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Sammanfattning    
Njuren är det organ som är vanligast att transplantera och det är även det organ flest 
personer står på väntelistan för att transplantera. Njuren har en viktig funktion i 
regleringen av kroppsvätskorna och den har även en viktig endokrin funktion. Efter 
transplantationen förändras vardagen för den transplanterade. Syftet med 
litteraturstudien är att belysa patientens upplevelse av att leva som njurtransplanterad de 
första åren efter transplantation. Litteraturstudien är baserad på analyser från nio 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna har analyserats utifrån Axelssons 
modell. Resultatet presenteras i form av tre huvudteman med vardera tre subteman. 
Huvudtemat den njurtransplanterades livsvärld beskrivs med subteman som livskvalitet, 
tacksamhet och socialt sammanhang. Huvudtemat den njurtransplanterades levda kropp 
beskrivs med subteman rädsla för bortstötning av njuren, biverkningar och förändrad 
subjektiv kropp. Det tredje huvudtemat behov av lärandestöd hos den 
njurtransplanterade beskrivs med subteman lärandebehov, hanterbarhet och ansvar. 
Diskussionen belyser transplanterades behov av stöd och information. Det förs även en 
diskussion angående den starka tacksamhet de transplanterade känner efter 
transplantationen och deras upplevelse av svårighet att uttrycka denna tacksamhet i ord. 
För att sjuksköterskan ska kunna stötta transplanterade och dess närstående är det 
viktigt att identifiera deras individuella behov av information och stöd. Slutsatsen av 
litteraturstudien visar att det finns många gemensamma upplevelser av att leva med en 
ny njure som berör livsvärlden, den levda kroppen och behovet av lärandestöd.  
 

Nyckelord: Transplantation, Njure, Upplevelse, Livsvärld, Subjektiv kropp, 

Lärandebehov  
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INLEDNING 
Behovet av organ till alla de patienter som står på väntelistan för att ta emot ett nytt 
organ är större än tillgången (Socialstyrelsen 2014).  
 
Organtransplantation är en viktig och betydelsefull behandlingsmetod inom sjukvården 
då det kan ge den svårt sjuka patienten med organsvikt en möjlighet till förbättrad 
livskvalitet och förlängd överlevnad. Att individen får ett nytt organ påverkar den 
subjektiva kroppen och väcker en mängd olika känslor hos den transplanterade. Under 
studietiden har vi intresserat oss för hur patienten upplever att få ett nytt organ.  
Intresset för organtransplantation väcktes efter Martha Ehlins radioprogram i sommar på 
P1 om Marthas självupplevda erfarenhet av organtransplantation. Martha drabbades av 
cancer i bukspottskörteln med metastaser i levern, för att överleva transplanterades 
Martha med fem nya organ. Idag driver Martha organisationen MOD – Mer Organ 
Donation, vilken arbetar med att stötta de som står på väntelistan för nya organ och för 
att upplysa människor om att ta ställning till organdonation. Marthas kamp före och 
efter transplantationen då utmaningen blev att hitta sig själv i sin nya kropp berörde. 
Målet med denna litteraturstudie är att belysa patientens upplevelse av att få en ny njure. 
Detta skulle kunna ge sjuksköterskan möjlighet till ökad insikt och förståelse kring hur 
det kan upplevas för individen att få ett nytt organ i form av en ny njure och på så sätt 
stärka vårdrelationen. Det ger även sjuksköterskan ökad möjlighet att utgöra ett stöd för 
den transplanterade och dess närstående i vårdprocessen kring transplantation. 
 

BAKGRUND 
Under år 2013 transplanterades det totalt 749 organ i Sverige varav 421 av dessa var 
njurar. Njuren är det vanligast förekommande transplanterade organet och det organ 
flest personer är uppsatta på väntelista och i behov av att få transplanterat. I december 
månad år 2013 stod 748 personer uppskrivna på väntelistan för att få ett eller flera organ 
transplanterade (Socialstyrelsen 2014).  
 

Transplantation 
Ordet transplantation betyder överflyttning. Organtransplantation innebär att ett organ 
flyttas från en individ till en annan. Den som donerar organet kallas donator och den 
som tar emot organet kallas mottagare (Järhult & Offenbartl 2006 s. 573). 
Transplantation kan ske mellan lika eller olika arter (Holgersson, Möller, Olerup & 
Persson 2002, s. 45).  
 
Uppgiften för människans immunsystem är att reagera på och identifiera främmande 
organismer och bakterier i kroppen och fungerar således som ett försvar för att skydda 
den. När en främmande cell upptäcks i kroppen startar immunsystemet en rad reaktioner 
där det slutliga målet är att bryta ned och förinta främmande kroppar. En sådan reaktion 
kan uppstå vid transplantation av organ mellan individer då mottagarens immunsystem 
reagerar på det nya organet, denna reaktion kallas rejektion (Järhult & Offenbartl 2006, 
s. 576). Enligt Svenska akademins ordlista (2006, s. 99) är den svenska översättningen 
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på engelskans rejection, bortstötning. Ordet bortstötning kommer användas 
genomgående i denna litteraturstudie.   
 

Lagar och riktlinjer 
Transplantationsverksamheten styrs av Lag om transplantation (1995:831) vilken ges ut 
av Socialstyrelsen. Den behandlar bland annat hanteringen av biologiskt material från 
levande och avlidna individer. Att ta ställning till organdonation kan göras skriftligt 
eller muntligt. Sjukvården får ta biologiskt material om den avlidne inte skriftligen eller 
muntligen har motsatt sig eller på annat sätt tydligt uttryckt att denne inte vill donera 
sina organ. Från en levande individ får biologiskt material inte tas om detta innebär en 
fara för dess liv, individen måste ge sitt samtycke till att ett organ doneras.  
 

Njuren 
Människan har två njurar som är placerade under de nedersta revbenen på vardera sidan 
av ryggradens nedre del (Nyberg 2004, s. 15). Njurens främsta uppgift att säkerställa 
balansen mellan kroppsvätskorna. Det sker genom en filtrationsprocess där njuren 
filtrerar ut primärurin från blodplasma. Under primärurinens väg genom njuren filtreras 
avfallsprodukter ut och det vatten kroppen behöver återupptas och resterande blir till 
urin. Njuren reglerar även syra-basbalansen och har en rad endokrina funktioner 
(Salomonsson & G. Persson 2008, s. 18). Den viktigaste uppgiften för njursjukvården är 
att tidigt upptäcka, diagnostisera och förebygga njursjukdom. Njursjukdomar kan vara 
medfödda eller ärftliga. Njursjukdom, till exempel njursvikt, kan även utvecklas till 
följd av andra primära sjukdomar exempelvis diabetes eller glomerulonefrit (Öqvist 
2004, s. 27).  
 
Vid en rubbad njurfunktion påverkas njurens olika funktioner i varierande grad. Vid 
kraftig nedsättning av njurfunktionen kan patienten drabbas av ett uremiskt syndrom 
vilket innebär en förgiftning som drabbar kroppens samtliga organ (Johansson 2004a, 
s.141). När patienten drabbas av ett uremiskt syndrom behandlas patienten med dialys 
för att på mekaniskt vis avlägsna slaggprodukter och vatten från kroppen. En form av 
dialys är hemodialys där blodet renas utanför kroppen (L. Widebäck 2004, s. 161). En 
annan dialysmetod är peritonealdialys där bukhinnan fungerar som ett dialysfilter och 
slaggprodukter förflyttas från blodbanan till bukhålan som är fylld med dialysvätska 
(Johansson 2004b, s. 187). En annan behandlingsmetod är att transplantera en ny njure 
genom organdonation (Tufveson 2008, s. 246). 
 

Njurtransplantation 
Njurtransplantation är en vanligt förekommande behandling av njursvikt. Det finns fler 
personer på väntelistan till att få en ny njure transplanterad än vad det finns tillgängliga 
njurar att donera (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr 2007a, s. 654). Ur medicinskt 
perspektiv är njurtransplantation en av de enklaste och minst kostsamma 
behandlingarna vid njursvikt (Tufveson 2008, s. 246). Ofta diskuteras denna 
behandlingsmetod tidigt i vården av den njursjuke patienten. De flesta transplantationer 
utförs när patienten redan startat med dialysbehandling. Den njursjuke kan behöva stå 
på väntelistan för att ta emot organ från en avliden donator under en lång period. Om 
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patienten har en frisk närstående som vill donera sin njure som är lämplig för 
transplantation till den njursjuke individen är väntetiden för transplantation oftast 
kortare (Tufveson 2008, s. 246). Vid njurtransplantationen lämnas patientens egna 
njurar oftast intakta och den nya njuren placeras vid ljumsken. Urinledarens från den 
transplanterade njuren ansluts direkt till den transplanterades urinblåsa (Lennerling & 
O. Persson 2004, s. 211).  
 
Den första tiden efter transplantationen är risken för bortstötning av den nya njuren 
relativt hög (Tufveson 2008, s. 255). För att kroppens egna immunförsvar inte skall 
stöta bort den nya njuren måste den transplanterade ta immunsupprimerande mediciner 
för att dämpa kroppens immunförsvar (Lennerling & O. Persson 2004, s. 211). För att 
kontrollera att en bortstötning inte sker får den transplanterade gå på medicinska 
kontroller två gånger i veckan då den transplanterade njurens funktion och hälsostatusen 
hos den transplanterade undersöks. Under denna tid skall den immunsupprimerande 
behandlingen successivt minskas och efter tre månader är målet att ha uppnått en stabil 
nivå. Om patienten vid denna tidpunkt är välmående och njurens tillstånd är stabilt kan 
kontrollerna ske mer sällan. De allra flesta njurtransplanterade kan börja arbeta igen 
cirka fyra till tolv månader efter transplantationen (Tufveson 2008, s. 255).  

 

Subjektiv kropp  
Enligt Merleau-Ponty (1999, ss.41-44) ses kroppen som ett objekt individen aldrig 
lämnar eller kan vända sig bort från. Till skillnad från andra objekt går det inte att ta ett 
steg tillbaka och iaktta kroppen utan den är hela tiden med individen. Även om 
individen berör sin kropp ses inte kroppen som ett yttre objekt eftersom den hela tiden 
är närvarande. Kroppen är inte ett objekt i världen utan den är det redskap individen har 
tillgång till för att uppleva och kommunicera med omvärlden (Merleau-Ponty 1999, ss. 
41-44). Vid en njurtransplantation påverkas upplevelsen av den subjektiva kroppen. 
Studier visar att vissa patienter som genomgått njurtransplantation får en förändrad 
kroppsbild (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr 2007b, s. 516). Den 
immunsupprimerande behandlingen medför en rad biverkningar bland annat känslig 
hud, viktuppgång, benskörhet, trötthet, humörsvägningar och infektionskänslighet (Orr 
et al. 2007b, s. 514). På grund av biverkningar och den nya situationen kan de 
transplanterade få en känsla av att förlora kontroll över sin levda kropp. Transplanterade 
beskriver att de inte längre känner sig som sig själva och att de efter transplantationen 
fått en förändrad självmedvetenhet (Boaz & Morgan, ss. 8-9). 
 

Hälsa  
Hälsa beskrivs som en upplevelse vilken rör hela individen där det råder jämnvikt och 
balans i livet. Detta är emellertid en subjektiv upplevelse mellan olika individer och 
situationer. Hälsa är därmed inte ett konstant värde utan ett fenomen som måste ses i 
dess helhet (Dahlberg & Segesten 2010, s. 49). Hälsa är en del av människans liv men 
det är först när hälsan hotas individen inser att hon inte längre kan ta den för given. 
Hälsa är således mer än endast frånvaro av sjukdom (Wiklund 2003, ss.78-79). För att 
känna hälsa behöver individen enligt Eriksson (1996, s. 30) känna tro, hopp och kärlek. 
Hälsa är ett tillstånd där det råder balans mellan sundhet, friskhet och välbefinnande 
(Eriksson 1996, s. 36). Sundhet och friskhet är de objektiva delarna i hälsobegreppet 
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och välbefinnande utgör det subjektiva. Sundhet definierar det psykiska hälsotillståndet 
medan friskhet definierar det fysiska hälsotillståndet. Välbefinnande är något varje 
enskild individ upplever och kan ses som ett tillstånd av att känna tillfredställelse med 
livet (Eriksson 1996, s. 44). Transplanterade upplever ofta en förbättring av sin fysiska 
hälsa efter en njurtransplantation än när de genomgick dialys. Baksidan av denna 
framgång är den livslånga immunsupprimerande behandlingen vilken medför en rad 
negativa biverkningar. Dessa biverkningar påverkar upplevelsen av hälsa i en negativ 
riktning (Boaz & Morgan, ss. 7-8).  
 

Livsvärld  
Livsvärlden är en subjektiv upplevelse som är unik för varje individ samtidigt som den 
delas med andra. Livsvärldsperspektivet och patientfokus kan inte särskiljas (Dahlberg 
& Segesten 2010, s. 128). Studier har visat att många patienter som genomgått 
njurtransplantation upplever att de blir mindre spontana och mer hämmade i vardagen 
då de hela tiden har sin medicinering i tankarna. Rädslan över att glömma ta sin medicin 
är överhängande eftersom det i sin tur skulle kunna leda till en bortstötning av njuren 
(Orr et al. 2007b, s. 513). En av vårdvetenskapens filosofiska grundpelare är 
livsvärldsteorin. Den innebär att sjuksköterskan har fokus på patientens värld och har 
som mål att förstå hur hälsa och sjukdom påverkar patientens liv. Att vårda med 
livsvärlden som utgångspunkt innebär att sjuksköterskan har en öppenhet inför hur varje 
patient erfar hälsa och sjukdom. Sjuksköterskans uppgift i omvårdnadsarbetet är att 
stäva mot att försöka förstå, analysera och beskriva patientens upplevelse av livet 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128).  
  
PROBLEMFORMULERING 
Med dagens moderna medicinska metoder är det möjligt att transplantera flertalet organ, 
exempelvis njurar, hjärta, lever, bukspottskörtel och benmärg. Av dessa är njure det 
organ som transplanteras mest frekvent. Indikationen för njurtransplantation är 
symtomgivande kronisk njursvikt (Lennerling & O. Persson 2004, s. 206). Processen att 
finna en passande donator till den specifika individen kan vara lång och utdragen. 
Samtidigt har dagens sjukvård en väl utvecklad dialysbehandlingsmetod vilket kan 
förlänga tiden till dess att en transplantation blir nödvändig för individen. Detta kan 
innebära en väntan i flera år från det att besked ges att ett nytt organ är nödvändigt till 
att transplantationen äger rum. Ovissheten om och när transplantationen blir möjlig kan 
vara emotionellt och kroppsligt påfrestande. Enligt H. Urstad, K. Wahl, H. Andersen, 
Øyen och Fagermoen (2012, s. 637) kan njurtransplantationen väcka flertalet känslor 
hos den njurtransplanterade. Att leva med den nya njuren kan innebära en stor 
förändring i livet. För en god vårdrelation är det viktigt att sjuksköterskan har förståelse 
för hur patienten upplever att vara njurtransplanterad. En ökad insikt och förståelse för 
eventuella känslor och tankar som väcks vid transplantationen kan ge sjuksköterskan 
bättre förutsättningar till att ge en god omvårdnad.  
 
SYFTE 
Syftet med litteraturstudien är att belysa patientens upplevelse av att leva som 
njurtransplanterad de första åren efter transplantation. 
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METOD 
I litteratursökningen användes databaserna Cinahl, PubMed och ProQuest Health & 
Medical Complete. Initialt gjordes pilotsökningar i respektive valda databaser vilket 
enligt Axelsson (2012, s. 208) är en fritextsökning utan några begränsningar vilken görs 
för att få en överblick över forskningsläget i det valda ämnet. Sedan specificerades 
sökorden och en mer grundlig litteratursökning genomfördes (bilaga 1). 
Litteratursökningen resulterade i nio artiklar som svarade an på syftet och inkluderades i 
resultatet. Använda sökord var huvudsakligen MeSH-termerna ”kidney transplantation”, 
”postoperative period”, ”quality of life” och ”experience”. MeSH-termer är medicinska 
ämnesrubriker (Axelsson 2012, s.209). Inklusionskriterier för litteraturstudien var att 
artiklarna som användes i analysen skulle innehålla forskning rörande njurar, 
transplantation, vuxna, förstagångstransplanterade och vara skrivna på engelska eller 
svenska. Artiklarna skulle även vara peer-reviewed för att säkerställa god kvalitet och 
även med en vårdvetenskaplig ansats. De inkluderade artiklarna publicerades mellan år 
1998-2014.  
 
Abstrakt lästes vid de artiklar som visade relevans till ämnet utifrån litteraturstudiens 
syfte. Efter att ha skapat en uppfattning om artiklarna sparades de artiklar vilka ansågs 
ha relevans, betydelse och samband relaterat till litteraturstudiens syfte. Artiklarna lästes 
i sin helhet och data analyserades enligt Axelssons analysmodell (Axelsson, 2012, s. 
212). Analysen presenteras i en tabell (bilaga 2). Tabellens syfte är att ge läsaren 
information om granskningen av artiklarna för att på bättre sätt kunna bedöma valda 
artiklars relevans i förhållande till syftet. De valda artiklarna belyser de transplanterades 
upplevelse under det första året efter njurtransplantationen. En artikel har ett tidsspann 
på 8 månader till 18 år där det tydligt går att utläsa vilka delar som berör den första 
tiden efter njurtransplantationen. Utifrån de likheter och skillnader som hittades i 
resultatet i de valda artiklarna konstruerades teman.  
 
RESULTAT 
Ur analysen av artiklarna kunde tre huvudteman den njurtransplanterades livsvärld, den 
njurtransplanterades levda kropp och behov av lärandestöd hos den njurtransplanterade 
med vardera tre subteman tolkas (tabell 1). Huvudtemat den njurtransplanterades 
livsvärld beskrivs med subteman som livskvalitet, tacksamhet och socialt sammanhang. 
Huvudtemat den njurtransplanterades levda kropp beskrivs med subteman rädsla för 
bortstötning av njuren, biverkningar och förändrad subjektiv kropp. Det tredje 
huvudtemat behov av lärandestöd hos den njurtransplanterade beskrivs med subteman 
lärandebehov, hanterbarhet och ansvar.  
 
Tabell 1. Presentation av huvudteman och subteman av patientens upplevelse av att leva 
som njurtransplanterad de första åren efter transplantation 

Huvudteman 
 

Subtema 

Den njurtransplanterades livsvärld - Livskvalitet 
- Tacksamhet 
- Socialt sammanhang 
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Den njurtransplanterades levda kropp - Rädsla för bortstötning av njuren 
- Biverkningar 
- Förändrad subjektiv kropp 

Behov av lärandestöd hos den 
njurtransplanterade 

- Lärandebehov 
- Hanterbarhet 
- Ansvar  

 

Den njurtransplanterades livsvärld 
 
I den njurtransplanterades livsvärld visar resultatet att njurtransplantationen resulterar i 
en förbättrad livskvalitet, en stark känsla av tacksamhet och en påverkan av den 
njurtransplanterades sociala samanhang. 
 

Livskvalitet 
De nya positiva förändringarna i livet transplantationen innebär ger transplanterade 
möjligheten att se sin nya situation på ett hoppfullt sätt (Wiederhold, Langer & 
Landenberger 2011, s. 421). Den nyvunna energin och den förbättrade hälsan ger de 
transplanterade en ökad självkänsla och de känner sig inte längre som en börda för 
omgivningen (Amerena & Wallace 2009, s. 276). Känslan av att sakna kontroll över sin 
livssituation och vara hjälplös har minskat efter transplantationen och de känner sig 
tillfreds med livet (S-C Luk 2003, s. 205; Pradel, Mullins & Bartlett 2003, s. 208). 
Transplanterade beskriver transplantationen som en pånyttfödelse och firar ofta 
årsdagen för sin transplantation (Pradel, Mullins & Bartlett 2003, s. 208). De upplever 
en ökad livskvalitet trots biverkningarna från de immunsupprimerande medicinerna (S-
C Luk 2003, s. 205).  
 
Transplanterade jämför sin nuvarande situation med den de befann sig i före 
transplantationen när de genomgick dialysbehandling. Detta gör det lättare att se det 
positiva med den nya situationen trots biverkningar och andra eventuella svårigheter 
(Orr et al. 2007a, s. 659; Fisher, Gould, Wainwright & Fallon 1998, s. 559). De jämför 
även sin egen situation med andra lyckade transplantationer för att känna hopp inför 
framtiden (Orr et al. 2007a, s. 659). Efter transplantationen har de transplanerade starka 
känslor av lycka som samtidigt färgas av oro för eventuella komplikationer exempelvis 
bortstötning av njuren. Detta ger en överhängande känsla av att vara splittrad. Vid sidan 
av de positiva känslorna efter transplantationen finns det förväntningar hos 
transplanterade att kunna återgå till ett normalt liv eftersom de är fria från de 
begränsningar dialysbehandling medförde (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, 
s. 419). Trots individens oro för möjliga komplikationer upplever de transplanterade ett 
ökat självförtroende och en ökad livskvalitet initialt i den postoperativa fasen. 
Förmågan att själv kunna producera urin igen ger en känsla av eufori (Wiederhold, 
Langer & Landenberger 2011, s. 420).  
 

Tacksamhet 
Transplanterade upplever sin transplantation som en gåva och en ny fas i livet. Denna 
fas karakteriseras av tacksamhet gentemot donatorn och dess familj som gjort 
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transplantationen möjlig (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 419). 
Transplanterade känner även stor tacksamhet till njurteamet (Orr et al. 2007a, s. 659). 
Transplanterade beskriver tacksamheten som en känsla av inre lycka (Fisher et al. 1998, 
s. 560). Transplanterade upplever att det inte finns ord som kan beskriva denna 
tacksamhet. Samtidigt är känslan av tacksamhet färgad av skuldkänslor över att någon 
måste dö för att en njure skall bli tillgänglig. Det är vanligt att skriva ett öppet brev till 
sin donator för att beskriva sin tacksamhet vilket transplanterade upplever svårt 
eftersom ett tack inte känns tillräckligt (Orr et al. 2007a, s. 659).  
 

Socialt sammanhang  
Efter transplantationen upplever transplanterade att de har fått ett rikare socialt liv och 
starkare band till familj och vänner (S-C Luk 2003, s. 205; Fisher et al. 1998, s. 560; 
Gill 2012, s. 1626). Andra studier visar att en del transplanterade hade förväntningar om 
att banden till familj och vänner skulle stärkas efter transplantationen men då detta inte 
skett upplever transplanterade ingen förändring i relationerna (Gill & Lowes 2007, s. 
1612). Vidare visar andra studier att en del transplanterade förväntat sig ett större stöd 
från vänner och familj. Transplanterade önskar större förståelse inför de 
livsstilsförändringar de behöver göra (Amerena & Wallace 2009, s. 276). 
Transplanterade upplever även svårigheter att uttrycka sina behov och känslor när 
omgivningen ger uttryck för att de borde vara tacksamma (Amerena & Wallace 2009, s. 
276; Orr et al. 2007a, s. 659). En del transplanterade upplever att de blir behandlade på 
ett annorlunda sätt efter utskrivning vilket flertalet känner är frustrerande (Orr et al. 
2007a, s. 658). Transplanterade upplever att omgivningen inte ser allvaret i 
sjukdomssituationen och att den transplanterade förväntas vara frisk och fullt 
återhämtad efter transplantationen. En del transplanterade upplever att omgivningen 
ibland uttrycker att transplanterade överdriver sin situation vilket ger upphov till känslor 
av ilska och irritation (Amerena & Wallace 2009, s. 276).   
 
Transplanterades ökade välbefinnande har en stor betydelse för dem själva och dess 
familjer. Flertalet känner att de kan göra långsiktiga planer för framtiden för första 
gången på flera år (Gill 2012, s. 1626; Gill & Lowes 2007, s. 1612). Transplantationen 
medför förbättrad hälsa och ökad frihet vilket ger förhoppningar om att bli mer spontan 
i det professionella och privata livet (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 
420). Transplanterade har kunnat återuppta fritidsintressen och återgå till det vardagsliv 
de hade innan insjuknandet när de inte längre är beroende av dialys (S-C Luk 2003, s. 
205; Fisher et al. 1998, s. 558). De behöver inte längre planera vardagen utefter 
dialystiderna och kan resa utan att behöva ta hänsyn till var det finns dialysmottagningar 
tillgängliga (Pradel, Mullins & Bartlett 2003, s. 208). Transplanterade försöker leva 
efter devisen att få ut det mesta av livet (Gill 2012, s. 1626; Amerena & Wallace 2009, 
s. 277). Samtidigt finns det motstridiga känslor eftersom den transplanterade vill skydda 
sitt transplantat (Amerena & Wallace 2009, s. 277). Andra studier visar att rädslan för 
att glömma ta sin medicin minskar transplanterades spontanitet och de upplever att de 
måste planera sin vardag i förväg (Orr et al. 2007a, s. 658).  
 
Vissa av transplanterade känner tveksamhet inför om de kommer klara att återgå till 
arbetet eller om de behöver gå ner i tid alternativt förlänga sin sjukskrivning. En 
förändrad arbetssituation medför samtidigt oro för ekonomiska konsekvenser 
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(Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). Transplanterade som var 
yrkesverksamma före transplantation upplever inga svårigheter att återgå till arbetet (S-
C Luk 2003, s. 205; Gill & Lowes 2007, s. 1612). Däremot upplever de som varit ifrån 
arbetet under en lång tid före transplantationen svårare att återgå till arbetet och anpassa 
sig till den tekniska utveckling som skett i samhället. Transplanterade upplever att det 
kan vara svårt att få anställning på grund av sin hälsostatus. Återbesök till läkare tar tid 
från arbetet vilket kan innebära svårigheter gentemot arbetsplatsen (S-C Luk 2003, s. 
205). 
 

Den njurtransplanterades levda kropp 
 
Transplantationen påverkar den njurtransplanterades levda kropp då transplantationen 
medför en rädsla för bortstörning av njuren, biverkningar från immunsupprimerande 
mediciner och en förändrad subjektiv kropp till följd av transplantationen. 
 

Rädsla för bortstötning av njuren 
Efter transplantationen finns det en stor medvetenhet och rädsla att bortstötning av 
njuren kan ske plötsligt (Orr et al. 2007a, s. 658; Amerena & Wallace 2009, s. 276). 
Därför känner transplanterade att den nya njuren endast är något de har på obestämd tid 
(Orr et al. 2007a, s. 658; Amerena & Wallace 2009, s. 277). Transplanterade jämför sin 
situation med andra som transplanterat en njure och fått en bortstötningsreaktion eller 
avlidit (Orr et al. 2007a, s. 658; Fisher, Gould, Wainwright & Fallon 1998, s. 558). 
Transplanterade upplever rädslan för bortstötning av den nya njuren psykiskt 
påfrestande (S-C Luk 2003, s. 205; Fisher et al. 1998, s. 559; Gill 2012, s. 1626; 
Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). En del transplanterade får en 
bortstötningsreaktion under den första tiden vilket kan ge upphov till stark rädsla och 
ångest över att ytterligare bortstötningsreaktioner ska uppkomma. Rädslan för 
bortstötning av njuren minskar i takt med att risken för bortstötning avtar (Gill 2012, s. 
1626). Bortstötning av njuren kan leda till att den transplanterade behöver återgå till 
dialysbehandling vilket också väcker rädsla hos den transplanterade (Orr et al. 2007a, s. 
658; Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). Tanken på att behöva återgå 
till dialys känns avskräckande när transplanterade har upplevt de positiva förändringar 
transplantationen medför (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420).    
 

Biverkningar 
Medicineringen blir en stor del av transplanterades nya liv. Mediciner tas dagligen och 
en glömd tablett ger upphov till rädsla för bortstötning av njuren och en känsla av att 
svika sin donator (Orr et al. 2007a, s. 657). Transplanterade upplever att de är mycket 
påverkade av biverkningarna den immunsupprimerande medicineringen ger. De 
upplever bland annat besvär med ömtålig hud, benskörhet, infektionskänslighet, 
viktuppgång, humörsvängningar, sömnsvårigheter, högt blodtryck och övriga hjärt-
kärlsjukdomar (S-C Luk 2003, s. 204; Orr et al. 2007a, s. 657; Gill 2012, s. 1626). 
Transplanterade har även stora bekymmer med trötthet och upplever sig vara energilösa 
(Pradel, Mullins & Bartlett 2003, s. 208).  
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Infektionskänsligheten som följer transplantationen gör att transplanterade upplever att 
de pendlar mellan hälsa och sjukdom (Amerena & Wallace 2009, s. 276; Orr et al. 
2007a, s. 658). Medvetenheten om det sänkta immunförsvaret gör att transplanterade 
känner oro vid möten med exempelvis förkylda personer (Pradel, Mullins & Bartlett 
2003, s. 208). Den starka rädslan för bortstötningsreaktion av den nya njuren gör att 
transplanterade har accepterat de biverkningar som medföljer den immunsupprimerande 
medicineringen (S-C Luk 2003, s. 205). Trots biverkningar finns det en stark vilja och 
känsla av förpliktelse gentemot donatorn och transplantationsteamet att ta medicinen. 
Transplanterade ser biverkningarna som oundvikliga och försöker vänja sig vid dem i 
största möjliga mån (Orr et al. 2007a, s. 657). Transplanterade anser att biverkningarna 
är ett pris värt att betala för att kunna återfå hälsa (Gill 2012, s. 1626). 

 
Förändrad subjektiv kropp 
Den transplanterade är hela tiden medveten om sitt nya organ och transplanterade 
upplever att de skapar en relation till njuren. Transplanterade känner att de har ett stort 
ansvar över sin nya njure. Antingen accepterar de sin njure som en ny del av kroppen 
eller så ser de sig själva som en värd för transplantatet (Amerena & Wallace 2009, s. 
277). Transplanterade upplever att det känns konstigt att ha en annan persons njure i sin 
kropp vilket kan skapa emotionell stress speciellt om transplantatet kommer från en 
avliden donator. Transplanterade uttrycker även att de negativa biverkningar 
medicineringen medför gör att kroppen känns annorlunda (H. Urstad et al. 2012, s. 
637). Medicineringen och dess biverkningar påminner transplanterade dagligen om 
transplantationen och den nya njuren (Orr et al. 2007a, s. 658). Transplanterade är hela 
tiden uppmärksamma och letar efter tecken som skulle kunna vara ett symtom på en 
bortstötningsreaktion av njuren (Orr et al. 2007a, s. 658; Wiederhold, Langer & 
Landenberger 2011, s. 420). Varje känsla av smärta eller värk befaras vara symtom på 
bortstötning (Orr et al. 2007a, s. 658). Transplanterade upplever att de inte längre har 
kontroll över sin kropp då de har lite inflytande i medicinska beslut och vilka 
undersökningar som genomförs (Orr et al. 2007a, s. 658). Under dialysbehandling har 
den njursjuke restriktioner angående kost och vätskeintag. Efter transplantationen 
behöver de inte ta lika stor hänsyn till detta vilket bidrar till en känsla av nyfunnen 
frihet (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420; Fisher et al. 1998, s. 558). 
Majoriteten av transplanterade upplever en förbättring i sin fysiska förmåga (S-C Luk 
2003, s. 204; Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). Flertalet 
transplanterade upplever sig vara återhämtade och vara sig själva igen efter cirka tio 
månader (Gill & Lowes 2007, s. 1612).   
 

 
Behov av lärandestöd hos den njurtransplanterade 
 
Efter transplantationen finns det ett behov av lärandestöd hos den njurtransplanterade. 
Den njurtransplanterade har ett lärandebehov efter transplantationen och använder olika 
strategier för att hantera den nya livssituationen. Det uppstår även känslor av ansvar hos 
den njurtransplanterade. 
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Lärandebehov 
De första dygnen efter transplantationen upplever transplanterade en mängd olika 
känslor vilket påverkar hur de ser på sitt behov av stöd och information. Under denna 
tid är den transplanterade överväldigad av den nya situationen och fokus ligger inte på 
vilket behov av stöd och information individen som transplanterad har (H. Urstad et al. 
2012, s. 637). De flesta transplanterade upplever att de får tillräcklig information 
angående de tecken på bortstötning av njuren de bör vara uppmärksamma på. Dock 
önskar de mer information om biverkningarna från de mediciner som skall förebygga 
bortstötning. De vill även ha ytterligare information kring kostråd och motion (S-C Luk 
2003, s. 205). Transplanterade beskriver att de önskar ett fortlöpande stöd tiden efter 
transplantationen och främst i hur de skall leva för att det nya organet skall bevaras så 
länge som möjligt. Eftersom sjuksköterskan betonar vikten av att ta 
immunsupprimerande mediciner efter transplantationen önskar transplanterade även ett 
stöd och information i hur medicinerna skall administreras (Wiederhold, Langer & 
Landenberger 2011, s. 421).  
 
Transplanterade upplever en lucka mellan den teoretiska kunskap de erhöll under 
sjukhusvistelsen och hur de skall implementera den i vardagen efter utskrivning. Under 
tiden de befann sig på sjukhuset upplevde de sig ha kontroll över den nya situationen 
men att denna känsla förändrats (H. Urstad et al. 2012, s. 638). Genom att förstå 
medicinens effekt och att de fått information om dess biverkningar gör det lättare att 
acceptera dem (Orr et al. 2007a, s. 658). Transplanterade anser att medicinering och 
bortstötning är de mest betydelsefulla områdena att få kunskap inom (H. Urstad et al. 
2012, s. 638). Kunskap ger en känsla av kontroll i en situation de inte kan påverka (Orr 
et al. 2007a, s. 660). Känslan av hopp och tacksamhet över att få komma vidare i livet är 
en stor motiverande faktor till viljan att lära sig mer om sin situation (H. Urstad et al. 
2012, s. 637). Transplanterade upplever att de måste vara medvetna om sin 
hälsosituation och uppdaterade med information för att tidigt kunna identifiera 
eventuella komplikationer (Orr et al. 2007a, s. 658).  
 

Hanterbarhet 
Transplanterade använder sig av undvikande och förnekelse som försvarsstrategier för 
att hantera ångest och rädsla inför bortstötning av njuren(Gill 2012, s. 1626). För att 
handskas med sin oro försöker transplanterade hålla sig sysselsatta i vardagen. De som 
återgår till arbete ser det som en stor fördel då det innebär en naturlig sysselsättning. 
Transplanterade ser även humor som en nödvändighet för att kunna hantera de 
svårigheter som uppkommer efter transplantationen (Orr et al. 2007a, s. 660). Ett sätt att 
hantera sin rädsla och ångest inför bortstötning är att ta stöd från andra 
njurtransplanterade (Gill 2012, s. 1626). 
 

Ansvar 
Den transplanterade upplever stark ansvarskänsla över att ta hand om sin nya njure för 
att inte svika sig själv och donatorn men även sin egen familj, sjukvårdspersonal och 
donatorns familj (Orr et al. 2007a, s. 659). Transplanterade upplever det viktigt att ta 
hand om sig själv och sin kropp för att minska risken för hälsorelaterade besvär (Gill 
2012, s. 1626; Orr et al. 2007a, s. 658; Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 
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420). I början av den postoperativa fasen finns en känsla av osäkerhet över att plötsligt 
ha det huvudsakliga ansvaret över sin kropp. Före transplantationen låg detta ansvar hos 
sjuksköterskan, läkaren och medicinteknisk utrustning (Wiederhold, Langer & 
Landenberger 2011, s. 420). 
 

DISKUSSION 

En njurtransplantation innebär en stor förändring i den transplanterades livsvärld. Efter 
transplantationen upplever transplanterade att de fått ökad livskvalitet och större frihet. 
De njurtransplanterade känner en stor tacksamhet över att de fått möjlighet till en ny fas 
i livet. Njurtransplantationen påverkar inte bara den njurtransplanterade utan hela dess 
sociala sammanhang. Njurtransplantationen påverkar den transplanterades levda kropp. 
Det finns en stark rädsla för bortstötning av njuren hos de njurtransplanterade och 
biverkningar från immunsupprimerande mediciner medför lidande. Transplanterade 
upplever att detta ger en förändring i den subjektiva kroppen. Efter transplantationen 
följer ett stort behov av lärandestöd. De transplanterade upplever ett lärandebehov och 
söker strategier för att känna hanterbarhet. De transplanterade upplever även ett stort 
ansvar att vårda den transplanterade njuren.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet i föreliggande studie visar att transplanterade genomgår en rad olika 
förändringar som påverkar den njurtransplanterade. Detta presenteras i ett vennagram 
(bilaga 3). Transplanterades livsvärld, levda kropp och lärandestöd knyts samman och 
bildar en helhet som ingår i den njurtransplanterades verklighet. De olika delarna är 
starkt sammankopplade och interagerar med varandra. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 
131) beskriver livsvärlden som mångfasetterad och ihopkopplad med den levda 
kroppen. Livsvärlden berör livskvalitet, tacksamhet och det sociala sammanhanget som 
utgör en betydande del i transplanterades liv. Utifrån resultatet i litteraturstudien ges 
förståelse att njurtransplanterades levda kropp påverkas av rädsla för bortstötning av 
njuren. Även biverkningar från medicineringen påverkar den njurtransplanterades 
subjektiva kropp. Likaväl är lärandestöd betydelsefullt för att njurtransplanterade på 
bästa sätt ska kunna identifiera sitt lärandebehov. Den njurtransplanterade söker 
strategier för att hantera den nya situationen och för att axla det ansvar följer 
transplantationen.  
 
Enligt S-C Luk (2003, s. 205) upplever transplanterade att transplantationen har gett en 
förbättrad livskvalitet vilket har sett som ett tydligt mönster under litteraturstudiens 
arbetsgång. Fisher et al. (1998, s. 559) menar att många transplanterade jämför tiden 
efter transplantation med tiden innan när de genomgick dialys för att se de positiva 
förändringarna. Enligt Fisher et al. (1998, s. 558) upplever många transplanterade att 
sjukdomstillståndet innan transplantationen medförde många begränsningar vilka 
påverkade livskvaliteten negativt. Herlin och Wann-Hansson (2009, s. 695) skriver att 
personer som genomgår dialys upplever att de har en total avsaknad av frihet och att de 
hela tiden är bundna till sin behandling.  
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Avsaknaden av frihet ger en känsla av att de inte lever livet till fullo. Att jämföra sin 
nuvarande situation med den man som transplanterad befann sig i före transplantationen 
kan vara ett bra sätt för att få perspektiv på livet. Det kan dock ses som en föreliggande 
risk att den transplanterade fastnar i det förflutna istället för att fokusera på framtiden. 
Vidare beskriver Orr et al. (2007a, s. 659); Pradel, Mullins och Bartlett (2003, s. 208) 
att transplanterade upplever transplantationen som en känsla av pånyttfödelse. Orr et al. 
(2007a, s. 659); Fisher et al. (1998, s. 558) beskriver att transplanterade upplever stark 
rädsla för att drabbas av bortsötning. Herlin och Wann-Hansson (2009, s. 696) beskriver 
att denna rädsla finns hos de njursjuka redan innan de genomgår sin transplantation. De 
beskriver vidare att många även kände rädsla inför transplantationen och den 
immunsupprimerande medicineringen som följer. Denna rädsla kan utgöra en grund till 
livslidande. Enligt Wiklund (2003, s. 108) innebär ett livslidande något som berör hela 
människans existens. Livslidande är ett sätt att förhålla sig till livet kopplat till 
prestation, aktivitet och en känsla av att göra rätt för sig. Transplanterade kan känna ett 
livslidande när de upplever stark rädsla för att en bortstötning av njuren skall uppstå och 
kan känna sig hämmad i sitt dagliga liv på grund av rädsla. Det är viktigt att 
sjuksköterskan i mötet med den transplanterade är medveten att denna rädsla kan finnas.  

 
Enligt Wiederhold, Langer och Landenberger (2011, s. 419) ser transplanterade sin nya 
njure som en gåva från donatorn. Orr et al. (2007a, s. 659) menar att transplanterade har 
svårt att finna ord för att beskriva sin tacksamhet inför denna gåva. Transplanterade 
behöver stöd i hur de ska uttrycka denna tacksamhet. Kaba, R. Thompson, Burnard, 
Edward och Theodosopoulou (2005, s. 619) beskriver att hjärttransplanterade från USA 
får möjlighet att skriva ett anonymt brev till sin donators familj för att få möjlighet att 
uttrycka sin tacksamhet. Även Orr et al. (2007a, s. 659) skriver att detta är något som 
njurtransplanterade får möjlighet att göra. Detta ses som ett bra sätt för den 
transplanterade att få hjälp med att uttrycka sina känslor. Detta är något sjuksköterskan 
kan använda sig av i sitt arbete med transplanterade för att stötta dem i fasen efter 
transplantationen. Det är viktigt att sjuksköterskan tydliggör för den transplanterade att 
det är okej att känna känslor av glädje och sorg.   

 
S-C Luk (2003, s. 204); Orr et al. (2007a, s. 657); Gill (2012, s. 1626) beskriver att 
transplanterade upplever sig vara starkt påverkade av den immunsupprimerande 
medicineringen som följer transplantationen. Gill (2012, s. 1626) skriver att 
transplanterade har accepterat biverkningarna och ser dem som en väg mot att återfå 
hälsa. B. Jones (2005, s. 348) beskriver att levertransplanterade upplever biverkningarna 
från den immunsupprimerande medicineringen på ett liknande sätt som de 
njurtransplanterade. B. Jones (2005, s. 349) skriver vidare att de levertransplanterade 
upplever att de inte längre känner igen sig själva och sin kropp. Denna känsla är något 
H. Urstad et al. (2012, s. 637) beskriver att även de njurtransplanterade upplever. De 
likheter som finns mellan de olika formerna av transplantation stärker litteraturstudiens 
resultat. Informationen kan sjuksköterskan använda sig av i sitt vårdande av den 
transplanterade då resultatet kan överföras på fler grupper av transplanterade.  
 
Cetingok, Hathaway och Winsett (2007, s. 48) menar att tydlig information och 
känslomässigt stöd ger transplanterade en ökad livskvalitet. Ett stort förtroende till det 
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stöttande nätverk den transplanterade har medför en hög livskvalitet. Om den 
transplanterade under en lång tid är separerad från detta nätverk sjunker livskvalitén. 
Detta avspeglas tydligt i litteraturstudien resultat då det framgår att transplanterade som 
upplever att de fått tillräckligt stöd och information samtidigt fått en ökad livskvalitet. 
Det är viktigt att sjuksköterskan bidrar med tydlig information för att öka kunskapen 
och livskvaliten hos den transplanterade 
 
Amerena och Wallace (2009, s. 276) beskriver att transplanterade hade förväntat sig ett 
större stöd från sina närstående. Detta tolkas som en indikation på att det finns brister i 
kunskapen och informationen kring den transplanterades hälsa och livssituation men 
även brister i stöd för de närstående. Undervisning och information bör ges till den 
njursjuke och närstående samtidigt eftersom de kan uppfatta information på olika sätt. 
På detta vis kan närstående och den njursjuke stötta varandra och informationen ger en 
gemensam grund som förhoppningsvis gör det lättare att tala om situationen. Då den 
njurtransplanterade känner ett stöd i sina närstående kan detta utgöra en grund för 
trygghet i den nya situationen. Detta är viktigt för sjuksköterskan att ha med sig i mötet 
med den transplanterade efter transplantationen. Det är viktigt med stöd och information 
för den transplanterade och även dess närstående i den postoperativa fasen. Vidare 
beskriver Amerena och Wallace (2009, s. 276); Orr et al. (2007a, s. 659) att 
transplanterade upplever omgivningen antyda att de borde vara tacksamma för det nya 
organ de fått. Detta leder till att transplanterade får svårigheter att uttrycka sina känslor 
av negativ karaktär. Ökad kunskap kring transplantationsprocessen ger en möjlighet för 
de närstående att stötta den transplanterade i dennes livssituation. Sjuksköterskan har ett 
stort ansvar att förmedla information och utgöra stöd till den transplanterade.  
 

Orr et al. (2007a, s. 658) menar att transplanterade upplever att det är lättare acceptera 
biverkningarna den immunsupprimerande medicineringen medför efter att de erhållit 
grundlig och tydlig information kring förväntade biverkningar. Tydlig information kring 
medicineringen kan ses som en bidragande faktor till hög följsamhet. Enligt Orr et al. 
(2007b, s. 513) upplever den transplanterade att ta hand om sin nya njure som ett sätt att 
visa tacksamhet inför sin donator och njurteamet vilket också är en bidragande faktor 
till hög följsamhet. En hög följsamhet bidrar med en positiv inverkan på den hållbara 
utvecklingen genom att minska risken för bortstötning av njuren och därmed de 
kostnader som följer. Det är en viktig del i sjuksköterskans arbete att ge förutsättning 
för en hög följsamhet. En tydlig och adekvat information till den transplanterade om 
vikten av följsamhet kan bidra till en samhällsekonomisk hållbar utveckling. Detta 
genom minskade kostnader i och med färre re-transplantationer och minskat mänskligt 
lidande.  

Metoddiskussion 
Att utforma kandidatuppsatsen i form av en litteraturstudie anser vi vara en lämplig 
metod för att på bästa sätt besvara syftet. Litteraturstudien ger ny kunskap inom det 
valda ämnet, därför anses detta vara en bra metod då det ger infallsviklar från flera olika 
håll. De olika infallsvinklarna ger ett brett resultat med mycket data. En svårighet med 
att genomföra en litteraturstudie är att välja inriktning utifrån dessa infallsviklar. 
Grundtanken är att beskriva upplevelsen av organtransplantation som fenomen. Initialt 
genomförs en pilotsökning för att få en överblick över forskningsläget. Det initiala 
ämnesvalet anses bli för brett och efter övervägning väljer vi inriktningen 
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njurtransplantation för att få ett snävare sökområde. Njurtransplantation väljs då detta är 
den vanligast förekommande transplantationen och det organ flest personer är i behov 
av att transplantera.  
 
Publicerade artiklar söks i olika databaser för att täcka in forskningsfältet och samtidigt 
minska risken att gå miste om relevant data. Efter sökningar läses abstrakt på de funna 
artiklarna för att skapa en första uppfattning. Detta upplevs vara en bra metod då de 
artiklar som anses ha mindre relevans i förhållande till syftet kan väljas bort. Bortvalda 
artiklar är inte från transplanterades synvinkel. Detta kan ses som en metod som kan 
vara tidskrävende. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt kan vara att smalna av 
sökningen till färre träffar och då läsa hela artiklar för att avgöra relevansen gentemot 
syftet. Efter att abstrakt lästs väljs nio vetenskapliga artiklar ut som svarar an på syftet 
och som inkluderas i resultatet.  
 

Resultatet i litteraturstudien är baserat på kvalitativa artiklar då fynden i 
litteratursökningen huvudsakligen består av kvalitativa artiklar. De kvantitativa artiklar 
som hittas exkluderas då de inte svarar an på syftet. Samtliga valda artiklar är baserade 
på intervjuer där transplanterades egna röster tydliggörs. Detta ses som en styrka då 
syftet med litteraturstudien är att belysa patienters upplevelse av att leva med en 
transplanterad njure. Artiklarna analyseras utifrån Axelssons analysmall (2012, s. 208). 
Denna modell upplevs ge en bra överblick och struktur till hanteringen av artiklarna. 
Denna analysmall anses även vara relevant då resultatet baseras på kvalitativa artiklar. 
Modellen används som en metod för att göra en första analys av de funna artiklarna. 
Redan i denna första fas kan stora likheter i artiklarnas resultat utläsas. Detta upplevs 
som kvalitetstärkande och utgöra en bra grund för vidare analys i resultatdelen.  
 
Flertalet av de valda artiklarna är baserade på studier som genomförts i Europa och då 
huvudsakligen i England. Detta ses som en möjlig svaghet då resultatet av 
litteraturstudien kan vara svårt att applicera på andra kulturer. Två av de valda artiklarna 
kommer från USA respektive Kina men detta ger inte en tillräckligt stor variation för att 
kunna göra resultatet generaliserbart till hela världen. I denna litteraturstudie inkluderas 
endast artiklar skrivna på ett det engelska eller svenska språket. Detta kan resultera i att 
relevanta artiklar skrivna på annat språk inte inkluderas. Forskning baserad på barns 
upplevelser inkluderas inte då vi anser att barn och vuxnas upplevelser skiljer sig åt.  
Barns upplevelser av njurtransplantation bör därför beskrivas i en separat 
litteraturstudie.   
 
Det är viktigt att under arbetets gång av litteraturstudien vara medveten om tidigare 
förförståelse för att objektivt kunna granska artiklarna. Genom att systematiskt föra in 
resultat från artiklarna från början till slut är upplevelsen att förförståelsen inte har 
påverkat resultatets teman. Transplanterades upplevelse är central och fungerar således 
som en röd tråd genomgående i litteraturstudien för att inte frångå syftet. En 
förförståelse som finns innan påbörjad litteraturstudie är att transplanterade upplever 
skuld och skam inför sin donator. Efter analyserat resultat konstateras att detta inte är ett 
av de stora fynden. Detta förändrar denna förförståelse vilket upplevs som en positiv 
kunskapskomplettering.  
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SLUTSATSER 
Det finns många gemensamma upplevelser för individer att leva med en ny njure.  
 

• De transplanterade upplever en förändring i livsvärlden. De njurtransplanterade 
får en förbättrad livskvalitet och känner stark tacksamhet gentemot alla 
inblandade i transplantationsprocessen. Det sociala sammanhanget hos den 
njurtransplanterade påverkas och många får förstärkta band till närstående.  

• Att bli transplanterad och att leva med en ny njure ger en förändring i den levda 
kroppen. Transplanterade upplever stark rädsla för bortstötning av njuren. En 
tydlig information om tecken på bortstötning kan minska lidande och därmed 
öka livskvaliteten. Biverkningar från den immunsupprimerande medicineringen 
ger kroppsliga förändringar den transplanterade inte hade före transplantationen 
men även den transplanterade njuren ger en upplevelse av förändring i den 
subjektiva kroppen.  

• Transplanterade har ett stort behov av lärandestöd efter transplantationen. De 
transplanterade har ett lärandebehov och sjuksköterskan spelar här en viktig roll. 
Efter transplantationen söker de njurtransplanterade strategier för att hantera den 
nya livssituationen. Den transplanterade upplever känslor av ansvar för den nya 
njuren och för att den skall bibehålla sin funktion.  

 
Det är dock viktigt att inte glömma av att upplevelsen av att leva med en transplanterad 
njure är individuell och det är viktigt att sjuksköterskan ser varje individ som unik och 
bemöter den transplanterade med detta som utgångspunkt. 
 

Kliniska implikationer 
• Som sjusköterska är det viktigt att ha kunskap om vilka biverkningar den 

immunsupprimerande medicinen kan medföra för den transplanterade och hur de 
kan upplevas. Sjuksköterskan utgör ett stort stöd till den transplanterade och kan 
hjälpa patienten att hitta strategier att hantera dessa biverkningar.  

• Information och förståelse av vikten för den immunsupprimerande 
medicineringen bidrar till en ökad följsamhet. En ökad följsamhet minskar 
risken för bortstötning av njuren och i ett långsiktigt perspektiv bidrar det till 
hållbar utveckling. Här har sjuksköterskan en viktig roll i att förmedla 
kunskapen om vikten av följsamhet i medicineringen. 

• Kunskapen om den transplanterades upplevelser av transplantationen kan hjälpa 
sjuksköterskan lindra den transplanterades lidande. I ICN:s (2012) etiska kod 
står det beskrivet att sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande. Därmed ligger 
det i sjuksköterskans roll att arbeta mot detta mål.  

´ 
 

Vidare forskning  
Utifrån föreliggande litteraturstudie söks efter forskning rörande transplantation. 

• Studier som belyser kulturella skillnader i upplevelsen av njurtransplantation 
skulle vara intressant att få kunskap kring. Sjuksköterskan möter patienter med 
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olika kulturella bakgrunder i sitt arbete. Kunskap rörande upplevelsen av 
transplantation och dess kulturella skillnader kan vara ett stöd för sjuksköterskan 
i mötet med patienten.   

• Vidare studier som belyser i skillnader av upplevelsen att ta emot en njure från 
en levande donator kontra en avliden donator.  
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Bilaga 1. Litteratursökningshistorik  
  
Datum 
+ 
Databas 
 

 
Sökord 

 
Inklusions-
kriterier 

 
Antal 
träffar 

 
Antal 
valda 
efter läst 
abstrakt 

 
Titel på inkluderade 
artiklar 

140223 
Cinahl 
 
 
 

(AB renal) AND ( 
MW transplant* ) 
AND (AB 
experiences) NOT 
(TI dialys* ) 

Peer –
Reviewed 
 

17 3 “Stressors and coping 
mechanisms in live-related 
renal transplantation”,       
”Gift exchange and organ 
donation: donor and 
recipient experiences of 
live related kidney 
transplantation”,                
”Psychological 
experiences of renal 
transplant patients: a 
qualitative analysis” 
 

140224 
Cinahl 

(AB renal) AND 
(MW transplant*) 
AND (AB 
experiences) 
(NOT TI dialys*)   

Peer-
Reviewed 

17 1 “Renal recipients' 
educational experiences in 
the early post-operative 
phase - a qualitative 
study.” 

140307 
Cinahl 
 
 

(MJ kidney 
transplantation) 
AND (living 
donor) AND 
(altruism) 

Peer-
Reviewed 

13 1 “Exploring donors' and 
recipients' attitudes about 
living donor kidney 
transplantation” 

140324 
ProQuest 
Health & 
Medical 
Complete 

(TI experience*) 
AND (TI kidney) 
AND (TI 
transplant*) AND 
(AB after) 

Peer-
Reviewed 
 

3 1 “Ambivalent Lived 
Experiences and 
Instruction Need of 
Patients in the Early 
Period After Kidney 
Transplantation: A 
Phenomenological Study” 

140331 
Cinahl 

(TI renal) AND 
(TI transplan*) 
AND (AB 
experienc*) AND 
(nurs*) AND (AB 
qualitative )  

Peer-
Reviewed 

1 1 “The HRQoL of renal 
transplant patients.” 

140331 
Cinahl 

(TI kidney 
transplantation) 
AND (AB 
experience) AND 
(TI qualitative) 

Peer-
Reviewed 

6 1 “Living with a kidney 
transplant: a qualitative 
investigation of quality of 
life.” 
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AND (living)   

140402 
Cinahl 

(AU Wainwright) 
AND (Quality of 
life) 
Manuell sökning 
efter referens från 
tidigare funnen 
artikel “Living 
with a kidney 
transplant: a 
qualitative 
investigation of 
quality of life.” 

Peer-
Reviewed 

19 1 “Quality of life after renal 
transplantation.” 
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Bilaga 2. Presentation av analyserade artiklar 
Titel: 
Renal recipient’s 
educational 
experiences in the 
early post-
operative phase – a 
qualitative study.  
 
Författare: 
H. Urstad, K.  
K. Wahl, A.  
H. Andersen, M.  
Øyen, O.  
Fagermoen, M S.  
 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.   
 
Årtal: 
2012 
 
Land: 
Norge 
 

Syfte: 
Att belysa 
patienters 
upplevelse efter 
transplantation för 
att få information 
om vilken 
postoperativ 
utbildning som är 
nödvändig. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys): 
Semistrukturerade 
intervjuer med frågor 
med ett öppet slut. 
Intervjuerna ägde rum på 
ett transplantations-
center i Norge. 
Sju kvinnor och åtta män 
mellan åldrarna 26-67 år. 
Intervjuerna analyserades 
enligt Kvale. Intervjuerna 
transkriberades och 
därifrån formulerades 
huvudteman.   

Resultat: 
Fyra huvudrubriker:  
- Barriärer mot inlärning i 
den tidiga postoperativa 
fasen. 
- Kunskap som är relevant 
för livet. 
- Kunskap vs. praxis. 
- En stödjande lärande 
miljö.   

 
Titel: 
Gift exchange and 
organ donation: 
Donor and recipient 
experiences of live 
related kidney 
transplantation 
 
Författare: 
Gill, P. 
Lowes, L. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
Årtal: 
2008 

Syfte: 
Att utforska 
erfarenheterna 
från donatorer och 
mottagare under 
transplantationspr
ocessen. Samt 
relevansen av 
teorin ”Gift 
exchange” som 
ram för att 
utforska och 
förstå donatorer 
och mottagares 
erfarenheter av 
levande 
transplantation. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys): 
Semistrukturerade 
intervjuer som ägde rum 
före transplantationen 
samt tre månader och tio 
månader efter 
transplantationen. Urvalet 
var ett 
bekvämlighetsurval av de 
patienter som var 
anslutna till en njur-
transplantations center. 
55 % av de tillfrågade 
ville medverka. Totalt 11 
familjer. 

Resultat: 
Fyra huvudrubriker fanns:  
-Beslutsprocessen. 
-Transplantationsprocessen. 
-Den känslomässiga 
påverkan vid 
transplantationen. 
-Relationerna efter 
transplantationen. 
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Land: 
England 

 
Titel: 
Psychological 
experiences of 
renal patients: A 
qualitative 
analysis.  
 
Författare:  
Amerena, P.  
Wallace, P.  
  
Tidskrift: 
Counseling and 
Psychotherapy 
Research  
 
Årtal:  
2009 
 
Land: 
England 

Syfte: 
Att utveckla en 
teori som är 
baserad på 
mottagarens 
upplevda 
erfarenhet. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Åtta deltagare 
rekryterades genom 
självvalt urval och 
snöbollsurval. 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in. Transkriberingen 
analyserades med 
Grounded theory.   

Resultat:  
Resultatet delades upp i 
upplevelser före och efter 
transplantationen.  

 
 

Titel:  
Ambivalent Lived 
Experiences and 
Instruction Need of 
Patients in the 
Early Period After 
Kidney 
Transplantation: A 
Phenomenological 
Study 
 
Författare: 
Wiederhold, D.  
Langer, G.  
Landenberger, M. 
 
Tidskrift: 
Nephrology 
Nursing Journal 
 

Syfte: 
Att ge en översikt 
av de upplevelser 
och känslor 
patienter får direkt 
efter en 
njurtransplantation 
för första gången. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys): 
Semistrukturerade 
intervjuer med frågor 
med ett öppet slut. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  
Analys av data skedde 
enligt Colaizzis 
fenomenologiska modell.  
Endast de patienter som 
var transplanterade de 
senaste sju dagarna och 
hade en stabil 
njurfunktion 
inkluderades. 

Resultat: 
Sju huvudrubriker:  
- Jämförelse mellan dialys 
och transplantation. 
- Upplevelser av positiva 
förändringar. 
- Leva med det nya organet 
upplevelsen av 
försämringar och oro. 

 - Upplevelsen av 
självförtroende. 

 - Upplevelsen av behovet 
av stöd. 

 - Slutsatser för patient 
utbildning. 
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Årtal: 
2011 
 
Land:  
Tyskland  
 

 
Titel: 
Stressors and 
coping mechanisms 
in live-related 
renal 
transplantation. 
  
Författare: 
Gill, P.  
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Årtal: 
2012 
 
Land: 
England  
 
 

Syfte:  
Att undersöka 
mottagare och 
donatorers 
upplevelse av 
stressorer och 
hanteringsstrategier 
vid levande och 
relaterad 
njurtransplantation 
innan 
transplantation och 
under det första 
året efter 
transplantation. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Longitudinell 
fenomenologisk studie.  
11 njurdonatorer och dess 
mottagare i åldrarna 32-
63 deltog.  
Semistrukturerade 
intervjuer vid tre olika 
tillfällen som bandades 
och som sedan 
transkriberades. Därifrån 
lyftes olika tema. 

Resultat:  
Resultatet delades in utefter 
en tidsaspekt:  
- Intervjuer före 
transplantationen. 
 - Tre månader efter 
transplantation. 
- Tio månader efter 
transplantation.  
 
Under dessa huvudrubriker 
har författaren tagit fram 
underrubriker:  
- Livet innan 
transplantation. 
 - Processen till att ta ett 
beslut. 
- Viljan att vara ”normal” 
igen. 
- Tillgång till sjukvård.  
- Närmande hanterbarhet. 
- Komma över 
transplantationen. 
- Gå vidare med livet. 
- Ett onödigt ont. 
- Komma tillbaka till det 
normala.  
- Oro för framtiden. 
 

 
Titel: 
Exploring donors’ 
and recipients´ 
attitudes about 
living donor kidney 
transplantation. 
  
Författare:  
G. Pradel, F.  
Mullins, C. D.  
T. Bartlett, S.  

Syfte:  
Att undersöka 
upplevelsen hos 
potentiella 
mottagare, 
mottagare, 
potentiella 
donatorer och 
donatorer vid 
njurtransplantation 
med levande 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Fokusgrupps intervjuer 
med fyra olika grupper 
med vuxna 
transplanterade.  
Åtta intervjuer 
genomfördes, två med 
vara fokusgrupp.  
Data analyserades utifrån 

Resultat:  
Resultatet delades upp i 
potentiella donatorer, 
donatorer, potentiella 
mottagare och mottagare. 
Huvudgrupperna hade 
underrubrikerna: 
- Processen att ta ett beslut. 
- Laparoskopisk procedur. 
- Livet efter transplantation. 
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Tidskrift: 
Progress in 
Transplantation 
 
Årtal: 
2003 
 
Land: 
USA 
 

donator och 
laparoskopisk 
nefrektomi med 
levande donator. 

Pattons fenomenologiska 
ansats.  
Utifrån transkribering av 
intervjuerna letade 
författarna efter likheter 
och skillnader. 

 
Titel: 
The HRQoL of 
renal transplant 
patients  
 
Författare:  
S-C Luk, W.  
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Årtal: 
2004 
 
Land: 
Kina  
 

Syfte: 
Att undersöka den 
hälsorelaterade 
livskvalitén 
(HRQoL) hos 
njurtransplanterade 
patienter. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Icke-strukturerade 
intervjuer med frågor 
med ett öppet slut 
användes.  
Patienter som var minst 
18 år gamla, hade ett 
fungerande transplantat 
och bodde i Hong Kong 
deltog.  
En kvalitativ innehålls 
analys användes för att 
analysera data.  
 

Resultat: 
Resultatet presenteras i fyra 
huvudrubriker:  
- Fysisk och psykosocial 
hälsostatus. 
- Det sociala livet.  
- Finansiell status. 
- Patienternas behov. 

 
Titel: 
Living with a 
Kidney Transplant: 
A Qualitative 
Investigation of 
Quality of Life 
 
Författare:  
Orr, A.  
Willis, S. 
Holmes, M. 
Britton, P. 
Orr, D. 
 
Tidskrift: 
Journal of Health 
Psychology 

Syfte: 
Att undersöka 
upplevelsen av att 
leva med en 
transplanterad 
njure för att få en 
djupare förståelse 
för hur det 
påverkar 
mottagarens 
livskvalitet ur deras 
perspektiv. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Gruppdiskussioner som 
spelades in för att sedan 
transkriberas. 
Anteckningar och 
observationer gjordes 
under gruppdiskussionen. 
26 deltagare med olika 
grader av funktion i den 
transplanterade njuren. 
Data analyserades med 
öppen kodning och 
delades sedan upp i 
kategorier. 

Resultat: 
Resultaten delades upp 
under fyra rubriker:  
- Medikalisering. 
- Rädsla 
- Tacksamhet och känsla av 
tacksamhetsskuld. 
- Hantering. 
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Årtal: 
2007 
 
Land: 
England 
 

 
Titel: 
Quality of life after 
renal 
transplantation  
Författare:  
Fisher, R. 
Gould, D. 
Wainwright, S. 
Fallon, M. 
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Årtal: 
1998 
 
Land: 
England 
 

Syfte: 
Att undersöka 
patienters 
upplevelse i direkt 
anslutning före och 
efter 
njurtransplantation. 

Metod (urval, 
datainsamling och 
analys):  
Semistrukturerade 
djupintervjuer med öppna 
frågor. 
Bekvämlighetsurval med 
30 deltagande patienter 
anslutna till en regional 
njuravdelning i London. 
Data analyserades 
induktivt. 

Resultat: 
Resultatet presenteras 
utifrån de frågor författarna 
ställt under intervjuerna. 
Varje fråga presenteras med 
ett sammanställt svar. 
Frågorna berör 
transplanterades upplevelse 
av transplantationen. 
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Bilaga 3. Venndiagram 
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