av sig själv”. Det innebär att sjuksköterskan 
medvetet använder sin personlighet och kunskap för att förbättra patientens situation. 
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Travelbee skriver också att sjuksköterskan kan använda ”en professionell, 
intellektuell metod”. ”En professionell, intellektuell metod” innebär att 
sjuksköterskan applicerar sin professionella kunskap med avsikt att tillgodose 
patientens omvårdnadsbehov och hjälpa patienten i sin sjukdom och sitt lidande samt 
finna mening i sin situation. 
 

Problemformulering 
Eftersom en transplantation är ett stort och avancerat kirurgiskt ingrepp behöver 
patienter omfattande omvårdnadsinsatser tiden innan, under och efter ingreppet. En 
transplantation är en lång process som kan utlösa krisreaktioner och innebär 
förändringar i hela tillvaron för patienten. Sjuksköterskans ansvar är att stödja 
patienten i denna process och därför är det av vikt att studera hur en transplantation 
upplevs av patienter. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara patient i samband 
med en organtransplantation. 

 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Djupare 
förståelse har skapats genom granskning av litteratur och vetenskapliga artiklar valda 
inom problemområdet.  
 

Datainsamling 
Inledningsvis skapades problemformulering och syfte. Sedan genomfördes en 
inledande informationssökning för att skapa en överblick över tillgänglig information 
om ämnet. Därefter genomfördes en egentlig informationssökning (Friberg, 2012) i 
databaserna CINAHL och PubMed. PsycINFO användes när sökningarna i CINAHL 
och PubMed inte gav några nya artiklar. Dessa databaser användes för att de 
innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna 
genomfördes under oktober 2015.  Relevanta sökord valdes i relation till syftet. De 
sökord som användes var: transplantation, transplant, organ transplantation, 
experience, perspective, patient, patient experience, patient perspective, nursing och 
nurs (Tabell 1, Bilaga A). Orden söktes som ämnesord eller fritext. Trunkering (*) 
användes för att få samtliga böjningsformer av sökorden transplant, experience, 
perspective, patient, patient experience, patient perspective och nurs. Boolesk 
operator i form av AND användes för att begränsa sökningen (Friberg 2012; Forsberg 
& Wengström, 2013).  En manuell sökning genomfördes genom redan vald artikels 
referenslista (Tabell 2, Bilaga B). I tabell 1 (Bilaga A) redovisas de använda 
sökordens fördelning i relation till de databaser som har används. Sökkombinationer 
som inte gav några resultatartiklar redovisas inte i sökhistoriken (Tabell 2, Bilaga B). 
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Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skriva på engelska, vara 
vetenskapliga, publicerade mellan 2005-2015 och svara på litteraturstudiens syfte. 
Artiklar som beskrev sjuksköterskans och barns upplevelser samt artiklar som beskrev 
patienters upplevelser av det vardagliga livet flera år efter transplantationen 
exkluderades.  
 
Artikelsökning i CINAHL 

Den systematiska litteratursökningen inleddes i databasen CINAHL. Sökningarna 
begränsades med publiceringsår 2005-2015 samt att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska. Första sökningen bestod av sökorden Transplantation (ämnesord) AND 
Patient experience*. Denna sökning begränsades även med Major Heading 
”Transplant recipients”. Sökningen gav 22 träffar. Samtliga rubriker och sju abstrakt 
lästes. Fyra artiklar granskades och samtliga valdes till resultatartiklar. Andra 
sökningen genomfördes med sökorden Transplant* AND Patient experience* och 
även denna sökning begränsades med Major Heading ”Transplant recipients”. 
Sökningen gav 27 träffar. Samtliga rubriker och sju abstrakt lästes. Fyra träffar var 
dubbletter. En artikel granskades och valdes till resultatartikel. Sista sökningen bestod 
av sökorden Transplantation (ämnesord) AND Patient perspective*. Sökningen gav 
27 träffar. Samtliga rubriker och sju abstrakt lästes. Två träffar var dubbletter. Två 
artiklar granskades och en artikel valdes bort då den inte svarade på studiens syfte. En 
artikel valdes till resultatartikel (Tabell 2, Bilaga B).  
 
Artikelsökning i PubMed 

De tre sökningar som utfördes i CINAHL genomfördes även i PubMed men gav inte 
några nya resultatartiklar. Fjärde sökningen bestod av sökorden Transplant* AND 
Patient* AND Perspective* AND Nurs*. Sökningen begränsades med publiceringsår 
2005-2015 samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Sökningen gav 57 
träffar. Samtliga titlar och fem abstrakt lästes. Två träffar var dubbletter. En artikel 
granskades och valdes till resultatartikel (Tabell 2, Bilaga B).  
 
Artikelsökning i PsycINFO 

Då sökningarna inte längre gav några nya resultatartiklar i CINAHL och PubMed 
genomfördes även sökningar i PsycINFO. Sökningarna begränsades med 
publiceringsår 2005-2015 samt att de skulle vara skrivna på engelska. Första 
sökningen bestod av sökorden Organ Transplantation (ämnesord) AND Patient 
experience* AND nursing. Nursing valdes som sökord för att enbart få träffar 
gällande omvårdnadsforskning. Sökningen gav 60 träffar. Samtliga titlar och 11 
abstrakt lästes. Fyra träffar var dubbletter. Tre artiklar granskades och en föll bort i 
granskningen av vetenskaplig kvalité. Två artiklar valdes till resultatartiklar (Tabell 2, 
Bilaga B). Följande sökningar med samma sökord som i tidigare databaser gav inga 
nya resultatartiklar och redovisas inte i sökhistoriken. 
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Sammanfattning av artikelsökning 

Artikelsökningen resulterade i 193 träffar. Samtliga titlar lästes och resulterade i 38 
genomlästa abstrakt. Redan valda resultatartiklar dök upp i senare sökningar och 
redovisas som dubbletter i tabell 2 (Bilaga B). Abstrakten som inte lästes hade titlar 
som inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. Artiklar med abstrakt som inte 
svarade mot studiens syfte exkluderades. 12 artiklar lästes i fulltext. En vetenskaplig 
granskning av kvalitativa studier utfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Artiklarna graderades med Grad I, Grad II eller Grad III. Grad I 
motsvarar hög vetenskaplig kvalité, grad II medelhög vetenskaplig kvalité och grad 
III låg vetenskaplig kvalité. Åtta artiklar var av grad I och två artiklar var grad II. En 
artikel var av grad III och exkluderades på grund av för låg vetenskaplig kvalité. En 
artikel exkluderades då den inte svarade på litteraturstudiens syfte. 10 artiklar 
användes till resultatet och samtliga var kvalitativa. I tabell 3 (Bilaga C) redovisas 
resultatartiklarna. Resultatartiklarna belyser patienters upplevelser av 
transplantationen, antingen medan de stod på väntelistan eller tiden efter 
transplantationen.  
 
Databearbetning 

Databearbetning har utförts enligt Friberg (2012). Samtliga resultatartiklar 
genomlästes individuellt ett flertal gånger för att bekanta sig med materialet. 
Individuellt valdes därefter meningar ut som svarade till studiens syfte. 
Artikelöversikter skrevs på de tio resultatartiklarna för att få en översikt. Meningar 
som var liknande och tog upp samma aspekt av upplevelser kring transplantation 
kodades med en färg. Därefter sattes ett ord som representerade meningens innebörd 
på varje färgkodning. En fördjupande diskussion utifrån likheter och skillnader 
genomfördes gemensamt som ledde fram till tre huvudteman och tre underteman. 
Efter ytterligare analys resulterade det i fyra huvudteman. Resultatet redovisas utifrån 
fyra teman: Upplevelser av information, Upplevelser av stöd, Upplevelser av förlorad 
kontroll och Upplevelser av en andra chans i livet. Vilka tema som förekommer i 
respektive artikel redovisas i tabell 4 (Bilaga D).  
 

Forskningsetiska övervägande 
Syftet med lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460) som avser människor 
är att skydda den enskilda individen. Lagen gäller forskning som utförs i Sverige. 
Forskning får bara utföras om den har godkänts vid en etikprövning. Mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter beaktas vid etikprövningen och vägs mot att ny 
kunskap kan utvecklas. Forskningspersonen ska vara informerad om forskningen och 
forskningen får bara utföras om ett samtyckte har lämnats från forskningspersonen 
(SFS 2003:460). Samtliga av studiens tio resultatartiklar är godkända av etisk nämnd i 
respektive land (Forsberg & Wengström, 2013). Litteraturstudien anses vara av nytta 
då den kan leda till förbättrad omvårdnad för den här studiens patientgrupp.  
 



 

 7 

Resultat 
Upplevelser av information  

Under väntetiden upplevde patienterna att de erbjöds information om 
transplantationen från sjuksköterskor och transplantationsteam (Haugh & Salyer, 
2007). Patienterna upplevde ett behov av att bli informerade om 
transplantationsprocessens alla aspekter för att få en förståelse av situationen. De 
upplevde att de hade fått adekvat information från sjukvårdspersonal för att kunna 
fatta välgrundade beslut. Informationen upplevdes rak och ärlig (Ivarsson, Ekmehag 
& Sjöberg, 2012a). Informationen gavs både muntligt och skriftligt och patienterna 
upplevde att informationen var anpassad till deras individuella behov (Ivarsson, 
Ekmehag & Sjöberg, 2011). Skriftlig information upplevdes av patienterna som 
betydelsefull (Ivarsson et al., 2012a). Om informationen inte var anpassad efter 
individen upplevdes den inte vara användbar för patienterna (Haugh & Salyer, 2007). 
Patienterna upplevde en tacksamhet över att de fått information om fysisk aktivitet 
redan under intensivvårdstiden (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg, 2012b). Undervisning 
gällande medicinering, uppföljningar och livsstilsförändringar upplevdes vara 
tillräcklig och relevant (Ivarsson et al., 2012b; Ivarsson et al., 2011) medan 
information om risker kring både psykiska och fysiska komplikationer saknades 
(Ivarsson et al., 2012b).  

 

Efter transplantationen gavs information som fokuserade på patienternas framtida liv 
som organtransplanterad. Patienterna upplevde att förmågan att behålla fokus på 
framtiden dock begränsades av deras emotionella status i den tidiga postoperativa 
fasen. Patienterna upplevde att de viktigaste ämnena att få information om var 
medicin, övervakning av det nya organet, avstötning och livsstilsförändringar. Vilka 
ämnen patienterna ytterligare ville ha information om påverkades av deras 
livssituation. En kunskapslucka mellan teoretisk kunskap och hur det praktiskt skulle 
användas i hemmet upplevdes dessutom av patienterna. Några patienter upplevde att 
vissa sjuksköterskor saknade förmåga att utbilda och informera (Urstad, Wahl, 
Andersen, Øyen & Fagermoen 2012). En brist i kommunikationen från viss 
sjukvårdspersonal, speciellt läkare, upplevdes dessutom av patienterna. Bristen ledde 
till att patienterna drog sig från att ställa ytterligare frågor (Nåden & Bjørk, 2011). 

 

Patienterna var besvikna över att deras närstående inte fått tillräcklig information om 
transplantationen då de upplevde att det fanns ett behov av detta. Sjukvårdspersonalen 
upplevdes obekväm och ansågs inte ta ansvar för att ge information till närstående 
(Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b). Patienterna upplevde inte bara 
avsaknad av information utan även att informationen som gavs till barn och 
tonåringar inte var anpassad till deras nivå (Ivarsson et al., 2011).  

 

 



 

 8 

Upplevelser av stöd 

Patienterna upplevde ett förtroende för transplantationsteamet (Ivarsson et al., 2011). 
Regelbunden kontakt och att vara igenkänd av sjuksköterskorna var två aspekter som 
upplevdes som betydelsefulla för patienterna. Positiv attityd och humor upplevdes 
även som viktiga aspekter av omvårdnaden (Yorke & Cameron-Traub, 2007). 
Patienterna upplevde ingen svårighet i att få professionell hjälp om behov fanns. Stöd 
och trygghet upplevdes i att alltid kunde ringa till sjukvården för att få svar på sina 
frågor och funderingar (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b). Patienterna 
upplevde sina tankar och frågor som värdefulla. De upplevde däremot en osäkerhet 
angående när kontakt med vården skulle tas om eventuell avstötning av organ (Urstad 
et al., 2012). När patienterna fick vara delaktiga i sin vårdsituation upplevdes kontroll, 
respekt och värdighet. Att vårdpersonalen gjorde ”det lilla extra” för att patienterna 
skulle känna en slags ”normalitet” upplevdes som ett stöd (Haugh & Salyer, 2007). 

 

Dagligt stöd, uppmuntran och förståelse från närstående och vänner upplevdes 
betydelsefullt för patienterna. Familjemedlemmar och vänner var en viktig del av 
patienternas liv (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2011; Mauthner, De Luca, 
Poole, Gewarges, Abbey, Shildrick & Ross, 2012). Patienterna upplevde att bästa 
stödet kom från makar och närmsta familj. Makarna var närvarande och 
uppmuntrande. De upplevdes också hjälpa patienternas förståelse över vad som hänt. 
Barnen upplevdes vara motivationen till att kämpa (Bjørk & Nåden, 2011; Sadala & 
Stolf, 2007). 

 

Transplantationsteamet erbjöd varje patient möjlighet till kontakt med en mentor 
(Mauthner et al., 2012). Mentorn var en patient som tidigare hade genomgått en 
transplantation. Patienterna som tagit del av detta erbjudande upplevde detta som 
något mycket gynnsamt. Endast patienter som tidigare genomgått en transplantation 
kunde förstå vad patienterna går igenom. Patienterna som redan genomgått en 
transplantation upplevdes vara de som bäst kunde förbereda patienterna för 
transplantation och stödja dem efter (Mauthner et al., 2012). Patienterna upplevde 
stöd, uppmuntran och förståelse från tidigare transplanterade patienter. Patienterna var 
mycket positiva till att möta andra personer som genomgått en transplantation. De 
upplevde det nyttigt att få prata med någon som genomgått det patienterna själva 
skulle gå igenom. Det gav en känsla av inspiration, hoppfullhet och framtidstro. 
Patienterna upplevde det även som en bekräftelse på sina känslor och situation (Bjørk 
& Nåden, 2008; Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b; Ivarsson et al., 2011). 
Humor och stöd från andra patienter upplevdes viktig för att hantera väntetiden 
(Haugh & Salyer 2007). En stödjande relation uppstod mellan patienterna och de som 
tidigare genomgått en transplantation (Sadala & Stolf, 2007). I den postoperativa 
situationen upplevde patienterna det svårt att både ge och få stöd från andra patienter 
som genomgått en transplantation (Urstad et al., 2012). 
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Upplevelser av förlorad kontroll 

Patienterna upplevde att existentiella frågor om liv och död var närvarande under 
väntetiden för en organtransplantation. Många upplevde en rädsla för att dö innan det 
skulle bli ett organ tillgängligt. Patienterna kunde uppleva lätta symptom på 
depression som relaterades till den extrema trötthet och svaghet de kände. Bristen på 
energi och svagheten gjorde att intressen och sociala aktiviteter uteblev. Patienterna 
upplevde dessutom svårigheter att hitta en meningsfull ersättning för dessa aktiviteter 
(Bjørk & Nåden, 2011). Patienterna hade en känsla av att transplantationen var 
avgörande och antigen skulle medföra att individen fick leva eller dö (Bjørk & Nåden, 
2011; Sadala & Stolf, 2007). När patienterna stod på väntelistan upplevdes en 
osäkerhet och en rädsla av att till exempel drabbas av en infektion och att då tvingas 
bli bortplockad och på så sätt tappa sin plats på väntelistan. Oron och rädslan 
varierade över tid (Ivarsson et al., 2011). Patienterna upplevde att det enda som kunde 
göras var att acceptera och lära sig tolerera denna osäkerhet. När ett organ skulle bli 
tillgängligt hade ingen svar på (Haugh & Salyer, 2007). Att vänta på någon annans 
organ var en tid fylld av ångest och osäkerhet kring framtiden och vilket resultat 
transplantationen kunde ge och upplevdes av patienterna som besvärande (Sadala & 
Stolf, 2007; Urstad et al., 2012). Patienternas rädsla kunde också vara relaterad till 
upplevelsen av att bli utlämnad till någon annan. Många upplevde en oro inför 
praktiska aspekter efter operationen som till exempel att behöva hjälp med dusch 
(Bjørk & Nåden, 2011). Även efter transplantationen kunde det finnas en osäkerhet 
över att någonting negativt plötsligt skulle hända (Nåden & Bjørk, 2011; Sadala & 
Stolf, 2007). Patienterna upplevde tid av ambivalens, glädje för att de fått ett nytt 
hjärta, skuld för att de lever och att någon annan behövde dö (Sadal & Stolf, 2007).  

 

Patienterna upplevde transplantationsprocessen i efterhand som emotionell, stressande 
och fysiskt krävande (Mauthner et al., 2012). Vanligtvis upplevde patienterna kontroll 
över sitt liv och var inte vana vid de känslomässiga reaktioner som nu kunde uppstå 
(Nåden & Bjørk, 2011). Många patienter ifrågasatte sin egen förmåga att hantera den 
nya situation som transplantationen medförde (Urstad et al., 2012). En aspekt som 
patienter med barn upplevde var besvikelsen av och skulden över att inte kunde vara 
det stöd som de önskat för sina barn (Ivarsson et al., 2012a).  

 
Upplevelser av en andra chans i livet 

Patienterna upplevde känslor som lycka, lättnad och glädje över att bli uppsatt på 
transplantationslistan. Känslorna kunde variera över tid och vara allt ifrån hopp till 
desperation (Bjørk & Nåden, 2011; Ivarsson et al., 2011) Patienterna upplevde en 
tacksamhet över att bli erbjudna ett nytt organ och en stark önskan att överleva 
(Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b). Det upplevdes viktigt för patienterna 
att behålla sin positiva attityd efter transplantationen (Mauthner et al., 2012). 
Patienterna upplevde att de lärde sig leva mer i nuet och uppskatta livet (Ivarsson et 
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al., 2012b). Transplantationen upplevdes som en vändpunkt i livet och gav patienterna 
en skjuts in i framtiden, de upplevde hopp och tacksamhet för att ha fått möjligheten 
att gå vidare i livet (Sadala & Stolf, 2007; Urstad et al., 2012).   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har genomförts enligt Forsberg och Wengström (2013) och Friberg 
(2012) vilket är till studiens fördel eftersom det är litteratur som beskriver  
tillvägagångssätt av en litteraturstudie. Artiklar söktes i databaserna CINAHL, 
PubMed och PsycINFO och detta ses som en styrka eftersom dessa databaser 
innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). I PsycINFO gjordes 
kompletterande sökningar som endast resulterade i två nya resultatartiklar. Sökningen 
gav också dubbletter av redan funna artiklar från CINAHL och PubMed. Det är en 
styrka att använda flera databaser eftersom risken att gå miste om relevanta 
resultatartiklar minskar (Friberg, 2012). I PsycINFO är huvudområdet psykologi 
vilket kan anses vara  till studiens fördel eftersom upplevelser kan vara av 
psykologisk karaktär. Utifrån litteraturstudiens syfte skapades sökord. Sökorden har 
sökts som både ämnesord och fritext för att på så vis gå igenom hela området. Artiklar 
kan ha missats eftersom sökningar på respektive organtransplantation exempelvis 
njurtransplantation, ej genomförts, vilket kan ses som en svaghet. Trunkering (*) 
användes för att utöka sökningen. Att inte begränsa sökningar till endast full text gav 
ett större utbud av artiklar (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Resultatartiklarna var från Australien, Brasilien, Canada, Norge, Sverige och USA. 
Sex artiklar representerade Norden, två artiklar Nordamerika, en artikel Australien 
och en artikel Sydamerika. Trots resultatets breda geografiska områden framkom 
flertalet likheter gällande patienters upplevelser vilket stärker litteraturstudiens 
överförbarhet (Henricson, 2012). Artikeln från Brasilien valdes att tas med trots 
osäkerhet över hur landets sjukvård bedrivs och för att artikelns resultat 
överensstämde med de andra resultatartiklarna. Det förekommer en snedfördelning av 
män och kvinnor i resultatartiklarna, deltagarna var övervägande män, vilket kan ses 
som en svaghet. Hade fördelningen av könen varit mer jämn kanske resultatet hade 
blivit annorlunda och belyst fler aspekter av vikt för kvinnor.  

 

Då det inte fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar publicerade från 2010 
inkluderades artiklar publicerade från 2005. Eftersom artiklarna är mer än fem år 
gamla finns det en risk att litteraturstudiens resultat inte representerar nuläget fullt ut. 
Det kan dock antas att upplevelser av organtransplantation är liknande idag som för 
tio år sedan. Omvänt kan vården och omvårdnaden ha förändrats under dessa tio år 
och därmed förändrat patienters upplevelser.  
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Enligt Friberg (2012) används kvalitativa studier för att beskriva patienters 
upplevelser. Det är en styrka att alla resultatartiklar är kvalitativa eftersom 
litteraturstudiens syfte var att beskriva patienters upplevelser. Alla resultatartiklar 
kvalitetsgranskades individuellt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
Det ses som en styrka och ökar studien pålitlighet att ha använt en färdig 
bedömningsmall och att granskningarna genomförts oberoende av varandra 
(Henricson, 2012). Åtta av tio artiklar var av grad I och detta ses som en styrka. Två 
artiklar var av grad II men svarade på litteraturstudiens syfte och valdes därför att tas 
med. Det förekom samma författare i flera artiklar och detta kan ses som både en 
styrka och en svaghet. En svaghet då inte lika många synvinklar av ämnet belyses. En 
styrka då författarna kan antas har stor kunskap om ämnet. I översättningen från 
engelska till svenska kan viktig innebörd fallit bort och detta kan ses som en svaghet 
och minska pålitligheten (Henricson, 2012). Det kan ses som en styrka att alla 
resultatartiklar är etiskt godkända. I all vetenskaplig forskning är etik en viktig aspekt 
att överväga (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Det är till studiens fördel att databearbetningen är utförligt beskriven. Det stärker 
studiens bekräftelsebarhet (Henricsson, 2012). Under databearbetningens början 
analyserades materialet individuellt och flera kategorier framkom. Vid jämförelse av 
kategorierna gemensamt framkom det många likheter, vilket ökar trovärdigheten 
(Henricson, 2012).   

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser av information 

Omvårdnadsprocessen kan användas för att upptäcka patienters behov och för att 
anpassa omvårdnadsåtgärder efter individen. Att främja patienters hälsa och stärka 
patienters välbefinnande är målet med sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder (Florin, 
2014). I resultatet framkom att patienterna upplevde ett stort behov av 
omvårdnadsåtgärder så som information i samband med en organtransplantation. 
Flera resultatartiklar tar upp patienters upplevelser av information och poängterar 
vikten av detta (Haugh & Salyer, 2007; Ivarsson et al., 2011; Ivarsson et al., 2012a; 
Ivarsson et al., 2012b; Nåden & Bjørk 2011; Urstad et al., 2012).  

 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att hälso- och sjukvårdspersonal 
ska erbjuda patienter information och undervisning om behov finns. Sjuksköterskor 
har ansvaret att ge information och utbildning till patienter med målet att de ska känna 
trygghet, kontroll över sin situation och kunna hantera vardagen (Bakkan et al., 2011). 
I resultatartikeln av Urstad et al. (2012) framkom dock att några patienter upplevde att 
vissa sjuksköterskor hade en bristande förmåga att utbilda och informera. Detta kan 
antas bero på många faktorer såsom brist på personal, bristande kompentens, 
bristande engagemang hos sjukvårdspersonal samt tidsbrist. Sjuksköterskans 
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otillräckliga förmåga att utbilda och informera som upplevdes av patienterna kan även 
antas bero på patienters bristande mottaglighet.  
 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att informationen som ges ska vara 
individuellt anpassad efter patienten. I resultatet framkom det att patienterna fått 
adekvat och anpassad information och utbildning (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et 
al., 2012b; Ivarsson et al., 2011; Haugh & Salyer, 2007). Enligt Haugh och Salyer 
(2007) var informationen inte användbar om den inte var anpassad efter individen. 
Detta belyser Jane Watson (2008) som skriver att sjuksköterskan måste anpassa 
informationen till patientens livssituation för att patienten ska uppnå förståelse. 
I resultatet framkom att det fanns en brist i kommunikationen från viss 
sjukvårdspersonal som medförde att patienterna drog sig från att ställa fler frågor 
(Nåden & Bjørk, 2011). Annan forskning har visat att kommunikationsförmåga från 
sjukvårdspersonal är en nyckelfaktor för bättre behandlingsresultat och 
patienttillfredsställelse (Lang, 2012). Målet med all kommunikation är att uppnå 
förståelse för varandra. För att få tillträde till en annan människas värld krävs att 
sjuksköterskan lyssnar och samtalar om patienters upplevelser (Baggens & Sandén, 
2014). Travelbee (1977) skriver att syftet med omvårdnaden är att hjälpa patienter att 
finna mening i sin situation. För att som sjuksköterska kunna uppnå syftet med 
omvårdnad krävs en mellanmänsklig relation. Kommunikation måste användas för att 
skapa en mellanmänsklig relation med patienten och för att möta patientens behov.  
 
Det framkom i resultatet att patienterna upplevde en besvikelse över att barn och 
närstående inte fått tillräcklig information gällande transplantationen då det fanns ett 
behov av detta (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b). Denna problematik 
belyses i annan forskning med fokus på anhörigas upplevelser. Frivold, Dale och 
Slettebø (2015) skriver i sin studie att anhöriga tyckte att informationen de fick inte 
var tillräcklig och att informationen inte var anpassad språkligt. Närstående hade en 
önskan om att så tidigt som möjligt i processen få veta vad som händer med patienten. 
Anhöriga ville ha fortlöpande information om patientens tillstånd. Informationen som 
gavs skulle vara begriplig, konsekvent och ärlig. Vilket bekräftas av Fridlund, Malm 
och Mårtensson (2012) som skriver att under denna tid har patienten och de anhöriga 
ett stort behov av information om provresultat, organtransplantationen och den 
postoperativa vården och stöd i detta. I resultatet framkom även att patienterna 
upplevde att sjukvårdspersonal inte tog tillräckligt ansvar för att ge information till 
barn och närstående (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2012b). I annan litteratur 
beskrivs att sjuksköterskan kan få individen att uppnå trygghet, stabilitet och tillit 
genom att se, förstå och möta individen. Detta är något som barn och unga har ett 
särskilt stort behov av i en sjukdomssituation vare sig de är sjuka eller anhörig (Eide 
& Eide, 2009). 
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Upplevelser av stöd 

I resultatet framkom att stöd är en viktig faktor för patienter som genomgår en 
transplantation. Andra studier påvisar att stöd är den viktigaste faktorn i 
transplantationsprocessen (Conway, Schadewaldt, Clark, Ski, Thompson & Doering, 
2013; Monemain, Adebi & Naji, 2015). I studien av Thomsen och Østergard Jensen 
(2009) framkom att stöd kunde upplevas från familj, släkt och tidigare transplanterade 
patienter vilket stärker litteraturstudiens resultat. 
 

Ivarsson et al. (2012a) och Ivarsson et al. (2012b) beskriver att patienterna upplevde 
stöd och trygghet i att alltid kunna kontakta sjukvården för att få svar på frågor och 
funderingar. Patienterna upplevde sina tankar och frågor som värdefulla (Urstad et al., 
2012). I  annan forskning påvisas att patienterna upplevde uppskattning över att få ett 
snabbt svar när de var oroliga över sin hälsa och bads komma in omedelbart. När de 
kom till sjukhuset var de igenkända och välkomnades med sitt namn, detta ledde till 
att  patienterna kände sig speciella (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr, 2007). Detta 
styrks av Söderberg (2009) som menar att betydelse för resultatet av vården är 
bemötandet. För att patienterna ska uppleva god vård är bemötandet avgörande. Ett 
gott bemötande ger ofta en upplevelse av god vård. För att undvika ett lidande så ska 
patienten involveras i sin vård, bli tagen på allvar och inte ses som ett objekt utan som 
en person.  
 
Resultatet tar upp vikten av dagligt stöd från närstående och belyser deras roll i 
patienternas liv som viktig (Ivarsson et al., 2012a; Ivarsson et al., 2011; Mauthner et 
al., 2012). I annan forskning där närståendes upplevelser av stöd belyses beskrivs att 
sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja familjen. Vetskapen av att patienten erhöll 
optimal vård och behandling ansågs viktigare för de närstående än eget behov av stöd. 
Studien påvisar dock att det är av vikt att som sjuksköterska vårda hela familjen och 
inte bara den enskilda patienten (Frivold et al., 2015). 
 
I resultatet framkom att patienter som fått möjlighet till kontakt med mentor upplevt 
det som positivt (Mauthner et al., 2012). Detta bekräftas av tidigare studier som även 
skriver att mentorn sågs som en vän, lärare, guide och en förtrogen person (Wright, 
Pennington, Abbey, Young, Haines & Ross, 2001). Att mentorskapet upplevs positivt 
kan antas bero på att patienten upplever en fördjupad förståelse från mentorn.  
 
Upplevelser av förlorad kontroll  

Patienterna upplevde väntetiden med ångest och osäkerhet (Sadala & Stolf, 2007; 
Urstad et al., 2012), en förlorad kontroll över sitt liv (Nåden & Bjørk, 2011), rädsla 
över att bli beroende av andra samt rädsla för att dö innan ett organ blir tillgängligt 
(Bjørk & Nåden, 2011). Fridlund et al. (2012) bekräftar att detta är vanliga känslor 
och tankar vid en transplantation. I resultatet framkom att transplantationen upplevdes 
som avgörande och skulle medföra att de antigen fick leva eller dö (Sadala & Stolf, 
2007; Bjørk & Nåden, 2011). Patienterna upplevde en skuld över att vara vid liv 
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medan någon annan behövde dö (Sadala & Stolf, 2007). Detta bekräftas i annan 
forskning som skriver att många patienter upplevde känslor av ånger och skuld över 
donatorns död (Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & Theodosopoulou, 2005; Orr et 
al., 2007). Resultatet beskriver att den kontroll som patienterna upplevde i sitt 
vardagliga liv nu gått förlorat (Nåden & Bjørk, 2011) och många ifrågasatte sin 
förmåga att hantera den nya situationen (Urstad et al., 2012). Annan forskning visar 
på att patienter som fått ett nytt organ upplever att deras psykiska välbefinnande kan 
öka om de känner en ökad känsla av kontroll över sin hälsa och sitt vardagsliv 
(Conway et al., 2013).  

 
Upplevelser av en andra chans i livet 

Patienterna kände en tacksamhet över att få ett nytt organ (Ivarsson et al., 2012a; 
Ivarsson et al., 2012b). Detta styrks av Thomsen och Østergard Jensen (2009) och Orr  
et al. (2007) som skriver i sina studier att patienterna även i det dagliga livet en tid 
efter transplantationen kände en tacksamhet för att ha fått en andra chans i livet och 
att någon valt att donera ett organ. Patienterna uttryckte även en tacksamhet för 
donatorns familj och transplantationsteamet.  

I resultatet framkom att transplantationen upplevdes som en vändpunkt i livet (Urstad 
et al., 2012) och gav en framtid (Sadala & Stolf, 2007). I annan forskning tas även 
upp att de flesta patienterna upplevde att deras livskvalité hade förbättras avsevärt 
efter transplantationen. Fördelarna med att leva med ett transplanterat organ var 
huvudsakligen ökad energi och en friare livsstil (Orr et al., 2007). I resultatet 
framkom att patienterna lärde sig leva mer i nuet och uppskatta livet (Ivarsson et al., 
2012b). Thomsen och Østergard Jensen (2009) beskriver att trots att patienterna var 
medvetna om att de kunde dö, insåg de att de levde på ”lånad tid” och därför borde 
göra det bästa av tiden som är kvar vilket stärker resultatet.  

Konklusion och implikation 
Att genomgå en transplantation innebär att livet förändras. Under 
transplantationsprocessens alla faser upplevde patienter information och stöd som 
viktigt för att hantera situationen på bästa möjliga sätt. Det var inte bara information 
och stöd från sjukvårdspersonal som patienterna uttryckte viktigt utan även 
information och stöd från närstående och tidigare transplanterade patienter 
uppskattades. Patienter upplevde även en känsla av förlust av kontroll i samband med 
transplantationen. Detta kunde uttryckas i en osäkerhet kring om patienterna fick leva 
eller dö. Känslor som kunde uppstå var tacksamhet och hopp över möjligheten 
transplantationen medfört. Patienterna uttryckte att de lärt sig leva mer i nuet och 
uppskatta livet.  
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I studiens resultat framkom att behovet av information och stöd är betydande för den 
studerade patientkategorin. För att som sjuksköterska kunna ge god omvårdnad till 
patienter som genomgår en transplantation krävs att det finns en förståelse för hur den 
här patientgruppen upplever sin situation. Under studiens gång framkom tydligt att 
patienter önskar information, dock finns det en brist på forskning om vilka ämnen 
patienterna önskar få information kring. Även mer forskning gällande likheter och 
skillnader i patienters upplevelser beroende på vilket organ som transplanteras är 
önskvärt.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord Cinahl 
Subject heading 

Pudmed 
MeSH term 

PsycINFO 
Thesaurus 

Transplantation 
Transplantation 
Transplant* (Fritext) 

Transplantation 
Transplant* (fritext) 

Organ Transplant  

Upplevelser  Experience*(fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Perspektiv Perspective*(fritext) Perspective*(fritext) Perspective* (fritext) 

Patient Patient* (fritext) Patient* (fritext) Patient* (fritext) 

Patientupplevelse Patient experience* (fritext) 
Patient experience* 
(fritext) 

Patient experince* (fritext) 

Patientperspektiv Patient perspective* (fritext) 
Patient perspective* 
(fritext) 

Patient perspective* 
(fritext) 

Omvårdnad Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nursing (fritext) 
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( )* Tidigare valda resultatartiklar 

 

 

 

 

 

 

  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-10-23 Cinahl 

(MM “Transplantation+”) AND 
Patient experience* Limits: 
Published Date: 20050101-
20151231; Language: English; 
Subject: Major Heading: 
Transplant recipients. 22 7 4 4 

2015-10-23 Cinahl 

Transplant* AND Patient 
experience* Limits: Published 
Date: 20050101-20151231; 
Language: English; Subject: Major 
Heading: Transplant recipients.  27 7 (4)* 1 1 

2015-10-23 Cinahl 

(MM “Transplantation+”) AND 
Patient perspective* 
Limits: Published Date: 20050101-
20152131; Language: English. 27 7 (2)* 2 1 

2015-10-23 

Manuell  
sökning från 
redan vald 
artikels 
referenslista   1 1 1 

2015-10-23 Pubmed 

Transplant* AND Patient* AND 
Perspective* AND Nurs* Limits: 
published in the last 10 years; 
English. 57 5 (2)* 1 1 

2015-10-23 PsycINFO 

MJSUB.EXACT.EXPLODE: 
(“Organ Transplantion”) AND 
Patient experience* AND  
Nursing Limits: 2005-2015, 
English. 
 60 11(4)* 3 2 

  Totalsumma:  193 38 (12) 12 10 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Bjørk, I., & Nåden D. (2008). Patients’ experiences of waiting for a liver transplantation. 
Nursing Inquiry, 15(4), 289-298. Doi: 10.1111/j.1440-1800.2008.00418.x 
 

Land  
Databas 

Norge 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att bli placerad på väntelistan för en ny lever samt 
beskriva deras upplevelser av väntetiden.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval 21 (27-62 år) deltagare som blivit rekryterade under en period av 16 månader efter ha fått en plats 
på väntelistan för en levertransplantation. Deltagarna bestod av 17 män och fyra kvinnor.  

Datainsamling Intervjuer som utfördes på sjukhuset. Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Data analyserades enligt Kvale’s förslag (1996). Insamlad data lästes igenom, ideér och 
synpunkter noterades som gav en överblick av varje enskild individs situation. Texten 
kondenserades till meningsfulla yttrande som bevarade patienters eget sätt att uttrycka sig. 
Betydelsefulla meningsenheter ledde till olika kategorier och 4 huvudteman.  

Bortfall Ej redovisat.   

Slutsats Hälften av patienterna i studien hade existentiella frågor om liv och död. Många var rädda för att 
dö innan de hunnit få en ny lever.  Flertalet patienter identifierade deras egna inre styrka som en 
källa till stöd medan de flesta ansåg deras partner och närmsta familj vara det bästa stödet. Många 
patienter hade depressiva tankar och relaterade dem till bristen på energi och förmåga att delta i 
aktiviteter. En känsla av svaghet var vanligt. Aktiviteter, intressen och sociala relationer som 
tidigare tagits för givet var nu utom räckhåll och det var svårt att hitta något som kunde ersätta det. 
Nio patienter kände glädje, lättnad och en ny chans till livet när de fick veta att de blivit uppsatta 
på väntelistan. Patienter som inte hade någon erfarenhet av operationer uttryckte en oro och ångest 
inför just operationen. Men oavsett erfarenhet av operationer nämndes döden ofta som ett 
realistiskt utfall.. Att möta tidigare transplanterade patienter upplevdes uppmuntrande då de fick se 
vilka bra resultat operationen kunde resultera i.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 87,5% 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Haugh, K.H., & Salyer, J. (2007) Need of patients and families during the wait for a donor heart. 
Heart & Lung, 36(5), 319-329. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska patienter och familjemedlemmars upplevelser av vilka åtgärder som 
användes under tiden de väntade på ett nytt hjärta, effektiviteten av dessa och vilka åtgärder som 
inte användes men som skulle kunna vara hjälpsamma.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 11 personer, åtta patienter och tre familjemedlemmar (sju män och fyra kvinnor). Strategiskt urval 
från två olika transplantationscenter.  

Datainsamling Fokusgruppintervjuer vid två tillfällen som varade upp till två timmar och videofilmades. 
Intervjuerna bestod av öppna frågor för att få deltagarna att beskriva väntan på att få ett nytt hjärta. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Fem minuter av intervjun spelades upp i taget och under tiden skrevs 
anteckningar. Ett kodningssystem användes för att klassificera data. Data kategoriserades. 
Noteringar från intervjuerna inkluderas i analysen. Medbedömare användes för att analysera data 
och komma fram till slutgiltiga kategorier. Efter två-tre veckor granskades data igen för att 
eventuellt reducera data.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Tiden av väntan på ett nytt hjärta var osäker och oförutsägbar för patienterna. Patienterna pratade 
om att finna sig i osäkerheten för att de visste att ingen skulle kunna ge svar på när 
transplantationen blir av. Informationsutbyte erbjöds till patienterna och deras familjer av 
sjuksköterskor och transplantationsteam. Patienterna upplevde detta som något mycket positiv 
under sin väntan, men de menade även på att informationen var tvungen att vara anpassad efter 
patienten och familjen annars var den inte till någon hjälp. Både patienter och anhöriga hade en 
önskan om att närstående skulle respekteras som en del av patienternas liv. Alla patienterna 
pratade också om deras behov av kontroll, respekt och värdighet i vårdsammanhang. Många 
upplevde också en betydelse av att få vara ”normal”. Humorn och stödet patienterna fick från 
andra inneliggande patienter var betydelsefullt och hjälpte de att hantera väntetiden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 79% 
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Artikel 3 

 
 
 
 

Referens Ivarsson, B., Ekmehag, B. & Sjöberg, T. (2012). Heart or lung transplanted patients´retrospective 
views on information and support while waiting for transplantation. Journal of clinical nursing, 
22, 1620-1628. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04284.x 
 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Att beskriva patienters upplevelser av information och stöd medans de väntar på hjärt eller 
lungtransplantation 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 16 personer (16-67 år) från ett transplantationscenter i Sverige. Ett strategiskt urval med nio 
kvinnor och sju män som sex månader tidigare genomgått en hjärt- eller lungtransplantation.  

Datainsamling Intervjuer som spelades in och varande mellan 10-52 minuter. Intervjun startade med den öppna 
frågan: Kan du berätta om dina erfarenheter kring informationen du fick medan du väntade på 
transplantationen? 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys i fem steg enligt Burnard (1996). Genomläsning av intervjuerna för att 
få ett helhetsintryck. Identifiera meningsbärande enheter relaterade till syftet. Kondensering av de 
meningsbärande enheterna. Kodning av de meningsbärande enheterna och kategorisering. 
Diskussion kring analysen och en slutgiltig kategorisering.  

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Patienterna upplevde att de fick adekvat information från vårdteamet och kunde utifrån det fatta 
välgrundade beslut. Under vänteperioden fick patienterna rak och ärlig information från både 
transplantationsteamet och från personalen på det lokala sjukhuset. De erhöll även skriftlig 
information som patienterna tillsammans med sina anhöriga kunde gå igenom. Patienterna 
upplevde även stöd i att de alltid kunde ringa till vårdteamet om de hade några frågor. Ibland 
upplevde patienterna att det inte behövde något speciellt stöd trots att det erbjudits och menade att 
deras anhöriga istället kunde fått ta del av stödet eller i alla fall blivit erbjudna någon form av 
stöd. Det dagliga stödet från familjen var nödvändigt och de flesta upplevde att de fick det. 
Patienterna var mycket positiva till att möta andra patienter som genomgått en transplantation. 
Det kändes nyttigt att få prata med någon som genomgått det patienterna själv skulle gå igenom, 
det gav en känsla av inspiration, hoppfullhet och framtidstro. Patienter kände också en oro inför 
att inte bli accepterade till att hamna på transplantationslistan. Känslorna var blandade med 
alltifrån hopp till desperation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1, 85% 
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Artikel 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet var att belysa hur patienter efter en hjärt- eller lungtransplantation upplevde den 
information och stöd de fått i samband med transplantationen.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 16 personer (16-67 år). Ett strategiskt urval med nio kvinnor och sju män som sex månader 
tidigare genomgått en hjärt- eller lungtransplantation.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna varade 10-52 minuter och spelades in. Intervjuerna 
startade med demografiska uppgifter som ålder, utbildning och yrke och sedan ställdes den öppna 
frågan: Kan du berätta om dina erfarenheter av information efter din hjärt- eller 
lungtransplantation? 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys enligt Burnard (1996). Genomläsning av intervjuerna för att få ett 
helhetsintryck. Identifiering av meningsbärande enheter relaterade till syftet. Kondensering av de 
meningsbärande enheterna. Kodning av de meningsbärande enheterna och kategorisering.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Patienter kände en tacksamhet för att de fått information och stöd angående den fysiska aktiviteten 
redan under intensivvårdstiden. Hela vårdkedjan stod för bra information och visade stöd till 
patienterna. De upplevde att den ansvarande sjuksköterskan var en viktig länk för kontakt med 
andra professioner inom vårdkedjan om det skulle behövas extra stöd. Patienterna uttryckte också 
ett missnöje över att deras familj inte blivit erbjudna något stöd i samband med transplantationen 
och tyckte det var något som skulle förbättras. Många patienter beskriver även hur de lärt sig leva 
mer i nutid efter transplantationen, de uppskattar livet på ett annat sätt. Dela sina erfarenheter med 
någon som kunde bekräfta deras känslor och personliga situation värderades högt, speciellt om det 
var någon som redan tidigare genomgått en transplantation. Desto starkare de blev desto mer 
vågade de socialisera sig igen.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83% 
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Artikel 5 

 

  

Referens Ivarsson, B., Ekmehag, B. & Sjöberg, T. (2011). Recently accepted for the waiting list for heart or 
lung transplantation – patients’ experience of information and support. Clinical transplantation, 
25(6), 664-671. doi: 10.1111/j.1399-0012.2011.01511.x 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser av den information och det stöd de fick efter de blivit 
placerade på väntelistan för en hjärt- eller lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Kritisk incident teknik 

Urval 21 deltagare (24-69år), 11 kvinnor och tio män. Deltagarna hade stått på väntelista till hjärt- eller 
lungtransplantation mellan två-fyra veckor.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade mellan 9-27 minuter och spelades in.  

Dataanalys Kritisk incident teknik enligt Flanagan (2000). Efter noggrann genomläsning av varje 
transkriberad intervju identifierades beskrivningar av en specifik händelse i patientens uttalande. 
För att kategorisera incidenterna togs de bort från övrig text, gavs etikett och sorterades sedan i 
grupper. Grupperna klassificerades utifrån olika beteende. Vilket resulterade i 23 subkategorier. 
Dessa delades upp i fem kategorier i två huvudteman.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Patienterna i studien upplevde att de fick bra information både skriftligt och muntligt från 
transplantationsteamet. De tyckte det var bra att de kunde få med sig informationen hem och 
därmed sitta hemma i lugn och ro och gå igenom informationen. Många patienter sökte också 
information själva via internet, tidningar, tv-program och böcker. Patienterna kände också ett 
förtroende och stöd till transplantationsteamet. Men några patienter beskriver också hur oro och 
ångest under tiden de väntade på sin transplantation. Många patienter upplevde även stöd, 
förståelse och uppmuntran från sina anhöriga, vänner, arbetsgivare och tidigare transplanterade 
patienter. Några patienter upplevde inte något särskilt stöd. Patienterna uppskattade möjligenheten 
att få träffa patienter som genomgått en transplantation tidigare som antigen arrangerades av 
transplantationsteamet eller på eget initiativ. Patienterna visade kunskap, medvetenhet och 
engagemang inför den kommande transplantationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 83% 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Mauthner O., De Luca E., Poole J., Gewarges M., E. Abbey., Shildrick M., & Ross H. (2012). 
Preparation and Support of Patients through the Tranplant Process: Understanding the Recipients’ 
Perspectives. Nursing Research and Pratice , 2012, 1-9. doi: 10.1155/2012/547312 

Land  
Databas 

Canada 
PudMed 

Syfte Utforska hjärttransplantationsmottagares tankar om deras förberedelser och stöd genom 
transplantationsprocessen.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval 27 deltagare (18-72år). Ett - tio år sedan hjärttransplantations utfördes.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och varade mellan 30-90 minuter. Intervjuerna 
spelades in och filmades. 

Dataanalys Efter varje intervju skrev författarna fältanteckningar. Videofilmerna transkriberades enligt Poland 
and Pederson. Videofilmsfilerna och transskript samt fältanteckningar fördes in i ett kvalitativt 
forskningsprogram NVivo8. Intervjuernas innehåll granskades i sin helhet av forskningsteamet.  
NVivo8 användes för att koda och organisera data. Därefter noterades nyckelmoment i videon 
som till exempel uttalande och gester. Slutligen noterades skillnader mellan vad deltagarna sa och 
visade kroppsligt. I nästa fas granskades ljudinspelningen. Breda teman utvecklades av teamet från 
transkriberade citat. Dessa teman definierades, diskuterades och debatterades av teamet innan det 
resulterade i kategorier. Kategorierna resulterade i slutgiltiga teman som svarade på 
forskningsfrågan.  

Bortfall Sex deltagare tackade nej till att delta och ytterligare tre deltagare fullföljde inte processen.  

Slutsats Att genomgå en hjärttransplantation beskrevs av patienterna som känslomässigt, smärtsamt och 
fysiskt krävande. Patienterna upplevde att enbart personer som redan genomgått en 
hjärttransplantation kunde helt förstå vad dem går igenom. Personer som redan genomgått en 
hjärttransplantation hade störst möjlighet att förbereda patienterna inför transplantationen och ge 
dem stöd efter. Andra faktorer som uppfattades som stödjande var att ha ett bra band till 
sjukvårdpersonalen, att motta uppmuntrande ord, att ha familj och vänner nära och att ha en 
tidigare transplanterad person som mentor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 93%  



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Referens Nåden, D., & Bjørk, I. (2011). Patients´experiences in hospital following a liver transplantation. 
Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 26(1), 169-177. doi: 10.1111/j.1471-
6712.2011.00911.x 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska patienters upplevelser efter en levertransplantation medan de var kvar på 
sjukhuset. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermeneutik 

Urval 15 patienter (31-57 år), 12 män och tre kvinnor.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer tre- fem veckor efter transplantationen. Intervjuerna varande mellan 
30-90 minuter och spelades in.  

Dataanalys Hermeneutik användes för tolkning av data. Genomläsning av materialet ett flertal gånger för att 
få ett första intryck av innehållet. Kommentarer skrevs i marginalen. Kondensering av materialet. 
Därefter extraherades väsentliga meningsbärande enheter. Författarna återgick till intervjuerna ett 
flertal gånger under processen. Båda författarna analyserade data och diskuterade de teman som 
framkommit i processen till konsensus uppnåtts. 

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats Patienterna upplevde generellt en belåtenhet med sjuksköterskornas vård och behandling. De 
flesta uppgav sig inte ha upplevt något negativt alls. Viss kritik angående kommunikation med 
sjukvårdspersonal, speciellt läkare, framkom. Det medförde att patienterna inte vågade ställa 
ytterligare frågor. Patienterna upplevde förlust av kontroll över sitt liv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

Referens Sadala, M., & Stolf, N. (2007) Heart transplantation experience: a phenomenological approach. 
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 17 (7b), 217-225. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2007.02206.x 

Land  
Databas 

Brasilien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå patienters upplevelser av hjärttransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk design 

Urval 26 personer (15-71år) från ett och samma transplantationscenter i Brasilien som genomgått en 
hjärttransplantation.  

Datainsamling Individuell intervju med den öppna frågan: Vad betyder det för dig att leva med ett donerat 
hjärta? Intervjuerna varade mellan 25-70 minuter.  

Dataanalys Fenomenologisk analys enligt Sadala & Adorno (2002). Individuell analys och tolkning av 
intervjuerna. Noggrann genomläsning av materialet. Identifikation av meningsbärande enheter. 
Diskussion av förståelse. Gemensam sökning av överrensstämmelse.  

Bortfall Ej redovisat.  

Slutsats I studien framkommer att tiden patienterna väntar på ett organ präglas av osäkerhet över om de 
får leva eller dö. Det är en tid av ambivalens, glädje över att vara vid liv och skuld över att någon 
behövde dö. Patienterna upplevde en tacksamhet och att hjärttransplantationen gav en framtid. 
Närvarande närstående hjälper och uppmuntrar patienterna till att förstå vad som händer medan 
barnen uppmuntrade de till att kämpa. Stöd upplevdes från personer i samma situation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II, 70% 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Urstad, K., Wahl, A., Andersen, M., Øyen, O., & Fagermoen, M. (2012). Renal recipients´ 
educational experiences in the early post-operative phase- a qualitative study. Scandinavian 
Journal Of Caring Sciences, 26(4), 635-642. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.00972.x  

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet var att bidra med ökad kunskap om hur njurtransplanterade patienter upplever 
utbildningsprocessen både gällande innehåll och metoder. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Hermeneutik 

Urval De 16 första patienterna som gav sitt samtycke under perioden augusti 2004 - februari 2005. Det 
resulterade i sju kvinnor och åtta män i åldrarna 26-67. Deltagarna skulle vara minst 18 år, nyligen 
ha genomgått en njurtransplantation och tala, läsa och förstå norska.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer fyra-sex veckor efter transplantationen. Intervjuerna började med en 
öppen fråga om patientens erfarenhet av utbildningen efter transplantationen. De varade mellan 
40-50 minuter och spelades in.  

Dataanalys Hermeneutik enligt Kvale. Intervjuerna lästes ett flertal gånger för att identifiera ”uttrycks 
enheter” relaterade till syftet. Dessa enheter kondenserades och kodades. Koder med liknande 
mening kategoriserades och arrangerades till subkategorier och huvudkategorier. Analysen 
utfördes av första och sista författaren men diskuterades av samtliga författare.   

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Patienterna i studien upplevde att osäkerheten angående framtiden gjorde väntetiden besvärande. 
Transplantationen i sig upplevdes sedan som en vändpunkt i livet. Patienterna uttryckte att 
transplantationen gav hopp om framtiden och att de kände en tacksamhet över att få möjligheten 
att leva vidare. Anspänningarna i samband med en njurtransplantation hade en negativ effekt på 
patienternas förmåga att koncentrera och lära sig. Utbildningens innehåll fokuserade på patientens 
framtida liv men deras känslomässiga status tycktes minska deras förmåga att hantera det fokus på 
framtiden. Ämnesområdena som ansågs vara viktigast att få information om enligt patienterna var 
medicinering och rejektion. Varje patients livssituation påverkade sedan vad de ytterligare ville få 
information om. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

Referens Yorke, J., & Cameron-Traub, E. (2007). Patients´ perceived care needs whilst waiting for a heart 
or lung transplant. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 17(5a), 78-87. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2007.02078.x  
 

Land  
Databas 

Australien 
PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka patienters upplevelser av omvårdnad och hur de tyckte att deras 
vårdbehov blev tillgodosett medan de stod på väntelistan till hjärt- och/eller lungtransplantation.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Tematisk analys. 

Urval 22 personer (Nio stycken som väntade på ett hjärta, 11 stycken som väntade på en lunga och två 
stycken som väntade på både ett hjärta och en lunga) från ett och samma transplantationscenter.  

Datainsamling Tre stycken semistrukturerade intervjuer med en till två veckors mellanrum. Intervjuerna spelades 
in.   

Dataanalys Tematisk analys enligt Green and Thorogood´s (2004). Genomläsning av intervjuer ett flertal 
gånger. Därefter reflektion, kodning, kategorisering, validering av koder och kategorier och 
identifiering av mönster och teman. Förste författaren genomförde analysen och andre författaren 
kontrollerade den. Slutligen kom författarna gemensamt fram till fem huvudkategorier.  

Bortfall Två deltagare. En deltagare hade redan genomgått sin transplantation och den andre deltagaren 
tackade nej på grund av allvarlig sjukdom.  

Slutsats Patienterna uttryckte ett behov av att bli informerade av sjuksköterskorna om alla aspekter av 
transplantationen då de upplevde att de fick en större förståelse av vad som händer. Patienterna 
upplevde också ett behov av regelbunden kontakt med sjuksköterskorna och att en positiv 
inställning och humor var viktiga aspekter av vårdandet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I, 94% 
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Tabell 4: Resultattabell

 
 

 
Upplevelser av 

information 

 
Upplevelser av 

stöd 

 
Upplevelser av 

förlorad kontroll 

Upplevelser av 
att ha fått en 
andra chans i 

livet 

Bjørk & 
Nåden. (2008).  

 X X X 

Haugh & 
Salyer. (2007). 

X X X  

Ivarsson, 
Ekmehag & 
Sjöberg. 
(2011). 

X X X X 

Ivarsson, 
Ekmehag & 
Sjöberg. 
(2012a). 

X X X X 

Ivarsson, 
Ekmehag & 
Sjöberg. 
(2012b). 

X X  X 

Mauthner et 
al. (2012).  

 X X X 

Nåden & 
Bjørk. (2011).  

X  X  

Sadala & 
Stolf. (2007). 

 X X X 

Urstad et al. 
(2012) 

X X X X 

Yorke & 
Cameron-
Traub (2007).  

 X   
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