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Abstrakt 
De vanligaste organtransplantationer som utförs idag är 
transplantationer av njure och lever. För att förebygga problem och 
stärka hälsan hos dessa patienter är det av vikt att vårdpersonal har 
kännedom om hur patienterna upplever och påverkas i sitt dagliga liv. 
Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva upplevelse av 
att leva med en transplanterad njure eller en transplanterad lever. 
Artiklarna som använts i analysen är kvalitativa studier som är gjorda 
på vuxna personer utan psykisk sjukdom. Elva artiklar användes i 
analysen och granskades med en manifest kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fem kategorier: att ha och inte ha hälsa, att 
behandlingen inverkar på livet, att stödet och informationen har 
betydelse, att ha förmågan att påverka det nya livet samt att känna och 
visa tacksamhet. De mest framträdande var behovet av stöd samt att ha 
fått ett nytt perspektiv på livet med nya värderingar. En paradox 
framstod: de upplevde att de mådde bra samtidigt som de var kroniskt 
sjuka. 
 
Nyckelord: Njurtransplantation, levertransplantation, upplevelse, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, hälsa 
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Organtransplantationer är ofta en behandling för patienter i slutstadiet av organsvikt 

(Vogt, Henderson, Carey & Barnes, 2002). I Sverige har transplantationer utförts sedan 

1964 och de vanligaste organtransplantationerna är idag transplantationer av njure och 

lever. Den 1 januari 2008 väntade 613 personer på ett nytt organ (Donationsrådet). Att 

vänta på ett nytt organ är en jobbig tid fylld med ängslan för att ett nytt organ inte ska 

hittas i tid samt att det nya organet inte kommer att passa och riskera att stötas bort 

(Porter et al., 1991). 

 

Att göra en transplantation innebär en livskris för individen (Fusar-Poli et al, 2007). 

Antonovsky (2005, s. 44-45, 126-173) menar att känslan av sammanhang är avgörande 

för hur en människa hanterar en livskris och hur denna person går vidare med livet. En 

stark känsla av sammanhang fås genom en hög begriplighet, hög hanterbarhet och att 

personen upplever en viss mening i situationer som individen konfronteras med. I 

sjukdom leder en hög begriplighet till att personen kan läsa av och förstå situationen och 

därmed kan förklara händelserna och försöka göra det bästa av situationen och anpassa 

sig till nya förutsättningar. En stark känsla av sammanhang leder till att personen kan 

hantera förändringen på ett konstruktivt sätt och använda de erfarenheter denna fått till 

något positivt. En svag känsla av sammanhang leder däremot till att individen inte ser sin 

egen påverkan på framtiden och ser händelserna mer som otur. Løgstrup (1994, s. 179-

181) anser att ett avgörande beslut kräver tid att mogna. Denna tid är något som en 

person har svårt att uppnå om inte mognaden skett före denne ställts inför avgörandet. 

Det blir i sådana fall slumpen som avgör vilket beslut denne tar beroende på vilken 

livssituation människan befinner sig i. För att personen ska ta rätt beslut krävs att denne 

ska ha utvecklats innan för att i stundens avgörande ha förmågan att ta rätt beslut som 

också är rätt även i senare delen av livet. Detta kan jämföras med Antonovskys (2005, s. 

44-45, 126-173) känsla av sammanhang och vikten av en hög begriplighet som då leder 

till en mer hanterbar situation genom de val som personen tar i ett avgörande. 

 

Ett organ som är aktuellt för transplantation kan komma från en död eller levande givare. 

För att en död givare ska kunna donera sina organ krävs att personen i fråga har 

dödsförklarats. Det innebär att personen är hjärndöd, det vill säga att hjärnaktiviteten har 
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upphört totalt och är oåterkalleligt. Standardiserade undersökningsrutiner används för 

fastställande av total hjärninfarkt (SOSFS 2005:10). Det krävs även att personen har gett 

sitt samtycke till att organen används till donation eller om personen inte meddelat sin 

inställning, att anhöriga fattar det beslutet (Lag om transplantation m.m. 1995:831). I 

SOSFS 1997:4 beskrivs åtgärder för att underlätta bedömningen om det finns ett 

samtycke eller inte till organtransplantation genom speciella donationskort eller i 

donationsregistret. För levande donatorer finns speciella föreskrifter om åtgärder vid 

donationen som till exempel vid speciella förhållanden med minderårig eller psykiskt 

sjuk donator och donationer som innebär avlägsnande av material som inte återbildas 

samt då ingreppet innebär fara för donatorns liv eller hälsa. I dessa fall kan tillstånd från 

Socialstyrelsen krävas. 

 

Närstående spelar en viktig roll i vården av patienten och är själva i behov av omsorg för 

att förmå att hjälpa patienten. Medlidande för patienten är grundläggande för vården och 

de handlingar som ges i vården. Medlidande ges även av närstående men om närstående 

själv lider kan inte medlidande visas för patienten. Detta leder till känslor som skuld, 

skam, aggression och förtvivlan hos närstående. Genom medlidandet motiveras 

närståendes handlingar som sker genom uppoffringar utan egen vinning och som 

motiveras med att de vill göra någonting för patienten (Eriksson, 2001, s. 57-59, 83-86).  

 

Efter att en patient har fått ett nytt organ inopererat krävs det att denne tar 

immunsupprimerande behandling som går ut på att motverka den naturliga avstötningen 

av det nya organet. Avstötning av organet är något som kan ske när som helst efter 

transplantationen och för att minska risken för avstötning krävs en optimal följsamhet av 

de immunsupprimerande läkemedlen (Serpil Talas & Bayraktar, 2004). En studie av 

Wainwright och Gould (1997) visar dock att så inte är fallet hos patienter efter en 

organtransplantation. Bland njurtransplanterade patienter hade arton procent dålig 

följsamhet i behandlingen mot avstötning. Det krävs även av patienterna att de är 

uppmärksamma på eventuella avstötningsreaktioner. Det har visats i forskning att mer än 

två tredjedelar av njurtransplanterade patienter saknar kunskap om hur dessa reaktioner 

visar sig (Serpil Talas & Bayraktar, 2004). 
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Immunsupprimerande behandling krävs livet ut och kan leda till en rad biverkningar 

(Serpil Talas & Bayraktar, 2004). Biverkningar kan yttra sig fysiskt genom benskörhet 

(Kulak, Borpa, Kulak Júnior & Shane, 2006; Maalouf & Shane, 2005) och nedsatt hörsel 

(Rifai et al., 2006). Även det känslomässiga välbefinnande kan påverkas (Wainwright & 

Gould, 1997). Patienten måste ändra en rad levnadsvanor som till exempel beaktning av 

aktivitet. Forskning visar dock att endast hälften av patienter efter en njurtransplantation 

följer rekommendationerna och de flesta vet inte vad syftet med råden är (Serpil Talas & 

Bayraktar, 2004). 

 

Sjuksköterskans roll är att förebygga problem och stärka hälsan hos patienter med ett 

transplanterat organ. Genom sjuksköterskans naturliga del i stödjandet och dennes 

rådgivande funktion när det gäller bevarandet av hälsa hos patienter spelar denna kategori 

av vårdpersonal en betydande roll vid transplantationer (Dinwiddie, 1991; Duffy & Uber, 

1993). För att anpassa informationen till varje individ och kunna vägleda patienten inför 

sin kommande nya vardag med nya anpassningar krävs det att sjuksköterskan är 

införstådd med hur det kan vara att leva med ett transplanterat organ. Genom att njur- och 

levertransplantationer är de organtransplantationer som är vanligast utförda idag är syftet 

med denna uppsats att beskriva upplevelse av att leva med en transplanterad njure eller en 

transplanterad lever. 

 

Metod 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

Artiklarna i denna uppsats har sökts via databaserna PubMed och CINAHL, se tabell 1. 

Sökorden har anpassats efter databasernas egna sökord. När vi nyttjade databasen 

PubMeds MeSH termer använde vi oss av sökorden kidney transplantation, liver 

transplantation, qualitative research och quality of life. I databasen CINAHL användes 

sökorden kidney transplantation, liver transplantation, narratives, qualitative studies och 

coping efter kontroll med CINAHL Headings thesarustermer. Dessa sökord användes då 

de motsvarade syftet med denna uppsats. Inklusionskriterier för artiklarna var att de ska 

ha varit tillgängliga i full text och vara skrivna på svenska eller engelska. De ska även 
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vara publicerade 1995 som tidigast då relativt ny forskning önskades. Exklusionskriterier 

var studier gjorda på barn och personer med psykisk sjukdom. Vid sökningen lästes 

artiklarnas abstrakt och de som motsvarade syftet valdes ut för analys. Efter granskning 

av en artikels referenser valdes två artiklar ut för analys. Totalt valdes elva artiklar ut för 

analys. Dessa redovisas i tabell 2. Kvalitén på artiklarna granskades efter omarbetning 

och förenkling av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 94-95, 156-157) guide för 

kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Artiklar inkluderades endast i studien om de 

efter kvalitetsgranskning bedömts erhålla ett medel eller högt betyg för att öka 

trovärdigheten på denna litteraturstudie. Ingen artikel erhöll dock ett lågt betyg så ingen 

exkluderades av den orsaken. 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

Söknr. *) Söktermer Antal ref. Valda artiklar 

PubMed 2008 01 28 

1 MSH Kidney transplantation 61745 0 

2 MSH Liver transplantation 30322 0 

3 MSH Qualitative research 5124 0 

4 MSH Quality of life 63713 0 

5 FT (1 or 2) and 3 and 4 3 1 

CINAHL 2008 01 28 

1 TSH Kidney transplantation 1779 0 

2 TSH Liver transplantation 1004 0 

3 TSH Qualitative studies 22055 0 

4 TSH Narratives 3474 0 

5 TSH Coping 9960 0 

6   (1 or 2) and (3 or 4 or 5) 67 8 

*) MSH - MeSH termer i databasen PubMed, TSH - thesarustermer i databasen CINAHL, FT - fritext 

sökning. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare, Typ av Deltagare Datainsamling Huvudfynd  Kvalitet 
år  studie  / Analys  (Hög,

     medel, låg) 
Beer, 1995 Kvalitativ 12 personer som Intervjuer / Fem kategorier Medel 
  genomgått en njur- Kodning av data hittades: accepterande, 
  transplantation  önskan om  integritet, 
    livskvalitet, sexualitet 
    samt olikheter mellan 
    könen 
 
Fisher et al., Kvalitativ 30 personer som Semistrukturerade Deltagare upplevde Medel 
1998  genomgått en intervjuer / Okänd en stor frihet från oron 
  lever- analysmetod av ansvaret att 
  transplantation  regelbundet besöka 
    sjukhuset för rutin- 
    kontroller 
 
Forsberg, Kvalitativ 12 personer som Ostrukturerade Deltagare upplevde Hög 
2002  genomgått en intervjuer /  frihet efter lever- 
  lever- Fenomenologisk transplantationen 
  transplantation analysmetod och möjligheten att 
    göra vad de vill, när 
    de vill 
 
Forsberg Kvalitativ 12 personer som Intervjuer / Socialt stöd var en Hög 
et al., 2000  genomgått en Fenomenologisk stor faktor för att 
  lever- analysmetod återgå till det gamla 
  transplantation  livet. Möten med 
    patienter som gått 
    igenom liknande 
    situationer hjälpte 
    deltagare att gå 
    igenom deras 
    identitetskris 
 
Jonsèn et al., Kvalitativ 11 personer som Djupgående Deltagare upplevde Hög 
1998  genomgått en intervjuer / en stor vikt av stöd 
  lever- Speilbergs från hemmet men 
  transplantation fenomenologiska upplevde att människor 
  på grund av analysmetod inte vågade vara i deras 
  familjär  närvaro då de trodde 
  amyloidos med  sig bli smittade 
  polyneuropati 
 
Lumby, 1997 Kvalitativ 8 personer som Fokusgrupper / Deltagare upplevde Medel 
  genomgått en NUDIST samt en paradox med 
  lever- kodning av data transplantationen 
  transplantation  då de var nära att dö 
    men transplantationen 
    gav dem en ny chans i 
    livet 
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Tabell 2 (forts.) Översikt av artiklar ingående i analysen (n=11) 

Författare, Typ av Deltagare Datainsamling Huvudfynd  Kvalitet 
år  studie  / Analys  (Hög,

     medel, låg) 
Robertsson, Kvalitativ 5 personer som Semistrukturerade Deltagare ansåg sig Hög 
1999  genomgått en intervjuer / behöva bli behandlade 
  lever- Cluster analys- som ”normala” efter 
  transplantation metod transplantationen men 
    upplevde att närstående 
    fortsatte att behandla 
    dem som sjuka och 
    sköra 
 
Russel et al., Kvalitativ 16 personer som Semistrukturerade Deltagare måste Medel 
2003  genomgått en njur- intervjuer / planera sitt läkemedels- 
  transplantation Manifest innehålls- intag och hitta strategier 
   analys för att ha en god 
    följsamhet i  
    medicineringen 
 
Sargent & Kvalitativ 6 personer som Semistrukturerade Deltagare upplevde Medel 
Wainwright,  genomgått en intervjuer / en hög kvalité på livet 
2007  akut lever- Georgis efter lever- 
  transplantation fenomenologiska transplantationen men 
   analysmetod rehabiliteringsprocessen 
    ansågs vara svår på  
    grund av psykiska 
    påfrestningar 
 
Suet-Ching Kvalitativ 31 personer som Ostrukturerade Deltagare upplevde Hög 
Luk, 2004  genomgått en njur- intervjuer / att deras fysiska och 
  transplantation Kvalitativ sociala liv förbättrades 
   innehållsanalys markant efter njur- 
    transplantationen och 
    att de, i överlag, har 
    en bättre kvalité på livet 
 
Wainwright, Kvalitativ 10 personer som Djupgående Deltagare var i behov Hög 
1995  genomgått en intervjuer / av stöd av närstående 
  lever- Grounded theory och andra patienter 
  transplantation analysmetod efter hemgående. Livet 
    hade förändrats och de 
    hade fått en andra chans 
    i livet. De var även 
    bekymrade för framtiden 

 

Analys 

Då syftet var att belysa människors upplevelse användes en manifest kvalitativ 

innehållsanalys för analys av artiklarna. Burnard (1991) menar att denna analys ger ett 

inifrånperspektiv. Inspiration för metodanalysen har inhämtas från Burnard (1991). 

Metoden går ut på att detaljerat och systematisk samla in all data för att sen kunna 
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kategorisera dem i olika kategorier. Det här görs utan att tolka underliggande meningar i 

data. Det första steget i analysen gjordes genom att läsa innehållet i data ett flertal gånger 

och markera det delar som motsvarar syftet till denna uppsats. Detta görs för att fördjupa 

sig i materialet och få en medvetenhet om personens livsvärld. Sedan kondenserades 

delarna vilket innebär att de översattes till svenska och förenklades genom att onödiga 

ord togs bort utan att kärnan i innehållet förlorades. Det här steget leder till en mer 

hanterbar data och ger en bättre översikt av materialet. Sedan fördes de olika 

textenheterna ihop efter vilket innehåll de hade till kategorier. Detta gjordes i små steg 

för att inte tappa innebörden i de olika kategorierna. Slutligen var kategorierna rena och 

uteslutande från varandra. Kategorierna granskades av utomstående för att öka 

validiteten. Under dataanalysen har det inte tagits någon hänsyn till vilket organ som 

deltagare transplanterat men om stora skillnader sågs i upplevelser har detta 

kommenterats i resultatet. 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fem kategorier. Dessa redovisas i tabell 3. 

Kategorierna presenteras i löpande text och illustreras med citat ur artiklarna. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att ha och inte ha hälsa 

Att behandlingen inverkar på livet 

Att stödet och informationen har betydelse 

Att ha förmågan att påverka det nya livet 

Att känna och visa tacksamhet 

 

Att ha och inte ha hälsa 

I flera studier (Fisher, Gould, Wainwright & Fallon, 1998; Forsberg, 2002; Jonsèn, Ahtlin 

& Suhr, 1998; Robertson, 1999; Suet-Ching Luk, 2004) upplevde deltagare ett behov av 

att återgå till ett normalt aktivt liv. Att komma tillbaka till ett normalt aktivt liv innebar 

dock två motpoler för dem. En positiv och hoppfull pol och en pol full med förtvivlan. 
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Många deltagare pendlade mellan dessa poler, en dag dominerade den positiva och en 

annan dag den negativa. I studier (Fisher et al., 1998; Suet-Ching Luk, 2004) gjorda på 

njurtransplanterade deltagare upplevde de en frihet efter transplantationen då de nu inte 

var bundna till sina dialystider. Även i en studie (Forsberg, 2002) gjord på 

levertransplanterade personer upplevde deltagare frihet tack vare förmågan att kunna göra 

vad de ville. 

 

Dialysis was terribly restricting (…) I just didn't feel like doing 

anything. Now I can get out with the wife to do the shopping. 

(Fisher et al., 1998, s.560) 

 

I feel free now, I feel free. The bad things with the liver disease are 

gone. I'm in a way free. (Forsberg, 2002, s.9) 

 

I studier av Fisher et al. (1998); Forsberg, Bäckman och Möller (2000) och Suet-Ching 

Luk (2004) upplevde deltagare att de kom närmre sina närstående efter transplantationen. 

I några fall fördes splittrade familjer samman. Deltagare såg även ett behov av ett 

bevarande av deras sociala liv och ansåg att det sociala livet inte påverkades efter 

transplantationen. Studier (Beer, 1995; Lumby, 1997; Sargent & Wainwright, 2007; 

Wainwright, 1995) visade att deltagare ville bli uppfattade och behandlade som normala 

av samhället. Detta var något som inte alla deltagare blev utan de kände att de blev 

behandlade som annorlunda och att de blev mer reserverade. Deltagare upplevde även en 

paradox med att må bra samtidigt som de var kroniskt sjuka. 

 

"I mean in your condition" (neighbor of the patient) and I was 

really offended. I said what condition, I have a transplant, I am 

normal. (Beer, 1995, s.595) 

 

Flertalet studier (Fisher et al., 1998; Jonsèn et al., 1998; Sargent & Wainwright, 2007; 

Suet-Ching Luk, 2004; Wainwright, 1995) beskriver fysiska och psykiska förbättringar 

hos deltagare. De var förvånade över att må bra och de kände en slags lycka och att livet 
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tycktes vara lättare. Deltagare upplevde även att den psykiska som fysiska funktionen 

hade förbättrats och återgått till det normala. I två studier (Forsberg, 2002; Sargent & 

Wainwright, 2007) beskrev levertransplanterade deltagare att fysiskt och psykiskt 

välmående leder till hälsa och är av betydelse för att få en ökad kvalité i livet. 

 

Health isn't being a hundred percent medically healthy. That's not 

health to me. Health to me is how you carry the diseases that strike 

you. If you carry them in the right way, you can still have a good 

health. (Forsberg, 2002, s.10) 

 

Flera studier (Jonsèn et al., 1998; Lumby, 1997; Robertson, 1999; Russel, Conn & 

Ashbaugh, 2003; Sargent & Wainwright, 2007; Suet-Ching Luk, 2004) beskriver även 

upplevelse av begränsningar efter transplantationen. Dessa kunde vara isolering på grund 

av rädsla för infektioner, att känna sig trött och inte ha någon energi samt försämring av 

minnet. 

 

Flertalet studier (Beer, 1995; Fisher et al., 1998; Forsberg, 2002; Forsberg et al., 2000; 

Russel et al., 2003; Suet-Ching Luk, 2004; Wainwright, 1995) beskriver upplevelsen av 

rädsla och osäkerhet inför framtiden. Rädslan bestod framför allt i risken för avstötning 

av organet och andra komplikationer. De ansåg även att det var svårt att planera 

framtiden då den var oviss. Deltagare var oroliga att själva orsaka avstötning med fel kost 

eller dålig följsamhet av den immunsupprimerande behandlingen. I studien av Forsberg 

(2002) beskrev deltagare att känslan av livskvalité hindrades av rädslan för avstötning. 

 

There have been people who after 1 or 2 years have, you know, 

died from it, so I'm always aware of that and I think to some extent 

you tend to plan a little ahead because of that for your children or 

whatever, your family, because you know that something may go 

wrong at any time. (Wainwright, 1995, s.1073) 
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Att behandlingen inverkar på livet 

I flera studier (Beer, 1995; Russel et al., 2003; Sargent & Wainwright, 2007; Suet-Ching 

Luk, 2004; Wainwright, 1995) framkom det att deltagare upplevde att de påverkades av 

behandlingen med immunsupprimerande läkemedel. De upplevde biverkningar såsom 

viktökning, humörsvängningar, håravfall och tremor i händerna. 

 

Trots biverkningar ansågs dessa vara ett mindre bekymmer och ett litet pris att betala för 

att hållas vid liv (Wainwright, 1995). Genom att behandlingen var nödvändig för att 

förehindra avstötning underlättade det att ta läkemedlen (Russel et al., 2003). Deltagare i 

studien av Suet-Ching Luk (2004) anser dock att oavsett nya biverkningar från den 

immunsupprimerande behandlingen påverkades inte livskvalitén. 

 

They shakes! (…) "Is this worth it?" Because to me it is really 

embarrassing to be out in public and you go get a cup of coffee 

and you're like (shows shaking motion), you see older people 

shaking due to Parkinson's or whatever and I thought "Oh my God 

is this going to last forever?"  (Russel et al., 2003, s.203) 

 

I didn't have much of a life before the transplantation, so life is just 

getting better all the time. (Fisher et al., 1998, s.559) 

 

Att stödet och informationen har betydelse 

I flera studier (Forsberg et al., 2000; Jonsèn et al., 1998; Sargent & Wainwright, 2007; 

Wainwright, 1995) berättade de som gjort en levertransplantation att de fann stöd hos 

andra personer som genomgått liknande situation. Genom stödgrupper och sjukgymnastik 

kunde de prata om sina erfarenheter och jämföra symptom med varandra. Detta gjorde att 

de kände en närhet till dessa personer. Deltagare upplevde även att de fick bättre 

information från personer som genomgått liknande situation än från vårdpersonal. I fyra 

studier (Forsberg et al., 2000; Jonsèn et al., 1998; Robertson, 1999; Russel et al., 2003) 

framkom det att även närstående spelade en viktig roll när det gällde att ge stöd, då de 

hjälpte personerna som genomgått transplantationer att få styrkan för att kunna återhämta 
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sig och bli bättre. Närstående kunde även hjälpa med att påminna att ta 

immunsupprimerande läkemedlen. Jonsèn et al. (1998) beskriver dock att deltagare 

upplevde att närstående hade det svårt och var i behov av råd, emotionellt stöd och 

information från vårdpersonal. I två studier (Sargent & Wainwright, 2007; Wainwright, 

1995) beskrivs att deltagare upplevde stöd då de hjälpte andra och att detta även bidrog 

till personlig utveckling. Forsberg et al. (2000) skildrar dock även avsaknaden av stöd 

och social samvaro samt hur det var att återgå till ett nytt ensamt liv efter 

transplantationen. 

 

The physiotherapy group has supported me a lot. It made me feel 

less alone. A person needs to know that she isn't alone. (Jonsèn et 

al., 1998, s.56) 

 

The rest of the friends, well, they talk to me on the phone, but they 

never invite me. It hasn't happened one single time, but I manage. 

(Forsberg et al., 2000, s.332) 

 

I en studie (Jonsèn et al., 1998) uttryckte deltagare att stödet var nödvändigt för att ha en 

känsla av kontroll och kunna återgå till ett normalt aktivt liv. I en annan studie (Sargent 

& Wainwright, 2007) beskrev deltagare upplevelsen av att vara beroende av andra och att 

inte vara självständig. De kände att de inte kunde göra något då de var ensamma. 

Deltagare i studien av Wainwright (1995) beskriver dock att stödet kunde bli för 

överbeskyddande och hämmade dem att leva sitt liv. 

 

(…) people around me were closeting me. They didn't want me to 

do anything and it drove me mad. It gets very frustrating. I was 

eager to get back into the role again. I wanted my house back. You 

want to be in control again. (Wainwright, 1995, s.1072) 

 

I två studier (Suet-Ching Luk, 2004; Wainwright, 1995) beskrev deltagare att 

informationen sågs som ett stöd men denna kunde många gånger vara bristfällig. De 
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upplevde ett behov av information om biverkningar av de immunsupprimerande 

läkemedlen, rekommenderad nivå på fysisk aktivitet samt lämplig kost. De såg även att 

bristen på information om förmåner i arbetet efter en transplantation var ett bekymmer. 

Deltagare i studien gjord av Suet-Ching Luk (2004) beskriver dock att informationen om 

symptom vid avstötning var bra. 

 

If someone's just dealing with your medical side, and the support 

group are helping with your emotions and things, there's all these 

other little things that are niggling at you that you don't talk over. 

(Wainwright, 1995, s.1073) 

 

Att ha förmågan att påverka det nya livet 

 I flera studier (Lumby, 1997; Robertson, 1999; Sargent & Wainwright, 2007; 

Wainwright, 1995) beskrev deltagare upplevelsen av att ha fått en andra chans i livet. 

Detta visades genom att de värdesatte livet mer och inte längre tog saker för givet. De 

satte vardagliga saker i perspektiv och levde livet fullt ut. I en studie (Fisher et al., 1998) 

prioriterade deltagare sin energi till vad de ansåg var viktigast och ödslade inte energi på 

att försöka vara "den perfekta partnern" eller "den perfekta föräldern". 

 

I'm sure other people tell you that when you go through a thing 

like this your priorities do change. You're more aware that life is 

finite and certainly you value life and want to make the most of it. 

(Wainwright, 1995, s.1073) 

 

I fyra studier (Jonsèn et al., 1998; Lumby, 1997; Robertson, 1999; Sargent & 

Wainwright, 2007) beskrev deltagare att det var upp till var och en hur livsstilen skulle 

förändras genom att ta kontroll över det nya livet. Kontroll kunde tas genom träning för 

att bygga upp styrka och att ägna tid åt sig själv. I en studie (Jonsèn et al., 1998) upplevde 

deltagare en inre vilja att kämpa för ett normal aktivt liv för barnens skull. Förlust av 

kontroll beskrevs dock i en studie (Lumby, 1997) då deltagare hade ekonomiska problem 

och inte hade förmåga att arbeta. 
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(…) as far as after the transplant goes I really do control my life a 

lot more than I ever did before because where before I used to race 

around for everybody and do things for everybody, now I do what I 

want to do when I want to do it.  (Lumby, 1997, s.535) 

 

Att känna och visa tacksamhet 

I tre studier (Forsberg et al., 2000; Robertson, 1999; Russel et al., 2003; Wainwright, 

1995) upplevde deltagare tacksamhet till donatorn, till Gud och till det nya organet de 

fått. I studier (Forsberg et al., 2000; Robertson, 1999; Wainwright, 1995) på 

levertransplanterade personer visade deltagare sin tacksamhet genom att tänka på 

donatorn som dött och på så sätt gett en annan människa chans till ett fortsatt liv samt att 

de tänkte på årsdagen då de fått den nya levern. De ville hedra donatorn genom att vårda 

levern på ett bra sätt genom att leva ett hälsosammare liv, undvika "skräpmat" och 

alkohol samt tänka positiva tankar. Deltagare i en studie (Russel et al., 2003) med 

njurtransplantationer beskrev att deras tacksamhet tog sig uttryck genom att de tog hand 

om sig själva och tog immunsupprimerande läkemedlen så som ordinerat, efter att ha 

lovat donatorn och Gud det. 

 

I feel grateful for someone giving it to me. I have decided to be 

grateful, but most of all I will keep it safe and treasure it. 

(Forsberg et al., 2000, s.333) 

 

I'm very very greatful. I think you can't express that. (Wainwright, 

1995, s.1073) 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelse av att leva med en transplanterad 

njure eller en transplanterad lever. De resultat som framkom beskrivs i följande fem 

kategorier: att ha och inte ha hälsa, att behandlingen inverkar på livet, att stödet och 
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informationen har betydelse, att ha förmågan att påverka det nya livet samt att känna och 

visa tacksamhet. 

 

I kategorin Att ha och inte ha hälsa beskriver deltagare i denna litteraturstudie att de 

upplevde att de kom närmre sina närstående efter transplantationen och att de var i behov 

av att bevara sitt sociala liv. De ville bli uppfattade som normala men ansåg att de inte 

alltid blev det. I en studie av Swenson, MacLeod, Williams, Miller och Champion (2003) 

gjord på överlevare av ovarialcancer och i en studie av Baker, Zabora, Polland och 

Wingard (1999) gjord på personer som genomgått en benmärgstransplantation beskriver 

deltagare att deras sociala liv förändrades. De upplevde att de blev behandlade som om 

de bar på en smitta och därmed bemöttes annorlunda. Dessa upplevelser kan jämföras 

med upplevelser som deltagare i denna litteraturstudie beskriver. 

 

I studien av Swenson, MacLeod, Williams, Miller och Champion (2003) beskrev 

deltagare som överlevt ovarialcancer att deras sjukdom förändrade deras sociala liv och i 

en studie av Baker, Zabora, Polland och Wingard (1999) såg deltagare som genomgått en 

benmärgstransplantation en förändring i bemötande av andra. De blev bemötta som att de 

bar på en smitta och behandlades därför annorlunda. 

 

Det framkom även att deltagare kände fysiska och psykiska förbättringar. De upplevde en 

slags lycka och att livet var lättare. I en studie gjord av Kaba, Thompson och Burnard 

(2000) kände deltagare som genomgått en hjärttransplantation en glädje efter 

transplantationen och de hade en positiv inställning till situationen. Deltagare i denna 

litteraturstudie såg dock att de begränsades av transplantationen. Denna begränsning 

kunde ta sig uttryck i att de isolerade sig på grund av rädsla för infektioner, att de kände 

sig trötta och att de saknade energi. Liknande upplevelser beskrevs i Baker et al. (1999) 

av personer som kände att de isolerades på grund av att de inte kunde gå ut och träffa 

andra människor. De kände även en begränsning på grund av deras problem med trötthet 

och brist på energi. I denna litteraturstudie beskrev deltagare en oro och osäkerhet inför 

framtiden. De var främst rädda för avstötning och andra komplikationer av det nya 

organet. Deltagare tyckte att det var svårt att planera framtiden då de inte visste hur den 
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skulle te sig. Att vara osäker inför framtiden beskrivs även av personer som genomgått en 

benmärgstransplantation (Baker et al., 1999). Deltagare beskriver en rädsla för återfall av 

sjukdomen men också om osäkerhet inför framtiden där de syftar på ekonomi, jobb och 

roller i familjen. I studien av Andreassen, Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson 

(2006) upplevde deltagare med esofaguscancer att det var svårt att göra planer i förväg då 

de inte visste hur framtiden skulle se ut. 

 

Deltagare i den här litteraturstudien beskriver att behandlingen inverkar på livet då de 

besvärades av biverkningar. Biverkningarna sågs dock som ett litet pris att betala för att 

motverka avstötning. Även deltagare i studien av Baker et al. (1999) påverkades av 

biverkningar av behandlingen de genomgick för sin cancer och de upplevde en förändrad 

självbild av biverkningar så som håravfall. I studien av Kaba et al. (2002) beskrev 

deltagare att de påverkades av biverkningarna men ansåg att leva med biverkningarna var 

bättre än att inte ha något liv alls. 

 

I den här litteraturstudien upplevde deltagare stöd från andra patienter som genomgått 

liknande situation. De upplevde att andra patienter och stödgrupper kunde ge bättre 

information än vårdpersonal och att de gav stöd genom att diskutera erfarenheter och 

symptom med varandra. Stöd fick deltagare även då de hjälpte andra. Dessa upplevelser 

kan jämföras med Swenson et al. (2003) studie på kvinnor som överlevt ovarialcancer. 

Dessa kvinnor var i behov av att prata med andra kvinnor som fått samma diagnos och 

genomgått liknande behandlingar. Deras behov av stöd tycktes inte minska utan sågs i 

alla faser. Kvinnor i studien (Swenson et al., 2003) ansåg att personer som har 

ovarialcancer är i behov av stödgrupper där de får prata med varandra och med dem som 

överlevt sjukdomen. Även i en studie av Andreassen et al. (2006) upplevde personer med 

esofaguscancer att stöd gavs från andra patienter och att informationen var mer värdefull 

från dem än från vårdpersonal. I denna litteraturstudie beskrivs närståendes roll i stödet 

och att stödet från närstående hjälpte deltagare att få styrkan att bli bättre. I studien av 

Swenson et al. (2003) beskrev vissa kvinnor avsaknaden av stöd från närstående. De var i 

behov av att prata och få förståelse från dem samt att de bekräftade sjukdomen. 

Kvinnorna beskrev att det var tungt att bära bördan utan stöd från närstående. Andra 
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kvinnor fick stöd från närstående och upplevde att de fanns där för dem. De upplevde att 

folk inte dömde dem och att de fick göra vad de ville. Även i studien av Kaba et al. 

(2000) påvisas vikten av stöd från andra personer i omgivningen. Deltagare i den studien 

upplevde både att få stöd och att inte få stöd. I den här litteraturstudien framkom det dock 

att stödet kunde bli för överbeskyddande och att det hämmade deltagare att fortsätta med 

livet. De upplevde även en osjälvständighet och att vara beroende av andra. I en studie av 

Baker et al. (1999) upplevde deltagare som genomgått en benmärgstransplantation att 

personer i deras närhet inte kunde sluta att ta hand om dem även om de klarade sig själv. 

De fortsatte att skämma bort deltagarna. Deltagare i Baker et al. (1999) upplevde att de 

inte var självständiga och att de inte kunde ta hand om sig själv. De upplevde dock att 

deras största problem var att personer runt omkring dem försökte kontrollera deras liv. 

Denna litteraturstudie visade även att informationen sågs som ett stöd och att deltagare 

var i behov av information men att den inte alltid var tillfredställande. Detta beskrevs 

även av deltagare i studien av Andreassen et al. (2006) där information önskades om inte 

bara sjukdomen utan även om hur det är att leva med en livshotande sjukdom. Deltagare 

upplevde även en rädsla för att ställa vissa frågor då de var rädda för vad svaret skulle bli. 

 

I kategorin Att ha förmågan att påverka det nya livet framkom det att deltagare upplevde 

att de fått en ny chans i livet och att de värdesatte livet mer. De prioriterade sin energi till 

vad de ansåg var viktigast. Även deltagare i studien av Swenson et al. (2003) 

omprioriterade sina värderingar och såg på livet annorlunda. De tog inget längre förgivet 

utan värdesatte livet mer. Den här litteraturstudien beskriver även att deltagare ansåg att 

det var upp till var och en att förändra sin livsstil och att de kämpade för att få ett normalt 

aktivt liv för sina barns skull. I studien av Baker et al. (1999) förändrade deltagare sin 

livsstil för att underlätta sitt liv. Förändringarna bestod av att äta nyttigare, vila mer samt 

att inte stressa. Deltagare i studien av Andreassen (2006) värdesatte sin tid allt mer och 

levde för sina barns skull. 

 

Kategorin Att känna och visa tacksamhet beskriver att deltagare upplevde tacksamhet 

gentemot donatorn, Gud och det nya organet de fått. Tacksamheten visades genom att de 

tog hand om sin kropp och levde hälsosamt. De var även tacksamma över att ha gjort 
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transplantationen. Deltagare i studien av Baker et al. (1999) insåg att vilken tur de haft 

som fått göra transplantationen men att de kände skuld för att andra inte klarat sig lika 

bra. Även studien gjord av Kaba et al. (2000) beskriver tacksamhet hos deltagare som 

riktar sig främst mot Gud och de ansåg att de kunde hantera situationen bättre tack vare 

sin tro. De ville däremot inte veta något om donatorn. 

 

Genom att personer påverkas både fysiskt och psykiskt efter en transplantation behöver 

dessa människor stöd, vilket har påvisats i denna litteraturstudie. Deltagare i den här 

studien upplevde att de fick stöd från andra personer som genomgått liknande situation 

samt från närstående. Stöd från vårdpersonal beskrevs av få deltagare och då handlade det 

mest om brist på stöd. De ansåg att informationen de fick var bristfällig och att personer 

som genomgått liknande situation gav bättre information än vad vårdpersonal gav. Denna 

kunskap visar på ett behov av att skapa kontakt med andra transplanterade personer i 

form av exempelvis stödgrupper. Stöd är något som behövs under hela processen i en 

organtransplantation. Det innefattar både före, under och efter transplantationen. 

Antonovsky (2005, s. 44-45) anser att om personer ska kunna hantera förändringen på 

konstruktivt sätt och anpassa sig till nya förutsättningar krävs en hög begriplighet. Detta 

ges genom att sjuksköterskan erbjuder stöd genom goda interventioner så att personen 

kan göra det bästa av situationen och anpassa sig till nya förutsättningar. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har en manifest kvalitativ innehållsanalys använts, efter Burnard 

(1991). Analysen görs för att få fram upplevelser hos personer och metoden har både sina 

styrkor och brister. Styrkorna ses då metoden leder till ett systematiskt tillvägagångssätt 

för analysen. Analysen riskerar alltid att påverkas av författarnas egna åsikter och syn på 

forskningsfrågan (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252) men genom att gå systematiskt 

tillväga reduceras denna risk. Framför allt ger metoden ett inifrånperspektiv vilket lämpar 

sig bäst för denna uppsats syfte (Holloway & Wheeler, 2002, s. 12-13; Polit & Beck, 

2008, s. 517). Brister kan ses då enheterna kondenseras och förenklas då viktig innebörd i 

enheterna kan förbigås. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 240-241) är det vanligt 
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bland studenter att dra slutsatser från textenheterna för snabbt och därmed förbigå 

innebörden i enheterna. 

 

Brister kan även ses vid kategoriseringen då enheterna förs samman och en viss tolkning 

är nödvändig. Här riskeras resultatet att påverkas beroende på vem som gör 

kategoriseringen. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 259-260) minimeras dessa 

risker och därmed ökar trovärdigheten i resultatet då någon utomstående, men som har 

kunskap om analysprocessen, granskar den genomförda analysen. I vårt fall har 

trovärdigheten ökats genom utförda seminarier där opponentskap har givit respons till 

den utförda analysen. Kvalitén i denna uppsats har ökats genom dess pålitlighet då 

tillvägagångssättet för litteratursökningen samt analysen är noga beskrivet (Polit & Beck, 

2008, s. 530-531). Trovärdigheten har stärkts då en av inklusionskriterierna för artiklarna 

använda i analysen var att de skulle ha ett medel eller högt betyg efter 

kvalitetsgranskningen. Dock har fem artiklar ett medelbetyg och sex ett högt betyg. 

Genom att nästan hälften av artiklarna inte nådde till ett högt betyg leder det till en inte 

lika full stark trovärdighet på denna uppsats. Polit och Beck (2008, s. 511) skriver att en 

hög trovärdighet fås bland annat då kodningen av textenheter i ett tidigt stadium görs av 

minst två personer, vilket är fallet i denna uppsats. 

 

Slutsatser 

Den här litteraturstudien visar att personer med en transplanterad njure eller lever kan 

känna sig begränsade efter transplantationen. De kan känna sig isolerade på grund av 

rädsla för infektioner, känna sig trötta och ha brist på energi samt uppleva en försämring 

av minnet. Resultatet påvisar även att deltagare upplever brist på stöd från 

vårdpersonalens sida och de känner att närstående och andra patienter som genomgått en 

transplantation kan ge ett bättre stöd. 

 

För att hjälpa personer som fått en ny njure eller lever att få en hög begriplighet genom 

hela transplantationsprocessen är det av vikt att få stöd från vårdpersonal. Enligt Swenson 

et al. (2003) kan sjuksköterskan ge stöd genom att visa empati för personerna. För att visa 

empati krävs ingen direkt handling utan istället att lyssna och bekräfta personens lidande. 
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Studien av Andreassen et al. (2006) visar att deltagare med esofaguscancer upplevde att 

sjuksköterskor gav praktiskt och känslomässigt stöd. De ansåg att sjuksköterskor kunde 

ge den information de var i behov av då de även har en medicinsk kompetens. Studien 

visar även att deltagares närstående hade en stor betydelse för att få den information som 

deltagare behövde. Detta berodde på att närstående kunde ställa frågor utifrån ett annat 

perspektiv än de cancersjuka. Sammanfattningsvis innebär resultatet från denna 

litteraturstudie att stöd från sjuksköterskan kan ges genom att ordna stödgrupper med 

andra personer som genomgått en transplantation och att ge fullgod information både före 

och efter transplantationen, inte bara till patienten utan även dennes närstående. Personer 

som genomgått en njur- eller levertransplantation är i behov av att sjuksköterskan lyssnar 

på hur denna upplever situationen och eventuella problem som individen har. Andra 

resurser som till exempel diakonissa eller kurator kan utnyttjas. 

 

Den här litteraturstudien visar att personer med en transplanterad njure eller lever kan 

uppleva stödet från vårdpersonal som bristfälligt. Resultatet visar dock inte hur deltagare 

vill att stödet ska ges. Denna studie påvisade inte heller något om hur sexualiteten 

påverkas efter en transplantation av njure eller lever. Därför föreslås fördjupad forskning 

inom dessa specifika områden.
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