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Abstrakt 
 

Bakgrund: Om njurarnas huvudfunktion sviktar eller upphör kan njursvikt uppstå. 

Behandlingsform för njursvikt är antingen dialysbehandling eller njurtransplantation. Varje år sker 

ungefär 400 njurtransplantationer i Sverige där sjuksköterskors arbete är betydande. Syfte: Att 

belysa patientens erfarenheter efter en njurtransplantation. Metod: Genom angelägna sökord som 

stämmer överens med litteraturöversiktens syfte samt granskning med hjälp av Carlsson och 

Eimans bedömningsmall framkom 13 vetenskapliga artiklar till resultatet, 10 kvalitativa studier 

och 3 kvantitativa studier. Resultat: Analysarbetet resulterade i fem teman angående patientens 

erfarenheter: Att hantera en ny situation, Behov av professionellt stöd, Stöd i vardagen, Känslor av 

tacksamhet och skuld samt Livets nya mening. Diskussion: Patienterna anser att flera faktorer 

belyste deras erfarenheter tiden efter en njurtransplantation. Dessa faktorer kunde handla om 

biverkningar av medicineringen, rädsla för avstötning, kunskapsnivån hos patienten som hos 

vårdpersonalen, aktivt stöd eller tacksamhet till att få en andra chans. Slutsats: Patienternas behov 

av mer undervisning ger möjlighet till en ökad kunskapsnivå samt mer utbildning av hälso- och 

sjukvårdspersonal angående tiden efter en njurtransplantation. 

 

 

 

Nyckelord: Hälso- och sjukvården, Känsla av sammanhang, Litteraturöversikt, 

Njurtransplantation, Patientens erfarenheter. 
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Introduktion 

Behovet av transplantationsorgan är världsomfattande och ett geografiskt problem enligt Chong, 

Kyung, Kim och Lee (2016) som menar att väntetiden inte har förlängts på grund av efterfrågan för 

till exempel njurtransplantationer då antalet givare ökat de senaste åren. Detta gör i alla fall att 

efterfrågan och tillgången av organ är i obalans vilket resulterar i att många människor dör i 

väntan på transplantation. Uppskattningsvis räknar Chong et al. (2016) med att ca 30 000 

människor skrivs in på väntelistan varje år om att få en ny njure. Omar, Tinghög, Carlsson, 

Omnell-Persson och Welin (2013) uppger att tillgången på njurar är begränsad inte enbart i Sverige 

utan i flera andra länder runtom Europa och världen.  

Bakgrund 

Njurarnas funktion 

Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2006) beskriver att njuren består bland annat av en njurartär, 

njurven, urinledare och lymfkärl. Riksförbundet för njursjuka (RNj, 2004) samt Sand et al. (2006) 

anger att njurarna har flera olika uppgifter i kroppen, till exempel att avlägsna avfallsämnen, bidra 

till syra-basbalansen samt bilda glukos etc. Sand et al. (2006) anger att den vätskemängd som går 

igenom njurarna kallas för glomerulär filtrationen (GFR). När GFR försämras kan det bero på att 

blodkärlen och nefronen förändras som orsakas av att de flesta läkemedel som intas, elimineras via 

njurarna och urinen. En försämring av njurarnas funktion kan leda till njursvikt (Sand et al., 2006). 

 

Patienter med njursvikt  

När utsöndringen av njurarnas huvudfunktioner sviktar eller slutat att fungera uppstår enligt 

Gulbrandsen (2011) och Omar et al. (2013) njursvikt. Det leder till att blodet inte renas och att 

njurarna behöver hjälp med alla dess viktiga funktioner som får kroppen att fungera. Det finns två 

olika behandlingsformer när njurarnas funktioner försämras och deras arbete avtar. En av dessa 

behandlingar är dialys, som går ut på att rena kroppen från avfallsämnen och slaggprodukter och 

därmed ersätta den njurfunktionen som försämrats. Denna form av behandling genomförs flera 

gånger i veckan på en dialysmottagning och tar några timmar att genomföra varje gång. Detta blir 

en livslång behandling om inte det andra alternativet blir aktuellt. Den andra behandlingen mot 
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njursvikt är njurtransplantation där patientens njure ersätts med en ny njure från en annan 

människa (Gulbrandsen, 2011). 

 

Berntzen et al. (2011) och Omar et al. (2013) uppger att när patientens njursvikt har blivit så 

allvarlig att det enda behandlingsalternativet som kvarstår är njurtransplantation blir patienten 

bedömd för lämplighet att genomgå en möjlig transplantation. RNj (2004) betonar att under 

väntetiden för att få genomgå en njurtransplantation är det viktigt att patienten försöker 

upprätthålla en god fysisk form för att återhämtningen ska gå så bra som möjligt efter operation, 

d.v.s. äta hälsosam kost och vara fysiskt aktiv. Patienter ska erbjudas psykologiskt stöd då 

väntetiden kan vara påfrestande och ge upphov till oro. Om patienter genomgår en 

dialysbehandling under väntetiden är det betydande att fullfölja läkarens ordinationer samt de 

rekommendationer gällande medicinering som anges.  

 

I Chong et al. (2016) menar patienter som genomgår en dialysbehandling i väntan på en 

njurtransplantation uppleva en ökad smärta och mer trötthet. Det kan också medföra att patienter 

känner en uppgivenhet angående deras livssituation. Patienter betonade att gå i dialys och 

samtidigt vänta på en njure gav dem tankar på att livet närmar sig sitt slut. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen hjälpte dem att fokusera på de möjligheter en njurtransplantation skulle 

innebära. Patienterna ansåg att det var svårt att se hur framtiden skulle se ut. Däremot var 

förhoppningen att livet skulle återgå till det normala efter en eventuell njurtransplantation. En del 

patienter såg hur deras liv stod stilla i väntan på en ny njure och att det medförde många 

begränsningar i samtliga vardagssituationer vilket minskade deras frihet. Det framkom också att 

patienter med njursvikt i väntan på en njure inte ville försämras ytterligare under väntetiden. 

Majoriteten av de patienter som tillslut fick genomgå en transplantation skapade höga 

förväntningar om vad som skulle ske efter njurtransplantationen (Chong et al. 2016). 

 

Berntzen et al. (2011) samt RNj (2004) menar att väntetiden kan variera beroende vart njure 

kommer ifrån, d.v.s. en levande eller avliden donator. I en broschyr från Karolinska sjukhuset, KS 

(2015); RNj (2004) ges en beskrivning om skillnaden mellan en levande och avliden donator. 

Skillnaden är att en levande givare, antingen en närstående till patienten eller en anonym person 

har anmält sitt intresse att donera och därefter genomgår en utredning för lämplighet och bli 

godkänd som donator. Om ingen levande givare finns tillgänglig kan en njure doneras från en 
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avliden person, oftast en anonym givare genom donationsregistret. Berntzen et al. (2011): RNj 

(2004) beskriver att många patienter avlider i väntan på att en ny njure på grund av dålig 

njurfunktion och fåtalet donatorer. När patienten blir kallad för operation startar en gedigen 

process på sjukhuset. Personen som ska donera en njure ska förberedas, övervakas och observeras 

av hälso- och sjukvårdspersonal. Mottagaren till njuren ska förberedas både fysiskt och psykiskt 

inför det som kommer att ske där till exempel sjuksköterskan har en betydande roll för patienten. 

 

Njurtransplantation 

Varje år sker ungefär 400 njurtransplantationer i Sverige. Njurtransplantation är en 

behandlingsform som ges när njursvikten har blivit så allvarlig att njurens kapacitet nästintill är 

obefintlig (Bakkan, Myrseth, Kongshaug & Grov, 2011). Njurtransplantation en bättre behandling 

jämfört med dialys. Det ger en högre överlevnad med bättre livskvalité men medför livslång 

medicinering. En njurtransplantation är dessutom mer kostnadseffektiv jämfört med dialys 

(Chong et al., 2016; Fallon, Gould & Wainwright, 1997; Howell et al., 2016; Omar et al., 2013). 

Bakkan et al. (2011) och RNj (2004) nämner att en njure opereras in i mottagaren vid fossa iliaca. 

Det ligger i den nedre kvadraten av buken där njuren antingen placeras på höger eller vänster sida 

om naveln. Bakkan et al. (2011) beskriver att en njurtransplantation påverkar människan på olika 

sätt både före och efter transplantationen. En påverkan som kan ske efter en njurtransplantation är 

avstötning, vilket innebär att njurens funktion efter transplantationen försämras och att kroppen 

stöter ifrån sig det nya organet trots god läkemedelsbehandling (RNj, 2004). Sjuksköterskan har i 

sitt arbete med denna patientgrupp en viktig funktion att se till patientens välmående ur ett 

holistiskt synsätt där omvårdnaden och hela människan ska vara i fokus (Bakkan et al., 2011).  

 

Sjuksköterskans arbete 

När en njurtransplantation ska genomföras påbörjas en process med mycket omvårdnad. I detta 

skede är det viktigt att sjuksköterskan observerar och övervakar patienten enligt framtagna rutiner 

och riktlinjer. I denna fas kan patienten uppleva och erfara många fysiska och psykiska tecken. 

Detta kan uppkomma i olika skeden i vårdprocessen, antingen före, under eller efter 

njurtransplantationen samt i ett senare skedde, när patienten hunnit kommit hem och ska återgå 

till sitt vardagliga liv (Berntzen et al., 2011; RNj, 2004). Howell et al. (2016) nämner att om en 

njurtransplantation ska ge en positiv effekt bör patienten följa sjukvårdens rekommendationer. 
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Fallon et al. (1997) beskriver att sjuksköterskan har en specifik roll i arbetet med patienter som ska 

genomgå en njurtransplantation. Det kan innebära att hjälpa patienter med tillgång av olika 

resurser och försöka skapa förutsättningar till möjligheten av att anpassa livet efter 

transplantationen. Sjuksköterskan ska ge stöd med fokus på fysisk och psykisk omvårdnad samt 

ge patientutbildning om återhämtning efter njurtransplantationen. Det är av betydelse att förstå 

patientens erfarenheter och förväntningar efter transplantationen. Det uppkom också en fundering 

om att det borde finnas specialistsjuksköterskor inom njurmedicin, precis som inom andra 

områden, till exempel onkologi och kardiologi för att lättare kunna uppmärksamma patientens 

mående (Fallon et al., 1997). Howell et al. (2016) anser att om sjuksköterskan kan förstå patientens 

önskemål blir det ett mer effektivt sätt att arbeta på. Vilket underlättar informationen till patienten 

där ett beslut lättare kan tas tillsammans mellan sjuksköterskan och patienten.   

 

Teoretisk anknytning   

Att försöka förstå vad patienten går igenom i olika skeden i livet är en av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, där det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd inför patienten (Fallon et al., 1997). 

Patienter som genomgått en njurtransplantation kan erfara att deras liv förändras (Chong et al., 

2015; Howell et al., 2016). Alla patienter kan få olika erfarenheter trots samma behandlingsmetod 

och det är viktigt att förstå. För att patienter lättare ska kunna förstå och beskriva vad de har för 

erfarenheter kommer författaren till denna litteraturöversikt använda sig av Aaron Antonovskys 

omvårdnadsteori som teoretisk anknytning. Detta för att patienterna ska får en central roll i sin 

egen erfarenhet efter en njurtransplantation. 

  

Känsla av sammanhang, KASAM är en framtagen teori formad av Aaron Antonovsky, en israelisk 

sociolog (Antonovosky, 1991, s. 38). Antonovsky menar att teorin bygger på människans 

förutsättningar att med hjälp av olika medel kunna finna vägledning i hur varje enskild individ ser 

på livet. Det betyder att Antonovsky vill att patienten ska förstå var hälsan har sitt ursprung, d.v.s. 

det salutogena. Fokus i KASAM ligger på tre olika enheter som är hanterbarhet, begriplighet samt 

meningsfullhet. 
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Antonovsky (1991, s. 39-41) berättar att den första enheten, hanterbarhet går ut på att individen 

ska förstå vilka resurser som finns tillgängliga när de upplever en svår situation. Med hjälp av 

olika resurser ska patienter kunna möta det krav som de ställs inför. Det andra begreppet 

begriplighet, fokuserar på hur individen upplever struktur och ordning för att kunna uppnå 

förståelse i livets olika uppstådda situationer. Den tredje enheten, meningsfullhet bygger på hur 

känslomässigt engagerad en människa är och i vilken utsträckning ens problem påverkar livet. Det 

innebär att göra ett aktivt val för hur detta motiverar och utmanar en till att söka mening i det som 

sker. Antonovsky sammanfattade det tre enheterna som är beskrivna ovan i ett citat:  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begriplig, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky, 1991, s. 41).  

 

Problemformulering 

Att behandling mot njursvikt antingen är dialys eller transplantation av en njure är vetenskapligt 

bevisat (Omar et al. 2013). Patienter som lyckas få en njure av en levande eller avliden donator ska 

erbjudas god omvårdnad som är baserad på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det 

finns flera faktorer som berör patienters erfarenheter av en njurtransplantation och det leder till att 

sjuksköterskor har en nyckelroll i arbetet med dessa patienter inom hälso- och sjukvården 

(Njurförbundet, 2005). Det är viktigt att sjuksköterskor och patienter förstår vilka förändringar en 

njurtransplantation kan innebära. Att få mer förståelse och kännedom om hur patienters tid efter 

en transplantation har för erfarenheter kan skapa goda förhoppningar om att utveckla 

omvårdnaden av denna patientgrupp för sjuksköterskor. Då tidigare forskning inom detta område 

är begränsad kan denna litteraturöversikt bidra till mer kunskap om ämnet samt väcka ett intresse 

av att mer forskning kring hur patienters erfarenheter tiden efter njurtransplantation behövs.   

Syfte 

Syftet var att belysa patienters erfarenheter efter en njurtransplantation. 
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Metod 

Design 

Denna studies design är en litteraturöversikt där fokus är att betrakta forskningsläget kring 

litteraturstudiens syfte. Segesten (2012, s. 100) menar att en litteraturöversikt ska bygga på 

personlig kunskap och beprövad erfarenhet i form av att öka kunskapsläget i ett specifikt ämne. 

Det innebär att både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar bör användas för att få 

klarhet i ett problemområde som litteraturöversikten grundar sig på. Genom att välja ett ämne där 

patienten perspektiv är i fokus för att ta reda på det nuvarande forskningsläget kan detta leda till 

att forskningen och kunskapsläget förändras.    

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i denna litteraturöversikt innehöll vuxna patienters 

perspektiv där information om erfarenheter efter en njurtransplantation angavs. Artiklar där det 

framkom hur patientens erfarenheter av njurtransplantationen före och efter ingreppet 

inkluderades om det tydligt gick att urskilja i vilket skede patienterna sagt vad. Vid sökning av 

vetenskapliga artiklar i de olika databaserna ska artiklarna vara skrivna på engelska och peer 

reviewed. Östlundh (2012, s. 76) anger att begreppet peer reviewed innebär att artikeln är 

publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Dock betyder det inte att alla artiklar i en vetenskaplig 

tidskrift är vetenskapliga. Vissa artiklar kan vara skrivna för att delge information som främjar 

tidskriftens läsare eller artiklar skrivna av redaktör. I denna litteraturöversikt kommer både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderas för att få ett så brett resultat som 

möjligt. Artiklarnas kvalitetsgrad gjordes efter Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) och de 

artiklars som bedömdes ha grad ett eller två inkluderades. 

 

Vetenskapliga artiklar med sjuksköterskors och närståendes perspektiv uteslöts då fokus låg på 

patienten. Artiklar där det inte gick att tydligt urskilja vem som sagt vad i vilket skede 

exkluderades. Även artiklar som inte hade ett tydligt etiskt resonemang uteslöts från denna 

litteraturöversikt samt de artiklarna med kvalitetsgrad tre. 
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Litteratursökning 

Litteratursökningen i denna studie har gjorts med hjälp av databaserna Cinahl, PubMed samt 

Psycinfo. William, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 80-81, 84) samt Polit och Beck (2012, s. 100) menar 

att en stor del av en litteraturöversikts litteratursökning sker i olika databaser. Vid omvårdnads 

och medicinsk forskning är Cinahl och PubMed de vanligaste databaserna för att finna 

vetenskapliga artiklar. Databasen Psycinfo anses vara ett bra komplement till Cinahl och PubMed 

för att komplettera sina sökningar. Psycinfo är mest inriktat mot de psykiatriska området men kan 

innehålla referenser till bland annat medicin och omvårdnadsforskning.  

 

Manuella sökningar gjordes i de funna vetenskapliga artiklarnas referens listor eller där den 

manuella sökningen ledde fram till en annan artikel. Om de levde upp till den kvalité som 

efterfrågades inkluderades artikeln till resultatet i denna litteraturöversikt. 

 

Sökorden som används till denna litteraturöversikt speglar studiens syfte för att få fram relevanta 

vetenskapliga artiklar som skulle forma resultatet. I sökningar efter vetenskapliga artiklar 

användes Cinahl-hedings eller MeSH-termer. Sökord som används till litteraturstudien för att 

matcha syftet var ”kidney transplantation”, ”life experience”, ”renal transplant”, ”experience”, 

”attitudes”, ”Electronic health records” samt ” patient preference”. Söknings-processen redovisas i 

bilaga 1. 

 

Urval, Relevans och kvalitetsgranskning 

Urvalet av de inkluderade vetenskapliga artiklarna till denna litteraturöversikt gjordes i flera olika 

steg. Första steget innebar att läsa titeln på de artiklar som kommit fram i den sökningen som 

gjorts i den specifika databasen. Stämde titeln överens med denna studies syfte togs den vidare till 

nästa steg. Där lästes artiklarnas abstrakt för att kontrollera att den matchade litteraturöversiktens 

syfte. Vidare lästes varje artikel igenom i det tredje steget för att kunna bilda en uppfattning och se 

helheten i varje artikeln. I det fjärde steget kontrollerades relevansen och kvalitén på de 

återstående artiklarna från de föregående steget. För att bedöma kvalitetsgraden och relevansen av 

artiklarna användes Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). Dubbletter av vetenskapliga 

artiklar uppkom vid fler litteratursökningar men valdes att endast redovisas en gång i bilaga 1. 

 



 

8 

 

I denna litteraturöversikt användes Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003, s. 16-17) (se 

bilaga 2) för att kontrollera relevans och kvalitetsgrad av de kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar som valdes ut till denna studie. Carlsson och Eimans bedömningsmall 

kontrollerar bland annat att de vetenskapliga artiklarna innehåller abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, resultat, diskussion samt slutsats med flera undergrupper. En punkt i bedömningsmallen 

korrigerades ”Patienter med lungcancer” då den inte matchade denna studies syfte och tog därmed 

bort. Detta ledde till att totalpoängen ändrades och justerades. Bedömningsmallens olika områden 

ger poäng som ger en totalpoäng som omvandlas till procent. Dessa procent ger en bild av vilken 

kvalitetsgrad den vetenskapliga artikeln hade. Om artiklarna uppnådde kvalitetsgrad ett (>80 

procent) eller två (70- 79 procent) inkluderades de till denna litteraturöversikt.  

 

Analys 

Analysarbetet i denna litteraturöversikt tog stöd av Friberg (2012, s. 127-129) som beskriver att det 

valda artiklarnas resultat utgör en helhet. Denna helhet ska granskas och författaren ska plocka ut 

delar som svara på syftet till sitt arbete. Dessa utplockade delar är viktiga meningsenheter som 

belyser likheter eller skillnader mellan det olika utvalda artiklarna som tillsammans skapar en ny 

helhet till författarens egna resultat i litteraturöversikten.   

 

De vetenskapliga artiklarna lästes till en börja igenom för att skapa en uppfattning om helhet av de 

inkluderade artiklarna. Artiklarna lästes flera gånger för att skapa en förståelse samt upptäcka 

fakta som matchade till litteraturöversikts syfte. Därefter togs meningsbärande enheter ut med 

likheter samt skillnader som vara betydande för resultatet. Varje artikel fick därpå en färg för att 

kunna starta kodningsprocessen. Efter att meningsbärande enheter tagits ut ur artiklarna med dess 

färg kunde flera likheter och skillnader urskiljas bland de olika artiklarna och bilda nya enheter 

som skapade en ny helhet. Det bildade tillsammans en ny färgkodning för att kunna skapa teman 

till resultatet. Översikt av samtliga artiklar i resultatet redovisas i bilaga 3.  

 

Etiskt övervägande  

Det är viktigt att skydda människans rättigheter, ha respekt för människans värdighet och deras 

rättvisa. Det är faktorer att ta hänsyn till på grund av att deltagarna i de vetenskapliga artiklarna är 

människor (Polit och Beck, 2012, s. 150). 
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Ställningstagandet som författaren gjort till denna studie var att ett etiskt resonemang skall ha förts 

av författarna i de vetenskapliga artiklarna för att bli inkluderade i denna litteraturstudies resultat. 

Det var av betydelse att citat och övrig text hanterades med försiktighet för att inte förlora viktigt 

innehåll från originaltexten i de vetenskapliga artiklarna. 

 

Resultat 

Tretton vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet, tre kvantitativa studier och tio kvalitativa 

studier. Artiklarna är från olika geografiska områden vilket ger ett större perspektiv om hur 

patienters erfarenhet efter en njurtransplantation upplevs. Resultatet presenteras i fem teman och 

redovisas i figur 1. 

 

Figur 1. Resultatets olika teman. 

Att hantera en ny situation 

Erfarenheterna hos patienter som genomgått en njurtransplantation är att de tog många läkemedel 

för att inte riskera en avstötning av njuren. Det ansågs både vara positivt och negativt. Positivt för 

att det gav en möjlighet till en andra chans och negativ på grund av de biverkningar som 

medicineringen kunde medföra. Många patienter upplevde biverkningar som viktökning, 

skakningar, diarré, humörförändringar, sömnsvårigheter, mindre aptit, trötthet, 

koncentrationssvårigheter, illamående och smärta (Boaz & Morgan, 2014; Fisher, Gould, 

Wainwright & Fyllon, 1998; Hainer Bertelsen, Rasmussen, Spliid Ludvidsen & Finderup, 2015; Liu, 

Feurer, Dwyer, Shaher & Pinson, 2009; Orr, Orr, Wills, Holmes & Brittion, 2007a; Orr, Willis, 

Holmes, Brittion & Orr, 2007b samt Suet-Ching Luk, 2004). Patienterna i Orr et al. (2007a); Suet-

Ching Luk (2004, s. 205) tillkännagav att de fått benskörhet och ökad behåring ”illegal hair 

immigration”. I Lonargian, Brannigan och Murray (2017) samt Wiederhold, Langer & 

Landenberger (2011) berättade patienterna att deras urinproduktion ökade efter transplantationen 
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vilket ansågs vara positivt. ”Now I know what everyone feels like getting up during the night and 

having to go to the toilet” (Lonargain et al. 2017, s. 208). En tid efter transplantationen upplevde en 

del patienter i Boaz och Morgan (2004) studie att deras utseende har förändrats på grund av alla 

läkemedel de intagit.  

 

En del patienter uteslöt medvetet några tabletter utan att ha diskuterat detta med ansvarige läkare 

på grund av att några av tabletterna fick dem att uppleva olika biverkningar (Boaz & Morgan, 

2004; Harrington & Morgan, 2016). Flertalet patienter ansåg att det var viktigt att ta alla tabletter 

för att må bra och att det bara var något de fick acceptera efter transplantationen då det var en del 

av återhämtningen (Amerena & Walace, 2009; Boaz & Morgan, 2014; Suet-Ching Luk, 2004). ”It is a 

small price to pay for having, what is, I suppose, my life back again…” (Boaz & morgan, 2014, s. 

252).  

 

Det är viktigt att patienterna lär sig vilka symtom som uppkommer vid en eventuell avstötning 

(Suet-Ching Luk, 2004). Patienter i Orr et al. (2007a) samt Orr et al. (2007b) studie berättar om 

deras erfarenheter där medicineringen var en stor del av det nya livet efter transplantationen då 

tabletterna ska intas flera gånger om dagen vid specifika tidpunkter för att minimera risken för 

avstötning. En del patienter beskrev behov av att få en påminnelser om sin medicinering:  

 

My husband’s always saying every time I go to bed, have you taken your tablets, when I 

get up in the morning, have you taken your tablets, get up from my lunch, have you taken 

your tablets? You’ve just got to do it (Orr et al. 2007b, s. 657). 

 

En del patienter kände oro för hur njuren skulle må och vetskapen om avstötning gav dem en 

osäker framtid som kunde leda dem tillbaka till dialys (Amerena & Wallace, 2009; Harrington & 

Morgan, 2016; Lonargian et al., 2017; Orr et al., 2007a). ”I think I have to prepare myself at some 

point for it failing” (Amerena & Wallace, 2009, s. 277). Detta uppgav även Fisher et al. (1998) och 

Wiederhold et al. (2011) där en del var rädda för avstötning och vilka komplikationer som skulle 

tillstöta. En del patienter berättade att rädslan för att drabbas av en eventuell avstötning 

förstärktes då det ansågs att njuren var en gåva till dem från någon annan (Hainer Bertelsen et al., 

2015). I den kvantitativa studien av Liu et al. (2009) nämner majoriteten av patienterna att de 

försökte förebygga en avstötning genom att upprätthålla en god hälsa. 
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Behov av professionellt stöd 

Patienterna berättade att sjuksköterskan gav dem emotionellt- och fysiskt stöd efter 

njurtransplantationen (Amerena & Wallace, 2009; Boaz & Morgan, 2014; Orr et al., 2007a). I Fisher 

et al. (1998) studie beskriver patienterna att personalens stöd motiverade dem till att njuta när de 

mådde bra för att kunna minnas det när de hade en dålig dag. Patienter nämnde att flera av dem 

efter njurtransplantationen använde sig av coping-strategier med hjälp av sjuksköterskan som 

kunde motivera och utvärdera deras mående (Liu et al., 2009). Det stärks i Lonargain et al. (2017) 

där sjuksköterskan kunde sätta sig vid sängkanten för att ge stöd och samtala om de förändringar 

som sker i livet efter njurtransplantationen.  

 

Sjuksköterskorna informerade patienten om att de är själva ansvariga för att följa sin behandling 

vad gällande medicinering. Dock kände vissa patienter att de inte fick tillräcklig information 

angående återhämtningen efter njurtransplantation innan de blev utskrivna från sjukhuset (Boaz & 

Morgan, 2014; Harrington & Morgan, 2016; Orr et al., 2007b). Detta stärks i White och Gallagher 

(2010) studie där patienterna kände att de skulle vilja ha mer information av sjuksköterskorna om 

deras hälsotillstånd med att de inte ville delaktiga i det avgörande beslut angående deras 

behandling. ”You read, you learn, you become an expert. Until if affects you, you know nothing 

about it” (Orr et al 2007b, s. 658). Patienterna berättade att sjuksköterskan behöver mer utbildning i 

att bemöta och informera dem om deras hälsa (Wiederhold et al., 2011). 

 

Patienter uppger att sjuksköterskan var duktig på att informera om själv-kontroller av till exempel 

vikt och blodtryck (Orr et al., 2007a; Orr et al., 2007b). Patienterna beskrev att sjuksköterskorna 

berättade om betydelsen av att tänka på dieten och vikten av att sova ordentligt (Harrington & 

Morgan, 2016; Wiederhold et al., 2011). Patienterna berättade att de upplevde rutinmässiga 

kontroller efter njurtransplantationen på sjukhuset. Där övervakning av njuren var betryggande 

för att eventuellt upptäcka en avstötning. Det gjorde att patienterna kände sig sedda i sin rädsla 

och oro vilket resulterade i att de fick en känsla av att sjukvården brydde sig om dem. Om 

undersökningarna visade tecken på avstötning gjordes noggrannare kontroller på njuren samt 

genomgång av läkemedel för att motverka en avstötning (Boaz & Morgan, 2013; Harrington & 

Morgan, 2016). “It´s very important to just make sure that, that, you know, everything is working, 

working right…” (Boaz & Morgan, 2013, s. 252). 
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Stöd i vardagen 

Erfarenheter hos patienter var att stödet efter njurtransplantationen mest bestod av psykisk 

återhämtning där deras partner spelade en betydande roll (Lonargian et al., 2017; Kamran & Fife-

Schaw, 2014; Liu et al., 2009; Suet-Ching Luk, 2004; White & Gallagher, 2010; Wiederhold et al., 

2011). Patienter som kände sig dåliga fick bra stöd av sina närstående som lyssnade på deras 

behov. Majoriteten upplevde att humor var en viktig faktor i tiden efter njurtransplantationen 

(Hainer Bertelsen et al., 2015). Det framkom också i Lonargain et al. (2017) där en del av vännerna 

använde humor för att lätta upp stämningen hos patienterna: 

 

… It’s all about the disease, so it’s a question about respecting each other’s limits and 

humour and make some room for the fun times, too. That’s actually what we’ve been doing 

in this long period. We have to make some fun out of it (Hainer Bertelsen et al. 2015, s.199). 

 

En del patienter efterfrågade mer stöd i form av att träffa andra patienter som genomgått samma 

sak som de själv för att kunna ta del av deras återhämtningsprocess. Patienterna ville försöka ha 

kontakt med en förening där mer information kunde inhämtas (Hainer Bertelsen et al., 2015; 

Kamran & Fife-Schaw, 2014; Lonargain et al., 2017; Suet-Ching Luk, 2004). ”I think it ’s very 

difficult for anyone who ’s closely related  involved with someone who ’s going through a 

transplant to fully understand what you ’re going through, because they can ’t” (Amerena & 

Wallace, 2009, s. 276). 

 

Patienterna blev mer nära sin familj efter transplantationen där en patient berättar att hens partner, 

föräldrar och vänner besökte hen varje dag på sjukhuset för att ge stöd (Lonargain et al., 2017; 

Suet-Ching Luk, 2004). ”Without my family, I could´t have gone through with all this” (Suet-Ching 

Luk, 2004, s. 205). Flertalet patienter ville ha många besök för att inte känna sig ensamma vilket 

resulterade i att patienter och deras närståendes relation förändrades (Hainer Bertelsen et al., 

2015). Aremena och Wallace (2009) beskriver att patienters relationer förändrades på olika sätt 

med en själv, ens partner, närstående och donatorn. Men också att en del vänner valde att inte 

längre fanns kvar för att ge stöd och därmed försvann. Patienter i en parrelation kände att 

konflikter lättare uppstod på grund av att de ville vara mer självständiga jämfört med innan 

njurtransplantationen.  
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Många patienter berättade att de efter njurtransplantationen tack vare god återhämtning nu kunde 

återgå till arbete på deltid eller heltid (Boaz & Morgan, 2014; Fisher et al., 1998; Kamran & Fife-

Schaw, 2014; Suet-Ching Luk, 2004; Widerhold et al., 2011). Orr et al. (2007b) beskrev att de 

patienter som arbetade såg de som ett sätt att bli mer socialt delaktiga i samhället. ”Being at work 

means you have plenty to occupy you mind so that you´re not thinking what´s wrong with you” 

(Orr et al., 2007b, s. 660). Patienterna kunde bättre planera vad gällande arbete och privatliv då de 

inte behövde gå i dialys längre. Patienterna berättade att de blev mer självständiga i att kunna 

utföra andra sysslor istället (Wiederhold et al., 2011).  

 

Känslor av tacksamhet och skuld 

Patienterna kände en stor tacksamhet till donatorn och dennes familj som tog beslutet att göra en 

njurtransplantation möjlig. Patienterna berättar att det inte går med ord att beskriva den 

ödmjukhet och tacksamhet de kände till donatorn. Flera patienter nämnde att de skulle behandla 

njuren mer försiktighet på grund av att de ville ta vara på gåvan de fått till en andra chans 

(Amerena & Wallace, 2009; Fisher et al., 1998; Harrington & Morgan, 2016; Longargain et al., 2017; 

Orr et al., 2007b; Wiederhold et al., 2011). ”I feel really thankful for the kidney, appreciation of the 

person who actually gave me my life back” (Orr et al., 2007b, s. 659). En patient i Boaz och Morgan 

(2014) menade att hen inte förstod hur dåligt tillstånd hen hade förrän efter transplantationen och 

då insåg vilken enorm gåva hen fått av en annan människa. Amerena och Wallace (2009); 

Longargain et al. (2017) samt Orr et al. (2007b) nämner att några av patienterna kände en 

samhörighet med sin donator och kallade dem för ”Kidney Sister” (Orr et al. (2007b, s. 659). En 

patient uttryckte en jämförde mellan att få en njure med att bli utsläppt ut fängelset (Hainer 

Bertelsen et al., 2015). Många patienter berättade om deras skuldkänslor inför att någon var 

tvungen att dö för att göra njurtransplantationen möjlig (Lonargain et al., 2017; Orr et al., 2007b). 

Patienter i Lonargain et al. (2017) och Orr et al. (2007a) berättade att flera av dem ville skriva ett 

brev till givaren och dennes familj. Men att det var svårt att i ord beskriva vilka känslor som fanns 

inombords och det var extra svårt att uttrycka detta på ett handskrivet papper. Många ville skriva 

ett brev för att ge respekt mot familjen och framföra sin tacksamhet. Det ansågs vara viktigt att 

komma ihåg donator som gav dem livet tillbaka. 
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Livets nya mening 

Flertalet patienter fick en förbättrad hälsa, mer energi och möjligheter att upptäcka nya saker efter 

njurtransplantationen. Det var viktigt för patienterna att njuta av den nya livssituationen de ställts 

inför och fokusera på de positiva effekterna. Majoriteten av patienterna kände sig mer fysiskt 

starka vilket gav dem mer frihet. Många nämnde att deras frihet berodde på att de inte gick på 

dialys flera gånger i veckan. Patienterna beskrev att glädjen och humorn hade kommit tillbaka 

efter transplantationen (Amerena & Wallace, 2009; Boaz & Morgan, 2014; Fisher et al., 1998; 

Harrington & Morgan, 2016; Lonargain et al., 2017; Orr et al., 2007b; Suet-Ching Luk, 2004; 

Wiederhold et al., 2011). 

 

What can I say, I feel better, there is energy, you feel it in your body, there is a change in the 

body itself again… Feels energetic, feel ready to take on anything. You´re not yet able to, 

but you try, that´s worth something (Wiederhold et al., 2011, s. 420).  

 

Patienterna berättade att det tre månader efter njurtransplantationen njöt av att känna sig 

”normal” igen. Då de fick en chans att kunna socialisera sig mer i form av arbete, aktiviteter, 

intressen, ges stöd till andra, åka på semester samt äta och dricka gott med vänner (Boaz & 

Morgan, 2014; Harrington & Morgan, 2016). Patienter ville börja studera för att starta ett nytt 

kapitel i livet (Suet-Ching Luk, 2004). ”At the moment you know I feel I can take on the world…” 

(Boaz & Morgan, 2014, s. 253). Patienterna berättade att de hade mycket mer ork till att göra saker 

hemma. Till exempel att måla om garaget, ta en promenad med hunden eller vara mer aktiv 

tillsammans med familjen vilket ökade känslan av en förbättrad livskvalité. Dock upplevde en stor 

andel en enorm trötthet i slutet av dagen då energin började ta slut (Boaz & Morgan, 2014; Fisher 

et al., 1998). Många kvinnliga patienter skaffade hemhjälp för att ha mer energi kvar till familjen 

och andra aktiviteter vilket ökade deras livskvalité (Fisher et al., 1998). I den kvantitativa studien 

av Kamran och Fife-Schaw (2014) framkom det att erfarenheter angående livskvalitén kan se olika 

ut mellan könen. Män som genomgått en njurtransplantation var mer nöjda med sin livskvalité 

jämfört med kvinnor. Kamran och Fife-Schaw (2014) tillsammans med White och Gallagher (2010) 

menar att ålder, utbildningsnivå, relationsstatus och arbetsförmåga var faktorer av betydelse för 

hur patienternas erfarenheter efter en njurtransplantation såg på livskvalitén.  

 

En del patienter ansåg att det var jobbigt att åka på semester för att det var krävande att ta med 

alla läkemedel och läkarintyg som behövs om någonting oväntat hände. Men erfarenheten är ändå 
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en ökad känsla av frihet för att kunna göra något spontant jämför med innan när deras vardag 

bestod mestadels av till exempel dialysbehandlingar (Orr et al., 2007b). Patienter nämnde att de 

hade blivit rekommenderade att stanna hemma de tre första månaderna på grund av 

infektionsrisk men att det var svårt att förhålla sig till då de ville ut och upptäcka vad de gått miste 

om under tiden de varit på dialys. Några patienter kände press för att lyckas i livet nu när det har 

fått alla möjligheter till att göra det. En del ville skaffa ett arbete, familj och/eller resa (Suet-Ching 

Luk, 2004). ”I want to make the most of a second chance at life…” (Amerena & Wallace, 2009, s. 

276). Vidare beskrev patienter i Amerena och Wallace (2009) att det är viktigt att ta tillvara på 

chansen de fått och utforska så mycket som möjligt om livet innan det var försent.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patientens erfarenheter efter en njurtransplantation. 

Denna uppsats var en litteraturöversikt där fokus ligger på att sammanfatta vetenskapliga artiklar 

och forma ett nytt resultat (Segesten, 2012, s. 100). Författaren till denna studie anser att vid val av 

empirisk studie skulle eventuellt ha ge ett annat resultat. Det skulle till exempel kunna uppkomma 

nya uppgifter om hur patienter uppfattar erfarenheten efter en njurtransplantation.   

 

I de vetenskapliga artiklarna som redovisas i resultatet skulle det tydligt framgå i vilket situation 

patienten uttryckt sina erfarenheter, om det handlar om före eller efter transplantationen. De 

artiklar som innehöll erfarenheter före och efter njurtransplantationen kan ha bidragit till att 

resultatet blivit försvagat på grund av att författaren hade möjlighet att eventuellt finna artiklar 

där erfarenheten efter en njurtransplantation endast redovisades. 

 

Sökorden i litteratursökningen användes i olika kombinationer då författaren ville få fram aktuella 

och relevanta vetenskapliga artiklar.  Sökordet ”Electronic health records” tillkom efter att 

författaren valt fel Cinahl-Headings ord men sökningen gav 1 artikel till resultatet. Sökning på rätt 

Cinahl-Headings ord gjordes men resulterade enbart i dubbletter och redovisas därför inte i bilaga 

1. Manuella sökningar gjordes i de funna artiklarnas referenslistor vilket tyder på att författaren 

har noga sökt efter artiklar som kan svara på denna studies syfte. De är en styrka och minimerar 

risken att avgörande och betydande artiklar för resultatet har uteslutits. Vid flera av sökningarna 
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har dubbletter av de vetenskapliga artiklarna uppkommit både i databassökningarna samt i de 

olika referenslistorna i artiklarna, vilket författaren anser vara en styrka då till exempel valda 

sökord matchat denna studies syfte. Artiklarna i resultatet var mellan 1998-2017 vilket författaren 

anser vara en styrka då likheter och/eller skillnader om tiden efter en njurtransplantation kan 

uppkomma där patienternas erfarenheter belystes. 

 

Till denna litteraturöversikt användes Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) för att 

kontrollera relevansen och kvalitetsgraden på aktuella artiklar till resultatet. Denna 

bedömningsmall är ett betydelsefullt redskap för att granska de vetenskapliga artiklarna. 

Författaren funderade på att använda SBU:s bedömningsmall men kom fram till att Carlsson och 

Eimans bedömningsmall passade bättre för hur författaren ville arbeta med litteraturöversikten. 

Det medför att ett övervägande har gjorts inför vilken bedömningsmall som hade passat bäst för 

författaren och denna studie. I Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) tog författaren bort en 

punkt om lungcancer och totalpoängen förändrades. De gör att trovärdigheten av kvalitetsarbetet 

ökar då författaren noggrant kontrollerat hur bedömningsmallen är uppbyggd. En stark punkt i 

denna litteraturöversikt är att kvalitén på artiklarna är hög då endast grad ett och två accepterades.  

 

Analysarbetet har endast genomförts av författaren vilket kan anses vara en svaghet för att 

betydande meningsbärande enheter vad gällande likheter och skillnader från de olika artiklarna 

kan ha gått förlorad. En diskussion och reflektion har därför inte skett med någon annan förutom 

handledaren då författaren enbart haft sitt eget omdöme att ta hänsyn till vilket kan anses vara en 

svaghet. Efter att analysen var genomförd tillfördes tillslut 13 vetenskapliga artiklar som skulle 

forma resultatet. Det är en styrka att finna relevanta och informativa artiklar för att kunna bilda ett 

trovärdigt resultat som svara på studies syfte där likheter och skillnader kunde uppvisas.  

 

De etiska övervägandet som gjorts i denna litteraturstudie har med människors rättigheter att 

göra, vilket är en viktig ståndpunkt i arbetet som sjuksköterska. Det är av vikt att författaren 

därmed respekterat patientens erfarenheter och inte har förvrängt texten som förekommit i 

resultatet.  
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Resultatdiskussion 

Utifrån syftet i denna litteraturöversikt och den valda litteratursökningen framkom 13 

vetenskapliga artiklar i resultatet. Resultatet redovisades i form av fem teman: Att hantera en ny 

situation, Behov av professionellt stöd, Stöd i vardagen, Känslor av tacksamhet och skuld samt 

Livets nya mening. 

 

Enligt Aaron Antonovky (1991, s. 40) är det viktigt att människan skall känna hanterbarhet i olika 

situationer som uppstår i livet. Det innebär bland annat att en människa ska med hjälp av KASAM 

och hanterbarhet få möjlighet att få förutsättningar till vilken grad av resurser som behövs och vad 

som krävs för att hantera den nya erfarenheten. Författaren menar att resursen kan till exempel 

vara en person inom hälso- och sjukvården med en viss profession, till exempel en sjuksköterska. 

Detta kan också sammankopplas med denna studies resultat där patienten ska få en möjlighet att 

kunna hantera ny situationer som uppstår, d.v.s. biverkningar och ordinationer av läkemedel för 

att minska risken för avstötning. Det är av betydelse att patienten ska finna de resurser som 

behövs för att kunna hantera den nya situationen som uppstår.   

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på att majoriteten av patienterna efter sin 

njurtransplantation upplevde flera olika biverkningar på grund av medicineringen för att 

motverka en avstötning. En del patienter struntade i att ta vissa tabletter för att slippa en 

biverkning. Andra förstod att medicineringen var livsviktig för att inte riskera en avstötning och 

att tabletterna gjorde att livet nästan kunde fortsätta som innan njursvikten. Chen, Chen, Lee och 

Wang (2007); Gill (2016) samt Zarifian (2006) nämner att flertalet patienter uppger att de upplever 

samma symtom och biverkningar som redovisas i denna litteraturstudie. En liten del av 

patienterna i Zarifian studie uppgav att deras livskvalité blev mer problematisk på grund av 

symtomen och biverkningarna som uppstod. Tong, Mortonm, Howard och Craig (2009) tar upp att 

en del patienter valde att inte följa den medicinska ordinationen för att få en känsla av att vara 

”normal”. Antonovsky (1991, s. 40, 186-187) menar att patienter måste finna en strategi för att finna 

hanterbarhet i att kunna hantera en situation som uppstår, till exempel biverkningar eller att 

kunna hantera att livet förändras till en ny situation. I en broschyr utformad av Karolinska 

Sjukhuset (2015) beskrivs betydelsen för patienten att ta sina mediciner varje dag enligt 

rekommendationerna och om de inte intas kan njuren drabbas av avstötning och andra 

komplikationer. Patienter med stark KASAM kan enligt Antonovsky bättre hantera sitt 
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hälsotillstånd om de får rätt förutsättningar och tillgång till rätt resurser. Det betyder att patienter 

som anser sig ha problem med sjukdomsrelaterade åkommor lättare kan hantera sin hälsa om de 

förstår sammanhanget. Det kan handla om att följa de rekommendationer angående medicinering 

eller förstå tillgången av sjuksköterskans kunskap och kompetens för att kunna inhämta mer 

kunskap. 

 

Rädsla för att drabbas av avstötning efter njurtransplantationen och dess komplikationer var till 

exempel att återgå till dialys. Det ansågs vara en betydande del av erfarenheten från patienterna i 

denna litteraturöversikt. Även vilka symtom som uppkommer samt att patienterna betonade 

vikten av att få gå på regelbundna kontroller hos sjukvården där tillfälle för information om 

egenvård efterfrågades. Tong et al. (2009) berättar att flera patienter var oroliga för avstötning som 

kan leda dem tillbaka på dialys. Gill (2012); Nilsson, Forsberg, Lennerling och Persson (2013a) 

uppger att patienter som beskriver att de känner hot eller rädsla för avstötning ska försöka finna 

social tillit och åtgärder till att förhindra det. Rädsla berodde på bristen på kontroll och strategier 

som kan användas i denna situation. Detta stärks ytligare, inte enbart genom litteraturöversiktens 

resultat och Gill (2012) tillsammans med Nilsson et al (2013a) utan också av Nilsson, Forsberg, 

Bäckman, Lennerling och Persson (2010b) där patienterna upplevde oro och rädsla inför att 

drabbas av avstötning. De berättade också att brist på kontroll hotade deras livskvalité på grund 

av att ständigt behöva tänka på eventuella symtom och tecken för avstötning. Bristen på kontroll 

kan minskas om patienterna följer sina läkemedelsordinationer samt går på regelbundna 

kontroller på sjukhus. 

 

Det framgår i resultatet att patienternas erfarenheter efter en njurtransplantation var att 

sjuksköterskan hade en viktig roll i bland annat fysiskt och emotionellt stöd samt ge råd om 

egenvård. Delade meningar uppstod mellan de artiklar där patienterna uttryckte om 

informationen det fått var tillräcklig angående återhämtningsprocessen. Vilket gör att en del av 

patienterna ansåg att sjuksköterskor behöver mer utbildning i bemötande vad gällande patientens 

erfarenheter efter en njurtransplantation. En del patienter ville vara delaktiga tillsammans med 

vårdteamet men inte behöva ta avgörande beslut om sin behandling. Antonovsky (1991, s. 44) 

nämner begrepp begriplighet vilket innebär att människan eller i detta fall patienten skall 

engagera och intressera sig för att uppnå en förståelse när otillräcklighet uppstår. Det kan till 

exempel handla om information där det är viktigt att patienten förstår behovet av ett professionellt 
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stöd. Broschyren från KS (2015) skriver att det är viktigt att patienten tar eget initiativ vad gällande 

sin egen vård för att uppnå god hälsa. De patienter som anser att informationen om 

återhämtningen var knapphändig kan kopplas samman med Trivedi, Rosaasen, och Mansell (2016) 

som menar att en del patienter inte förstod vad sjukvårdspersonalen berättade för dem. Där 

informationen om livskvalitén efter en njurtransplantation var otydlig och vilka 

eftervårdskontroller som skulle genomföras med jämna mellanrum. Patienterna anser att det är 

hälso- och sjukvårdens uppgift att utbilda om transplantation för patienterna som mottagit en 

njure. Det är samtidigt av betydelse att patienterna tar ansvar för att vara delaktiga i sin egen vård. 

Gill (2016) noterade att patienterna inte kände sig oroliga vid utskrivning på grund av planeringen 

för uppföljningen angående återhämtningen efter njurtransplantationen. Williams, Kee Low, 

Manias och Crawford (2016) anser att utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal är bland det 

viktigaste faktorerna för att till exempel kunna motivera patienten till att följa de angivna 

ordinationerna angående medicineringen. Att dela med sig av information till patienter om 

återhämtningen efter en njurtransplantation är betydande för att förberedda dem om vad som 

eventuellt kommer att kunna inträffa.  

 

William et al. (2016) ansåg genom att utbilda patienterna om bland annat deras medicinering eller 

hälsotillstånd minimeras risken för missförstånd. Det är viktigt för patienten att infinna tillit och 

förtroende för till exempel sjuksköterskan. Detta kan knyttas samman till resultatet där det 

framkommer att en del av patienterna efterfrågade mer information av sjuksköterskan. Den 

informationen skulle kunna handla om medicinering för att ge mer kunskap om dess betydelse 

och minimera riskerna för missförstånd. Det skulle därmed skapa mer förtroende till 

sjuksköterskan att patienter fått nödvändig utbildning om viktig information. Chen et al. (2007); 

Gill (2016); Tong et al. (2009) nämner att stöd från hälso- och sjukvården var ett viktigt 

komplement för att kunna förstå återhämtningen och samtidigt ändra synen på livskvalitén.  

 

Patienterna i resultatet efterfrågade mer stöd i vardagen från människor som genomgått samma 

process. Majoriteten av patienterna menar att stödet från närstående, familj, vänner och arbete var 

en viktig faktor för god återhämtning. Antonovsky (1991, s. 119, 212-213) anser att ett socialt stöd 

är viktigt för att finna hanterbarhet och förstå vilka resurser det finns att tillgå för att uppnå god 

hälsa. Vidare betonas vikten av att individer känner en samhörighet till andra med samma 

erfarenheter. Meningsfullhet är viktigt för att känna gruppgemenskap. Gemenskapen betyder att 
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familjen, vänner och mindre lokala sammanslutningar finner en känsla av sammanhang som 

bildar en medvetenhet hos individen att mer stöd i vardagen behövs. Gill (2016) tillsammans med 

Tong et al. (2009) beskriver att patienter efter njurtransplantationen upplevde att deras hälsa 

förbättrades. Det kunde handla om den sociala biten utvecklades i form av att kunna återgå till 

arbete och möjlighet att åka på semester. Chen et al. (2007); Gill (2016); Tong et al. (2009) menar att 

om mottagaren av njuren arbetar och samtidigt får ett socialt stöd ökar känslan av livskvalité 

jämfört med den som var hemma och inte arbetade efter att genomgått en njurtransplantation. 

 

Samtliga patienter i resultatet betonade betydelsen av tacksamheten de kände till den som gett 

dem en njure. Det gjorde att flera patienter ville vårda sin nya njure med försiktighet. 

Samhörigheten gjorde att några av patienterna ville kontakta givaren och dennes familj för att 

tillkännage sina känslor av tacksamhet och skuld. Antonvsky (1991, s. 38, 44) nämner att 

meningsfullhet kan tolkas på många sätt. Det kan bland annat innebära att människan har fått 

erfara en påfrestande situation i livet och lyckas i den svåra stunden finna mening och hur de ser 

på sitt liv. Det kan handla om till exempel att patienten känner tacksamhet och skuld över att en 

annan människa har avlidit och donerat sin njure. Hög meningsfullhet gör att en människa får ett 

ökat mod vilket ger ett ökat engagemang för att söka efter mer kunskap och förståelse om en 

tidigare händelse i livet, där ett brev till donatorn eller dess närstående skulle spegla den höga 

meningsfullheten. Ghahramant et al. (2014) samt Tong et al. (2009) frmför att patienterna känner 

en enorm tacksamhet till donatorn som gett en njure. Det uppkom även funderingar om hur det 

gått för givaren efter njurtransplantationen. Ono et al. (2008) nämner att 80 procent av patienterna 

som fått en transplanterad njure vill träffa den person som donerat och givet dem livet tillbaka. De 

uppgav att de ville uttrycka sin tacksamhet angående valet av att donera ett organ till en annan 

människa. Patienterna anser att detta gett dem en andra chans till ett nytt liv och vill därför uppta 

kontakten med dem. ”Idag har jag haft min njure i 5 år, men den är ju din också… så vem av oss 

ska blåsa på ljusen?” (Njurförbundet, NF, 2005, s. 36). 

 

Majoriteten av patienterna angav att de fått en bättre livskvalité och möjlighet att upptäcka nya 

och gamla intressen som innan de blev för sjuka. Bland annat uppgav många av patienterna att de 

ville ta vara på den andra chans de fått tack vara den njure som donerats till dem. Gill (2016); Tong 

et al. (2009) beskriver att patienterna fick en ny syn på livet och ville då ta vara på tillfället. 

Patienterna ansåg att deras liv hade återgått till det normala och fått möjlighet att umgås mer med 
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familjen. Antonovsky (1991, s. 119) menar att meningsfullhet ger sig i uttryck på olika sätt där 

livserfarenheten utvecklas genom möjligheten att se livets nya mening igen.  

 

Det framkom också att en del av patienterna tyckte det var omständligt med alla läkemedel de 

behövde ta med sig vid semester men jämfört med dialysen ansågs de ge mer frihet. Broschyren 

formad av KS (2015) tillsammans med Trivdes et al. (2016) skriver att en njurtransplantation inte 

botar njursvikten utan likväl som dialys är det en behandling med sina för- och nackdelar. 

Patienterna som genomgått en njurtransplantation upplevde att allmäntillståndet förbättras med 

möjlighet till ett mer ”normalt” liv eftersträvas. Detta uppges även i resultatet att patienterna ville 

upptäcka världen igen och återfå ett ”normalt” liv. Ghahramani, Wang, Sanati-Mehrizy och 

Tandon (2014); Tong et al. (2009) nämner att patienterna som gick på dialys innan 

njurtransplantationen jämfört med efter donationen känner en större frihet, mer självständighet, 

bättre självkänsla samt en känsla av att lättare kunna resa efter transplantationen.   

Slutsats 

Patienter som genomgår en njurtransplantation sker inte endast i Sverige utan runt om i världen. 

Det är betydande inte enbart för patienten själv, deras närstående, givaren och dennes familj, 

hälso- och sjukvården utan också för hela samhället att förstå vad patienten genomgår efter en 

njurtransplantation. Njurtransplantation är en behandlingsform som under det senaste decennium 

ökad markant tack vare fler givare och att forskningen ständigt utvecklas. Det medför att fler 

patienter erbjuds denna behandling vilket resulterat i att ytterligare patienter får chansen till att 

bidra med sina erfarenheter efter en njurtransplantation Dock är behovet av mer forskning aktuellt 

då det saknas uppgifter om exempelvis vad patienter kan få mer upplysning och få mer stöd av 

hälso- och sjukvården. Det innebär att hälso- och sjukvården och framförallt sjuksköterskan 

innehar en viktig roll i att bemöta den erfarenheten. Det som framkommer i denna 

litteraturöversikt tyder på att sjuksköterskor behöver utbildning och tydliga riktlinjer för att kunna 

bemöta denna patientgrupp där hela hälso- och sjukvården är berörda. Det kan innebära att olika 

verksamheter inför utbildningsdagar där motivet är att öka kunskapen kring detta ämne. Det kan 

också tas upp på sjuksköterskeutbildningen för att ge en ökad förståelse till patienters 

erfarenheter. Resultatet är också ett viktigt komplement för patienterna där det är viktigt att förstå 

behovet av mer stöd och undervisning för att få en ökad kunskapsnivå vad gällande deras tid efter 

njurtransplantationen. 
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Bilaga 1. Datasökningar 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Författare 

Cinahl  

2017-02-09 

(MH "Kidney 

Transplantation") AND 

(MH "Life Experiences") 

Peer reviewed, 

Engelska 

36 15* 

13** 

5*** 

3**** 

Hainer  Bertelsen 

et al. (2015) 

Lonargain et al. 

(2017) 

Wiederhold et al. 

(2011) 

Psycinfo 

2017-02-09 

life experience in renal 

transplant 

Peer reviewed, 

Engelska 

27 14* 

6** 

2*** 

1**** 

Amerena & 

Wallace (2009) 

Psycinfo 

2017-02-09 

kidney transplant AND 

experience AND attitudes 

Peer reviewed, 

Engelska 

26 10* 

6** 

2*** 

2**** 

Boaz & Morgan 

(2014) 

Orr, Willis et al. 

(2007) 

Cinahl  

2017-02-10 

(MH "Kidney 

Transplantation") AND 

(MH "Electronic Health 

Records")  

Peer reviewed, 

Engelska 

2 2* 

2** 

1*** 
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Liu et al. (2009) 

PubMed 
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AND "Patient 
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Peer reviewed, 

Engelska 
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2*** 
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White & 

Gallagher (2010) 

Harrington & 

Morgan (2016) 

Psycinfo 
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Engelska 
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Kamran & Fife-

Schaw (2014) 

Orr, Orr et al. 
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*Antal valda artiklar efter läst titel.  
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Bilaga 2. Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) (Korrigerad) 

Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
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Titel: 
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Analys saknas/ 

Ja 
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Resultat     
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Tolkning av resultatet (citat, 
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Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Probelmanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) 45p  P P P P 

    P 

    % 

    Grad 
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Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat =3) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterberhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförligt 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20% 5 - 20% < 5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas/ 

Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Statistisk analys 

(Beräkningar, metoder, 

signifikant) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsats     

Överensstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) 44p) P P P P 

    P 

    % 

    Grad 
 

Grad 1: 80 % 

Grad 2: 70 % 

Grad 3: 60 % 

Titel: 

Författare:
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Bilaga 3. Översiktstabell över inkluderade artiklar i litteraturöversiktens resultat 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design på 

studien 

Deltagare Metod 
 

 

Huvudresultat Poäng 

Procent 

Kvalitetsgrad 

 

Amerena & Wallance. 

 

England 

 

2009 
 

Att utreda 

erfarenheter hos njur 

patienter, både före 

och efter 

transplantation. 
 
 

Kvalitativ 

studie 

 
 
 

8 Patienter 
 
 

Ground theory.  

Semi-strukturerade 

intervjuer.    
 
 
 

Rädsla för avstötning och vikten av 

medicinering. Förändrad 

livskvalité med stöd från 

omgivningen. En stor tacksamhet 

till givaren. 
 

 

37 

 

82 % 

 

Grad 1 

Boaz & Morgan. 

 

2014 

 

England 

Att utforska patienters 

uppfattningar och 

erfarenheter av 

”normalitet” och 

påverkan på detta vid 

tre tidpunkter efter 

transplantation. 

Kvalitativ 

studie 

25 patienter Djupgående 

intervjuer. 

Ett mer socialt liv efter 

transplantationen. Medvetenheten 

om vad medicineringen gör med 

kroppen och rädsla för avstötning. 

Vårdpersonalens fysiska och 

psykiska arbete. 
 
 

 

39 

 

86 % 

 

Grad 1 

 
 
 
 
 
 

Fisher, Gould, 

Wainwright & Fallon. 

 

1998 

 

England 

Att undersöka 

patienters erfarenheter 

omedelbart före och 

efter 

njurtransplantation 

genom djupgående 

intervjuer 
 

 

Kvalitativ 

studie 

10 patienter 
 

Beskrivande metod.  

Semi- strukturerade 

intervjuer. 
 

Vårdpersonalens stöd och 

inverkan. Den fysiska, psykiska och 

sociala förändring med till exempel 

risk för avstötning och hur livet har 

förändrats. 
 

 

40 

 

89 % 

 

Grad 1 
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Hainer Bertelsen, 

Rasmussenm Spliid 

Ludvigsen & Finderup. 

 

2015 

 

Danmark 

Att undersöka hur 

mottagare och levande 

givares erfarenheter de 

tre första post 

operativa dagarna 

efter 

njurtransplantation. 

Kvalitativ 

studie 

 
 

7 mottagare 

och 7 givare. 

Fenomenologisk- 

hermeneutik design.  

Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Oroligheter kring avstötning. 

Tacksamhet till givaren. 

Närståendes stöd samt hur 

relationen med andra kan 

förändras. 
 

39 

 

87 % 

 

Grad 1 

Harrington & Morgan 

 

2016 

 

England 

Att identifiera risken 

av att patienter som är 

njurtransplanterad är 

villig att välja 

immundämpande 

läkemedel. 

Kvalitativ 

studie 

24 patienter 
 

Tematisk studie. 

Intervjuer. 
 
 

 

Avstötning av njuren. Vikten av att 

följa medicineringen. Det sociala 

livet öppnas. Vårdpersonalens 

inverkan på patienten. Livet får en 

ny innebörd. 

34 

 

75 % 

 

Grad 2 
 

Kamran & Fife-Schaw 

 

2014 

 

Pakistan 

Att utredda hur 

patienter som 

genomgått en 

njurtransplantation 

upplever detta med 

hjälp av en 

hälsoundersökning 

under en period. 
 

Kvantitativ 

studie 

 

150 patienter, 

tillfälle 1. 

147 patienter 

tillfälle 2. 

144 patienter 

tillfälle 3. 

Longitudinell studie. 

Kohort design. 

Att livet har förändrats, till 

exempel mer umgänge med 

familjen, möjlighet till att arbeta 

och att deras livskvalité har 

förbättras. 

32 

 

73 % 

 

Grad 2 
 

Liu, Feurer, Dwyer, 

Shaffer & Pinson. 

 

2009 

 

USA 

Att undersöka 

effekterna av kliniska 

faktorer som kognitiv 

värdering av hälsa, 

egenvård, stöd, 

coping-strategier samt 

livskvalité efter 

njurtransplantation. 
 
 

Kvantitativ 

studie 

160 deltagare Beskrivande 

tvärsnitts design. 

Statistik analys. 

Multivariat analys. 

Patienterna ville ha mera stöd. 

Flera använde sig av coping-

strategier. Flera biverkningar av de 

läkemedel som patienterna intog. 
 

33 

 

75 % 

 

Grad 2 



 

31 

 

 

Lonargain, brannigan & 

Murray 

 

2017 

 

England 

Att undersöka de 

psykologiska 

erfarenheter av 

njurtransplantation 

från en avliden 

donator och att 

undersöka vilka 

konsekvenser det får 

för njuren. 

Kvalitativ 

studie 

6 patienter Förklarande 

fenomenologisk 

analys.  

Semi- strukturerade 

intervjuer. 

Tacksamhet till givaren och dennes 

familj, ville skicka brev till dem. 

Patientens syn på livet förändrades 

positivt. Sjuksköterskans påverkan 

av återhämtningen. Rädslor för 

avstötning av njuren. 
 

 

35 

 

77 % 

 

Grad 2 

Orr, Orr, Wills, Holmes 

& Britton. 

 

2007 

 

England 

Att undersöka 

patientens attityd och 

efterlevnad av 

medicinering, med 

ursprung från en 

större studie med 

patienter som lever 

med en transplanterad 

njure. 
 
 
 

 

Kvalitativ 

studie 

 
 
 

26 patienter Tematisk studie. 

Fokusgrupper. 

Intervjuer. 
 
 

 

Rädsla för att transplantationen 

skulle misslyckas. Vikten av 

medicinering. Tacksamhet till 

givaren. Betydelsen av egenvård. 

Stödet från familjen och vänner. 

Biverkningar av medicineringen. 
 

 

36 

 

80 % 

 

Grad 1 

Orr, Willis, Holmes, 

Britton & Orr.  

 

2007 

 

England 

Att belysa hur det är 

att leva med någon 

annans njure. 

Kvalitativ 

studie 

26 patienter Tematisk analys.  

Intervjuer. 
 

Rädsla för avstötning och vad 

medicinerna ger för biverkningar. 

Sjuksköterskans arbete. Hur livet 

förändras och att nya intressen 

uppstår. Tacksamhet till givaren. 

Betydelsen av att kunna återgå till 

sitt ”normala” liv.  

38 

 

85 % 

 

Grad 1 

Suet- Ching Luk. 

 

2004 

 

Kina 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalité av kinesiska 

njurtransplanterade 

patienter i Hong Kong.   

Kvalitativ 

studie 

34 patienter Innehållsanalys.  

Icke- strukturerade 

intervjuer. 

Läkemedelsbiverkningar. 

Avstötning av njuren. 

Rekommendationer från sjukhuset. 

Den sociala livskvalitén 

42 

 

93 % 

 

Grad 1 



 

32 

 

förbättrades där patienterna kunde 

återgå till arbete. 

 
 

White & Gallagher. 

 

2010 

 

Irland 

Att undersöka 

sambanden mellan 

livskvalité, patientens 

coping preferenser, 

och önskan att delta 

aktivt i vården vid 

njurtransplantation. 
 

Kvantitativ 

studie 

 
 

172 patienter 
 
 

Sambands icke- 

experimentell design. 

Beskrivande statistik.  
 
 
 

 

Vårdpersonalens kontroller. 

Livskvalitén förändrades. Att få 

stöd både psykiskt och socialt. 
 

41 

 

91 % 

 

Grad 1 

Wiederhold, Langer & 

Landenberger.  

 

2011 

 

Tyskland 

Att beskriva 

patientens 

erfarenheter efter 

njurtransplantation 

innan utskrivning från 

sjukhuset och att 

identifiera ämnen för 

patientinstruktion och 

utbildning. 

Kvalitativ 

studie 

 

10 deltagare Beskrivande 

fenomenologisk 

design. Semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

öppnafrågor. 

Vikten av stöd från omgivningen. 

Livskvalitén att slippa dialys. 

Rädsla för avstötning. Tacksamhet 

till givaren. Meningen med sitt 

”nya” liv. Vårdpersonalens 

information om medicineringen. 
 

37 

 

82 % 

 

Grad 1 

 

 


