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Sammanfattning    

Organtransplantation har sedan lång tid tillbaka intresserat människan och medicinen. 
På allvar tog det sin början under tidigt 1900-tal då blodkärl förenades med varandra, 
men dock dröjde det mer än ett halvt sekel innan en lyckad transplantation 
genomfördes. Idag ger det hopp om ett nytt och fortsatt liv till ett stort antal patienter 
världen över. Perioden i väntan på en organtransplantation upplevs av patienterna som 
ett krävande och stressfullt skede som präglas av en kamp mot sjukdom och om 
begränsad tid. Sjuksköterskan som har en central roll i mötet med patienterna bör vara 
insatt i ämnet för att kunna erbjuda god vård som kan lindra lidandet.        

Syftet är att belysa patienters upplevelse i väntan på organtransplantation. 

Det här är en litteraturstudie med en grund i evidensbaserad omvårdnad som bygger på 
analys av kvalitativ forskning. Metoden har valts utifrån att patienters upplevelse skall 
beskrivas.  

Resultatet består av fyra huvudteman som beskriver patientens upplevelser av att vänta 
på organtransplantation. Dessa teman är: Förlorad kontroll, Oro, Kroppen sviker och 
Hoppfullhet. Varje huvudtema beskrivs utifrån subteman som förstärker innehållet i 
varje huvudtema. Resultatet visar att upplevelsen i väntan på organtransplantation 
präglas av många negativa faktorer, men något som patienterna aldrig överger i sin 
kamp är hoppet.   

I diskussionen tas hoppet och ovissheten upp som två nyckelfynd. De här känslorna 
beskriver väl hur patienter upplever sin situation i väntan på organtransplantation.  

  
 
 
Nyckelord: Organtransplantation, upplevelse, patient, nytt organ. 
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INLEDNING 

Vi har valt att uppmärksamma ämnet organtransplantation, som vi anser är ett aktuellt 
och intressant område inom sjukvården. Detta är egentligen inget nytt fenomen, redan i 
början av 1900-talet börjades experiment genomföras med lättare ingrepp där blodkärl 
fördes samman med varandra. Utvecklingen har sedan dess gått framåt inom detta 
område och idag kan många organ i kroppen ersättas som exempel hjärtat, lungor, lever, 
njurar, bukspottkörtel och tarm. Sverige är ett framstående land inom 
organtransplantation men trots detta är det ofta långa väntetider för patienter som är i 
behov av ett nytt organ. Detta skapar mycket oro och onödigt lidande hos dessa 
patienter och dess anhöriga.   
   
Problemet med väntetiden är kopplat till bristen på organ som kanske skulle minska om 
varje medborgare registrerar sig i donationsregistret. Mer information behöver nå ut till 
allmänheten och skapa en medvetenhet hos människor. Ju fler som registrerar sig och 
tar ställning till organdonation leder till ett mindre lidande hos de väntande patienterna 
och gör att sjukvården kan utföra ett effektivare arbete.  
 
Vi vill belysa människors upplevelse i väntan på organtransplantation, denna långa och 
smärtsamma väntan tär på patientens inre och hela dess värld kretsar kring 
transplantationen och allt annat får läggas åt sidan. Under väntan på organ får patienten 
ofta spendera många timmar på sjukhus. Där får de genomgå många undersökningar 
och smärtsamma behandlingar innan det definitiva beslutet tas angående om att de ska 
få ett nytt organ, som en sista utväg. Lidandet hos patienten börjar oftast inte när de är 
som sjukast, utan många patienter har kämpat med sin sjukdom under flera år innan det 
blir aktuellt för transplantation. Många njursjuka patienter har exempelvis genomgått 
dialysbehandling under lång tid och att hela tiden känna oro över att eventuellt tvingas 
genomgå en transplantation kan vara väldigt påfrestande. När tiden väl är framme för en 
transplantation är det som patient svårt att känna sig förberedd trots att de har stått på 
väntelistan under lång tid, på grund av att sjukvården aldrig kan garantera ett organ och 
ännu mindre kan veta tidpunkten för det.  

Beroende på vilket organ som ska transplanteras, exempelvis hjärta eller lungor, krävs 
ju faktiskt att en människa avlider för att en annan ska få ett fortsatt liv. Detta kan 
skapa skuld hos patienten då överlevnaden sker på bekostnad av någon annan 
människa. Känslan förändras ofta för mottagaren då handlar om att ta emot ett organ 
från en levande donator, exempelvis en familjemedlem som donerar ett organ såsom en 
njure eller benmärg. 

Att uppmärksamma hur de här patienterna känner är viktigt i bemötandet inom 
sjukvården. Som sjuksköterska är det bra att vara insatt i problemen kring 
transplantation, då dessa patienter kan mötas inom många olika patientgrupper och 
specialiteter. Att vara uppdaterade inom ämnet gör också att vi som sjuksköterskor kan 
skapa en större trygghet genom att delge patienten information kring ämnet och att 
kunna bemöta dem på ett sätt så att det minskar lidandet.   
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BAKGRUND 

 
En avliden person kan ge ett nytt och bättre liv för upp till tio andra människor 
(Donationsrådet, 2007b). Vid svikt i de vitala organen kan en transplantation vara den 
enda utvägen för överlevnad. Att bli uppsatt på transplantationslistan känns för många 
som att få en andra chans i livet då de får en möjlighet att genomgå en 
organtransplantation. Idag i Sverige väntar cirka 700-800 personer på ett nytt organ, 
väntetiderna varierar stort (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2007). 
Patientkoordinatorn Ulla Nyström (23 april, 2008) på Transplantationscentrum, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger dock att det inte finns någon garanti för att en 
transplantation ska ske bara för att patienten är uppskriven på väntelistan.  
 
 

Historik 
 
Människan har sedan Kristus tid haft drömmar om att bota sjukdom genom att ersätta 
ett sjukt organ med ett nytt och friskt. Redan på 200-talet f.Kr. påstås det att ett par 
kinesiska kirurger ska ha försökt att transplantera olika organ och vävnader mellan 
människor. Även länder som Indien, Italien och Frankrike ska tidigt ha utfört liknande 
ingrepp (Johnsson & Tufveson, 2002). 
 
Vidare skriver Johnsson och Tufveson (2002) att på 1800-talet hade kunskapen om att 
minska infektionsrisken genom att använda sig av sterila operationer slagit igenom. I 
det tidiga 1900-talet var den kirurgiska kompetensen tillräcklig och öppnade dörrarna 
för organtransplantation. Här inleddes enkla operationer genom att förena blodkärl med 
varandra och detta lade grunden till transplantation då det är av vikt att säkerställa 
blodförsörjningen. Dock fanns det vid denna tidpunkt inte förståelse av 
immunsystemets roll, vilket gjorde att de transplantationer som genomfördes blev snart 
misslyckade då kroppen stötte bort organet. Forskningen utvecklades och fram till 
1940-talet fördes diskussioner kring vilken roll immunförsvaret hade i sin verkan på det 
nya organet. Många transplantationer gjordes under sinom tid, bland annat 1953 
genomfördes en njurtransplantation mellan mor och son, i detta fall dröjde det tre 
veckor innan organet stöttes bort. Den första lyckade njurtransplantationen utfördes i 
USA av dr Joseph Murray, här utförde han en transplantation mellan en patient och dess 
enäggstvilling. Detta försök blev framgångsrikt tack vare att tvillingarnas vävnader var 
identiska, andra transplantationsförsök fortsatte dock ännu att misslyckas.  

I början av 1960-talet gjordes den första lyckade transplantationen med 
immunsuppressiva preparatet, detta i kombination med kortison ökade överlevnaden 
(Johnsson & Tufveson, 2002). I Sverige utfördes den första lyckade 
njurtransplantationen strax därefter på Serafimerlasarettet i Stockholm. Idag genomförs 
omkring 600 olika transplantationer årligen i Sverige (Donationsrådet, 2007a). År 1963 
utfördes den första levertransplantationen och fyra år efter lyckades dr Starzl 
genomföra helt lyckade transplantationer. När det gäller hjärttransplantation gjordes 
försök redan under 40-talet i Sovjetunionen, men inte förrän 1968 hade en amerikansk 
läkare framgång inom detta område med en lång överlevnad. Inom de senaste 
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decennierna har enorm utveckling skett inom området transplantation och inget tyder 
på att intresset och forskningen kommer att minska (Johnsson & Tufveson, 2002). 

 

När räknas en människa som död enligt lagen 
 
En människa räknas som död när hjärnan inte längre har någon blodförsörjning, även 
om resten av kroppens organ är fungerande. Alltså räknas människan som död när 
hjärnan inte längre fungerar. Även om hjärnan är död kan kroppens övriga organ hållas 
vid liv via en respirator då blodcirkulationen upprätthålls (Johnsson & Tufveson, 2002). 
I lagen (SOSFS 2005:10, 2 kap.) om kriterier för bestämmande av en människans död 
skrivs det att en människa är död när samtliga funktioner i hjärnans alla delar fallit bort, 
det vill säga total hjärninfarkt (Socialstyrelsen, 2005). Johnsson och Tufveson (2002) 
skriver att döden ska fastställas av en legitimerad läkare enligt särskilda kriterier och 
kroppen får inte vårdas i respirator i mer än 24 timmar. För att en organdonation ska ske 
finns det vissa kriterier. Lagen visar att om donatorn inte själv är uppsatt i 
donationsregistret eller har ett skriftligt donationskort antas donatorn vara positivt 
inställd till donation. Finns anhöriga med i bilden har de dock rätt att motsätta sig 
donation av organ efter döden.  
 

Inför transplantation 
 
I möte med patientkoordinatorn Ulla Nyström (23 april, 2008) framkom det att 
indikationerna till att en transplantation ska ske är att patienten lider av svår irreversibel 
organsvikt, har kort förväntad överlevnad och att ingen annan behandling är möjlig. 
Andra kriterier för att bli transplanterad är att patienten är infektionsfri, inte har ett 
pågående missbruk, ingen malignitet samt har god funktion i övriga vitala organ. 
Nyström (23 april, 2008) beskriver vidare att väntelistan inte är något kösystem utan 
jämför det snarare med ett snöre som patienterna sitter på. Organen går till de patienter 
som är mest lämpliga som mottagare och som är i stort behov av ett nytt organ för att 
överleva.  

Vidare menar Nyström (23 april, 2008) att orsakerna till att behöva ett nytt organ är 
många, som till exempel att födas med ett hjärtfel eller att drabbas att av en kronisk 
lungsjukdom där transplantation ses som den ända utvägen. Patienternas inställning till 
detta kan te sig olika beroende på vilken fas i livet man är samt ålder och personlighet. 
Som exempel kan en patient eventuellt uppleva sig själv som annorlunda än sin 
omgivning om de ska få ett organ i unga år, däremot kan en vuxen som lidit av 
exempelvis lungfibros i många år istället känna en stor befrielse. När det gäller att 
remittera en patient till transplantation delas de in i faserna akut 1, akut 2 och ej akut. I 
akut fas 1 ska en patient exempelvis genomgå en rutinoperation och byta hjärtklaffar, 
men under operationen lägger hjärtat av och kirurgen bli akut tvungen att operera in en 
provisorisk kortvarig hjärtpump. Patienten blir härmed sjukhusbunden och får högsta 
prioritet på väntelistan för organ. Är patienten kontaktbar görs försök till att få 
medgivande för transplantation, fungerar inte detta blir patienten automatisk accepterad 
för en organtransplantation. I akut fas 2 som är den vanligaste och har hög prioritet sker 
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först en utredning som leder att patienten bli accepterad för transplantation. Denna fas 
är kanske även fysiskt och psykiskt ansträngande för patienten då de inte förrän nu 
förstått hur sjuka de är och att det inte längre finns en återvändo. I den tredje fasen som 
ej är akut, som är en långsammare process har patienten mer tid till förberedelse och 
reflektion. Fasen inleds ofta med att patienten har symtom vilket leder till utredning 
och att diagnos ställs. Oftast blir patienten medicinskt behandlad, exempelvis med 
dialys, och sjukskrivning. Sedan följer ett antal sjukhusvistelser och diskussionerna 
angående transplantation påbörjas för att i slutändan bli uppsatt på väntelistan. Att 
arbeta med transplantationspatienter och vården runt omkring omfattar många aspekter 
såsom medicinska, kirurgiska, immunologiska, omvårdnadsrelaterade, etiska och 
psykologiska faktorer. Alltså är detta ett teamarbete som inkluderar många instanser 
där all personal måste samordnas för att nå ett gott resultat. Att se till att patienten får 
god information innan transplantationen är av stor vikt och leds av 
transplantationskirurg, koordinator, kurator och sjukgymnast. Även ett besök på 
intensivvårdsavdelning ingår, vilket ger patienten en inblick i den miljö som patienten 
kommer att vårdas i postoperativt (Nyström, 23 april, 2008). Cameron-Traub och 
Yorke (2008) nämner att transplantationspatienter kan uppleva en stress av att veta att 
de kommer att vara i behov av intensivvård.  

 

Den lidande patienten 
 
I väntan på organtransplantation ställs patienten inför motgångar som genererar lidande. 
Patienten förändras både fysiskt och mentalt och detta leder till stora påfrestningar 
vilket utgör olika former av lidanden. Wiklund (2003) beskriver att lidandet inte bara 
handlar om observerbara symtom, det handlar dessutom om en inre process. Patienten 
upplever lidandet som en form av hot, kränkning, förlust av identitet och en känsla av 
att förlora kontrollen. Dessa känslor får oftast patienten att sluta sig och få svårt att dela 
sina känslor med andra i sin omgivning. Mathisen (2005) beskriver hur sjukdom och 
kroppsförändringar påverkar hela människan och självet, en förlust av kroppen är 
väldigt skrämmande och kan så småningom leda till en förlorad identitet. Wiklund 
(2003) skriver vidare om detta och tar upp att patientens personliga och sociala identitet 
är kopplad till prestation samt till hur kroppen ser ut och fungerar. Om det inte går att 
leva på det sätt man är van vid och önskar till följd av sjukdom, påverkas också 
identiteten. Den nedsatta funktionen i sig liknas inte vid lidandet utan den innebär ett 
hot mot identiteten. Det är inte kroppen som lider utan det är själva människan.   

Sjukdomslidandet kan uppkomma i form av begränsningar och ge en upplevelse av att 
livet inte känns komplett och tillfredsställande. Känslan av en försämrad livskvalitet 
försvårar inte bara enskilda aktiviteter utan det påverkar hela livet negativt (Wiklund, 
2003). Patientkoordinatorn Nyström (23 april, 2008) på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset beskrev att transplantationspatienter möter stora begränsningar i 
livet, både gällande sjukdomen i sig och även det ansvaret det innebär att vara uppsatt 
på en väntelista inför transplantation. Här gäller det att ständigt vara tillgänglig och 
kunna befinna sig på sjukhuset med kort varsel, alltså är längre resor svåra att 
genomföra. Fortsättningsvis beskriver Nyström (23 april, 2008) dock att patienterna 
uppmuntras till aktivering, även kortare resor godkänns, för att patienten ska fortsätta 
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leva ett någorlunda normalt liv i väntan på transplantation. Patienterna bör dock tala 
om vart de reser så att de kan hämtas hem om det skulle bli aktuellt med en 
organtransplantation. Macdonald (2006) belyser att vissa patienter i väntan på 
transplantation tvingas till isolering från omgivningen för att undvika att drabbas av 
infektioner, detta orsakar en annan form av begränsning. 

Nyström (23 april, 2008) berättar vad det innebär att vara sjuk och hur det kan påverka 
många faktorer i patientens liv, exempelvis kan ekonomin bli lidande vilket kan 
påverka hela familjesituationen. Att vara småbarnsförälder kan upplevas som extra 
tungt då patienten kanske inte orkar medverka fullt ut i sina barns liv. Allt detta kan 
orsaka ett lidande för patienten då hela livet sätts i gungning. 

 

Den svikande kroppen 
 

Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) beskriver att människan 
inte ”har” sin kropp utan snarare ”är” sin kropp. Det är först genom ohälsa eller skada 
av kroppen som patienten blir medveten om den på ett särskilt sätt. När kroppen sviker 
bryter samtidigt tillvaron samman. Eriksson (1994) belyser den kroppsliga smärtan som 
ofta orsakas av sjukdom och olika behandlingar, dock är inte smärtan endast kroppslig 
utan erfars av människan som en helhet. När patienten upplever smärta riktas inte 
uppmärksamheten endast mot den skadade kroppsdelen utan påverkar hela människan 
både fysiskt och psykiskt, alltså hela självet. Wiklund (2003) beskriver att vår kropp kan 
tydas på olika sätt. Vårdvetenskapen belyser kroppen som en bärare av människans 
livshistoria, mening och självbild. Vår kropp rymmer våra känslor och förmedlar 
kontakten med omvärlden, den är mer än en fysisk skepnad. Som sjuksköterska ska den 
skadade kroppen ses ur ett större sammanhang. Eriksson (1994) betonar att när kroppen 
sviker med svår smärta verkar detta förlamande på hela patienten. Förändringen i 
patientens livssituation går emot det naturliga i livet och patienten behöver ges tid att 
finna en ny mening i tillvaron och acceptera förändringen. Dahlberg et al. (2003) skriver 
att patienten kan känna sig främmande inför sin egen kropp, som hos 
transplantationspatienten snabbt kan brytas ned och förlora funktioner. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

I dagens Sverige är det alltför många människor som är i behov av ett nytt organ och 
står i kö i väntan på transplantation. Dessvärre är behovet av organ större än vad det 
finns att tillgå. Idag är det ca 700-800 personer som väntar på ett nytt organ. 
Väntetiderna varierar stort, alltifrån några dagar om man har tur, till flera år och då kan 
det redan vara för sent.  

Orsakerna till problemet är flera, som tidigare nämnt är det för få organ som står till 
buds och det som försvårar tillgången är bland annat omständigheterna kring dödfallet. 
Donatorn måste avlida i en respirator för att organen ska vara användbara. Människors 
upplevelse i väntan på organtransplantation är en svår tid då de slits mellan hopp och 
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hopplöshet. Denna tid är ångestfylld både för patienten och för människor i deras 
närhet. Att leva med ovissheten om ett organ kommer att bli tillgängligt eller inte 
väcker många känslor. De många och oftast långa sjukhusvistelserna tär även på 
patienten. Här har sjuksköterskan en viktig roll att vara insatt i problemet och förstå 
patientens upplevelse. Som sjuksköterska på exempelvis en transplantationsavdelning 
som dagligen möter dessa patienter gäller det här att fungera som ett stöttande länk. 
Det är även viktigt att få de anhöriga att känna sig delaktiga i processen.  

Ämnet tas upp alltmer i media och forskningen går framåt inom området, dock behövs 
fokus riktas mer på de som väntar på organtransplantation. Hur upplever de sin tillvaro 
och hur känner de egentligen inför denna eviga väntan?  

 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelse i väntan på organtransplantation. 
 

 

METOD 

En litteraturstudie har gjorts efter Fribergs (2006) modell att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad genom analys av kvalitativ forskning där kvalitativa artiklar har 
analyserats. Metoden utgår ifrån att varje artikel har ett visst kunskapsvärde men att en 
större kunskap kan skapas om resultatet från flera studier sammanställs. En kvalitativ 
metod är det bästa sättet att spegla patientens upplevelser (Friberg, 2006). 

Datainsamling 

Urvalskriterierna gällande sökning av artiklar var att varje artikel skulle vara peer-
reviewed, detta för att kunna få artiklar med en vetenskaplig grund vilket leder till ett 
evidensbaserat resultat. Rekommendationen var att varje artikel inte skulle vara mer än 
10 år gammal, dock har en artikel från 1997 valts att tas med då den var av god kvalitet 
för litteraturstudien och gav bra information för att uppnå syftet. Även en artikel 
publicerad i en psykologisk tidskrift har tagits med, den ger en annan men relevant 
synvinkel på transplantation. Artikelns har bedömts som likvärdig med en 
vårdvetenskaplig studie.   

Artiklarna som valts att analysera har tagits fram från databaserna Cinahl, Medline, 
Blackwell synergy och Pubmed. I valet av artiklar har abstraktet till de artiklar som har 
haft en relevant och intressant rubrik till en början lästs. Artiklarnas syfte var 
avgörande för genomläsning eller ej. Ett val har gjorts att inte specificera till en 
särskild organtransplantation då det inte finns tillräckligt med kvalitativ forskning inom 
varje område. Sökorden är organtransplantation, transplantation, liver transplant, 
heart transplant, kidney transplant, experience, lived experience, waiting list, waiting, 
psychology, patient, meaning och nursing. Dessa ord har sökts i olika kombinationer. 
Totalt har 15 artiklar funnits, av dessa har nio stycken analyserats. De artiklarna som 
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valts bort är på grund av att de inte besvarade syftet och att de utgick ifrån anhörigas 
eller vårdpersonalens perspektiv. Två av artiklarna visade sig vara kvantitativ forskning 
varvid de valdes bort. Artiklarna som analyserats behandlar patienter utifrån båda 
könen och har ett åldersspann på 21-70 år. Fyra av artiklarna handlar om 
levertransplantation, tre om benmärgstransplantation, en om njurtransplantation samt 
den sista om lungtransplantation.  

 

Dataanalys 
En innehållsanalys har gjorts enligt Evans (2002) som beskriver analys av kvalitativ 
forskning enligt följande: 
 

1. Samla in relevant data, sammanföra dessa och läsa igenom.  
 
2. En grundlig analys görs utav artiklarna så att det specifika i varje artikel 

framgår.  
  

3. Likheter och olikheter mellan artiklarna observeras, och diverse huvud- och 
subteman kan ta form. 

 
4. Här ska delarna bilda en helhet och formuleras till en sammanhängande text. 

 

Då denna innehållsanalys har använts har till en början en översikt över varje artikel 
skapats. Artiklarna lästes noggrant och numrerades. Sedan plockades delarna ut från 
varje artikel. De sammanhörande texterna lades i olika högar och skapade en bild av 
hur resultatet skulle ta form. Vidare analys gjordes av varje del och det gav tillslut olika 
teman och subteman. Resultatet har gett fyra huvudteman  och sex subteman. 

    
 
RESULTAT 

Vid analys av artiklarna utkristalliseras resultatet genom fyra huvudteman och sex 
subteman: ”Förlorad kontroll”, ”Oro” som beskrivs med subteman rädsla och ovisshet, 
”Kroppen sviker” som bildade subteman förändrat yttre och förändrad ork, 
”Hoppfullhet” som framställs med hjälp av subteman närståendes tröst och de 
professionellas tröst (Tabell 1.) 
  
 
 
Tabell 1: Patienters upplevelse av att vänta på en organtransplantation. 
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Förlorad kontroll 
 
Upplevelsen av att vänta på organtransplantation har i flera av artiklarna visat sig 
genom att många patienter känner en förlust av kontroll.  
 

Förlorad identitet 

Behovet av att känna kontroll framkom i flera av artiklarna. Att ha kontroll över sitt liv 
är en självklarhet för de flesta människor men vid sjukdom kan denna bild snabbt 
förändras. I ett flertal av studierna har det framkommit att många patienter kände en 
rädsla av att förlora kontrollen över sina liv. Att inte längre kunna utföra sitt arbete och 
de dagliga sysslorna som tidigare var en självklarhet gjorde att de nu kände en 
frustration över sin situation. Brown et al. (2006) beskriver i sin studie att vissa av 
patienterna identifierade sig med sitt arbete, och kände en tung börda då de inte längre 
kunde utföra detta. I vissa fall ledde detta till en förlorad identitet då patienterna inte 
längre visste vem de var. Brown et al. (2006) fann att andra upplevde att bristen på 
kontroll över sina liv gjorde att de kände sig oberäkneliga i sina relationer till andra 
människor. Tankar som att bli definierad endast med sjukdom var svårt och acceptera. 
Här beskriver en patient sina tankar kring sin identitet och sjukdom: ”I have this 
disease, but it´s not me. It´s not my identity (Brown et al., 2006, s. 126).”  

Förlorad kropp 
 
En annan faktor som Cohen och Ley (2000) tar upp är att förlora kontrollen över sin 
kropp, då de inte längre kan påverka sin hälsa eftersom sjukdomen är kronisk. Detta kan 
vara en väldigt förödande upplevelse för vissa. När patienterna tänker tillbaka 
förknippar de känslor av sårbarhet, skam och en stor utsatthet över att inte längre ha 
kontroll över sin kropp. Förutom de fysiska förändringarna skriver Cohen och Ley 
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(2000) vidare att förlusten av att mista kontrollen var ett resultat av förlorad värdighet. 
Dunlop och Xuereb (2003) menar att det är lätt att förlora kontrollen och sin autonomi 
då patienten hamnar på sjukhus och tvingas vara bland okända människor och anpassa 
sig efter rutiner. Trots det att känslan över att förlora kontrollen var det svåraste tar 
Lumby (1997) belyser om vikten av att återfå och behålla kontrollen över sina liv. För 
somliga var det genom att fortsätta sina liv som tidigare och gå till arbetet då det gav 
dem en känsla av självständighet. Vikten av att fortsätta någorlunda som vanligt 
beskrivs i detta citat:  

 
I still went to great depth to try to maintain my independence, by going to work and playing 
the role of a person trying to make their own decisions… going to counseling was all part of 
the preparation to be in control (Lumby, 1997, s. 235). 

 
Då den största chocken lagt sig och patienten inser att ett nytt organ verkligen ska fås 
började flera av patienterna känna att de återfick kontroll över sina liv, de försökte få 
kontroll över annat än den medicinska delen i livet. En del blev extra generösa mot sina 
närmaste medan andra spenderade mer tid och nöje med familj och vänner (Dunlop & 
Xuered, 2003). För andra var sättet att få tillbaka kontrollen via medicinering då 
patienterna kände sig säkra om de skötte det på ett bra sätt, det var inte en känsla av 
beroende, snarare en känsla av kontroll. Att börja se sig själv på ett annorlunda sätt 
hjälpte vissa patienter, istället för att vänja sig vid ett liv i beroende började de tänka på 
sin sjukdom utifrån ett nytt perspektiv (Lumby, 1997). 

 
Oro 
 
I väntan på organtransplantation påverkas hela patientens livsvärld, både det psykiska 
och fysiska utsätts för stora påfrestningar. Huvuddelen av artiklarna beskriver detta som 
en svår kamp för patienten där de känner oro. Upplevelsen av oro bildar ett huvudtema 
som beskrivs i de två subtemana ovisshet och rädsla. 
 
 

Ovisshet 
 
För att beskriva patientens oro inför en organtransplantation är ovisshet en känsla som 
ofta uppkommer i väntan på organtransplantation. 
 
  
Athlin, Jonsén och Suhr (2000) beskriver att patienten upplever många känslor och 
funderingar under denna väntandes tid, då framtiden är väldigt oviss. Macdonald (2006) 
beskriver att då patienten blivit uppsatt på transplantationslistan återstår det bara en 
period av väntan, endera på att personsökaren ska pipa eller att döden ska ske. Denna tid 
upplevdes för vissa patienter som att livet tagit ett avbrott och att de inte riktigt lever. 
Athlin et al. (2000) skriver vidare att patienter har tankar kring om de kommer att bli en 
kandidat eller inte, många är ambivalenta kring beslutet om att tacka ja till ett organ 
eller ej. Patienterna är väldigt medvetna om faran och riskerna med en operation 
samtidigt som de vet att det kan leda till något väldigt positivt. Även funderingar kring 
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om de är en lämplig mottagare eller inte kretsar i huvudet. ”Vad är det som avgör om 
jag får ett organ? Hur sjuk måste jag bli innan det sker? Spelar sjukvårdens resurser in?” 
Med detta menar Athlin et al. (2000) vidare att patienterna känner en maktlöshet och 
tvivel, de upplever det en aning som ett orättvist spel utan definitiva regler. En patient 
uttrycker sin oro angående ovissheten över sitt tillstånd: 

 
The doctor said, ´You must have symptoms before you can have a positive decision about a 
transplant´ and I wondered what he meant. How bad must my symptoms be? Must I be 
bedridden before they decide to do it? ...Must I reach a limit? I wondered about that. If I think 
I have enough symptoms, but they think I have not. It does not make sense (Athlin et al. 2000, 
s. 66). 

 
Enligt Cohen och Ley (2000) upplevde patienterna att det var svårt att leva med 
ovissheten inför behandlingen och att inte veta vad som skall hända. Athlin et al. (2000) 
skriver vidare om detta och menar att ovisshet över om patienten kommer att överleva 
eller inte fanns ständigt i tankarna. Här börjar även otåligheten ge sig till känna och 
väntandet blir destruktivt. Väntandet inför operation blir plågsamt och allt fler tankar 
kring den ovissa framtiden byggs upp och tär på patienten. Macdonald (2006) skriver att 
i transplantationsprocessen är falskt alarm inte allt för ovanligt. Patienten kan få besked 
om att det finns ett tillgängligt organ och åka in till sjukhus men väl framme få veta att 
organet inte är lämpligt. Detta orsakar stor besvikelse och stress, vilket leder till fortsatt 
osäkerhet om en ny donator kommer att hittas och i så fall när. 
 
 

Rädsla 
 
Att uppleva oro kan ofta beskrivas utifrån en upplevelse av rädsla. Patienter som skall 
genomgå en organtransplantation upplever en rädsla inför flera faktorer i processen.  

Många patienter präglas av en rädsla för det okända och att inte veta vad som kan 
komma att hända dem i framtiden (Cohen och Ley, 2000). En rädsla många patienter 
har burit på under långt tid är att bli så sjuka att organtransplantation är sista utvägen. 
Att slutligen bli uppsatt på transplantationslistan är ofta förknippat med blandade 
känslor, eftersom de varit sjuka under lång tid och fått en ny chans (Brown et al. 2006). 
Cameron-Traub och Yorke (2008) belyser att transplantationspatienten står inför 
känslomässiga utmaningar, väntetiden inför en transplantation upplevs som både 
krävande och stressfull för patienterna och deras familjer. Patienterna kan uppleva 
osäkerhet och känna sig deprimerade, oftast är känslorna kopplade till rädslan av att 
inte hinna få ett nytt organ eller att det inte ska passa. Vidare tar Brown et al. (2006) 
upp att vissa patienter upplever en stark ängslan under tiden då det väntar. Risken av att 
bli för dålig för att ens kunna genomgå en transplantation finns och detta medför en 
stor rädsla. När väntetiden har blivit allt för lång kan tankar som att de har blivit 
bortglömda av transplantationsteamet uppkomma, vissa undrar till och med om det 
existerar någon lista överhuvudtaget. Många känner en frustration i väntan på att det 
viktiga ”samtalet” ska komma. 

En annan aspekt som tas upp av Brown et al. (2006) och Lumby (1997) är trots att 
patienterna under väntans gång förbereder sig för ett fortsatt liv, finns en rädsla inför 
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döden ständigt närvarande, det gör att patienterna också förbereder sig inför den. Dock 
var det vissa patienter som förnekade tanken på döden, men depressioner gjorde det 
oftast svårt att inte tänka i dessa banor. Vidare skriver Lumby (1997) att det uppstod 
vissa känslor för många patienter i samband deras sjukdom och tankar inför döden, 
exempelvis ilska, skuld, frustration, förnekelse och förtvivlan. Andra upplevde de här 
känslorna som så starka att de inte ville bekymra sina närstående med dem, då de kände 
en skuld. Här beskriver en patient när rädslan övergick till ilska: 

 
I was angry.  I was hurting and he (her husband) wasn´t. Why was this happening to me? If it 
was happening to me it should happen to him too. I wasn´t going to share it all by myself. And 
I couldn´t share it with my children (Lumby 1997, s. 236).  

Enligt Athlin et al. (2000) är den långa väntan ofta smärtsam men den ger samtidigt 
patienten tid att förbereda sig för det som komma skall. För vissa var detta en kamp om 
att vara i gott skick både mentalt och fysisk för att höja chanserna till en 
transplantation. Rädslan av att inte uppnå målet gjorde patienterna oroliga. Brown et al. 
(2006) tar upp fall där patienter i väntan på organtransplantation blivit för dåliga i sin 
sjukdom så att operationen blivit inställd då risken för patientens liv är i fara. 

En annan aspekt som orsakade rädsla hos patienterna var bristen på information, många 
upplevde att viktiga frågor inte blev tillräckligt besvarade och patienterna kände sig inte 
tillfredställda. Detta gav upphov till en extrem osäkerhet och behovet av information 
angående den pre- och postoperativa fasen upplevdes som viktigt. Vissa av patienterna 
var nöjda med den medicintekniska delen angående den kirurgiska proceduren. Andra 
upplevde det som en stor stress och ängslan då de fick information över hur riskabelt 
själva ingreppet är i sista stund. Patienterna ansåg det som onödigt att få den negativa 
informationen precis innan operationen, då de länge gått och förberett sig och istället 
kändes detta som ett slag i ansiktet. Det var något oväntat att höra alla risker när de 
redan fattat beslutet (Athlin et al., 2000). I Cohen och Ley´s (2000) artikel tas liknande 
aspekter upp, då de beskriver hur lite förberedelser eller fel typ av information kan leda 
till att patienten känner sig oförberedd och livrädd över vad som väntar. Emellertid kan 
för mycket information skapa förvirring och kännas skrämmande. Här beskrivs hur 
information i sista stund kan få en patient att ändra sig totalt på grund av rädslan:  

 
And then when I went in for the transplant, I get this paper, five page letter like this, and 
they´re like, 'read it over.' I read it over. After I read it I said, 'I´m not having it. No way.' And 
they´re like 'you have one hour, because we´re starting the general.' And I said, 'I´m not 
signing it.' I mean, they give you the worst possible thing that could happen to you, and I said 
that´s not fair because no one told me this a month ago before I came prepared. So that, to me, 
was scary (Cohen och Ley, 2000, s. 476).   

 
 

Kroppen sviker 

Det är först vid sjukdom människan blir medveten av sin kropp och dess betydelse. När 
den inte längre fungerar eller upplevs på samma sätt som innan vänds hela tillvaron. 
Upplevelsen av att kroppen sviker beskrivs i två subteman; förändrat yttre och 
förändrad ork. 
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Förändrat yttre  

 
I sjukdom genomgår kroppen många förändringar, däribland det yttre vilket av många 
upplevs som svårt att acceptera. 

Chapman och Jones (2000) påpekar att ifall patientens yttre förändras mycket på grund 
av sjukdom blir det en ständig påminnelse om hur sjuka de faktiskt är. Att inte längre 
riktigt kunna känna igen sig själv i spegeln var skrämmande och svårt att acceptera för 
patienten, då de faktiskt såg hur sjuka de är. Detta resulterar i att patienten tar avstånd 
ifrån sig själv då de inte längre känner igen sig. En patient beskriver i sin 
sjukdomsperiod bilden av sig själv som ett levande lik när hon såg sig själv i spegeln. 
Det var svårt att handskas med denna förändring, lika förskräcklig på insidan som på 
utsidan. Lumby (1997) tar upp svårigheten om att inte längre leva i samma kropp då 
den ändras på grund av sjukdom. Att drabbas av viktförlust är vanligt förekommande i 
flera sjukdomstillstånd och detta är för patienten väldigt tungt att handskas med. 
Patienten känner sig inte bara sjuk utan detta blir uppenbart och nu syns det även på 
utsidan. En annan aspekt som Macdonald (2006) belyser är att patienten efter lång tids 
sjukdom inte riktigt längre kan relatera sin kropp till hur den var innan den drabbades 
av sjukdom. Patienterna är så vana vid sin sjuka kropp att de inte ser hur dåliga de 
faktiskt har blivit. Vissa utav patienterna beskrev att de upplevde sig själva ”friskare” 
än andra patienter i en liknande situation med samma diagnos. 

Enligt Macdonald (2006) är patienterna mycket vaksamma på sin kropp och 
förändringar under väntan på transplantation. Patienterna är uppmärksamma på minsta 
tecken som kan försämra deras hälsa och leda till infektioner, som kan stoppa en 
transplantation. Patienten kämpar för att optimera den lilla hälsa som finns för att öka 
sina chanser.   

 

Förändrad ork 
 
Många patienter upplever att kroppen sviker när de känner en förändrad ork på grund av 
sin sjukdom, kroppen blir svag och det dagliga livet blir lidande. 

Leung och Shiu (2007) tar upp dialysbehandlingen som en orsak till den trötthet som 
uppkommer till följd av de olika behandlingar som de flesta patienter tvingats genomgå 
under flera år innan transplantationen sker. Dialysbehandling används vid olika 
njursjukdomar. Dessa patienters liv kretsar kring behandlingen och de blir uppbundna 
ibland flera gånger i veckan. Vid dålig njurfunktion kan patienten uppleva biverkningar 
som matthet, dålig aptit, sömnlöshet och buksmärtor. Dessa biverkningar är relativt 
vanliga bland flera andra behandlingar och tillstånd. Chapman och Jones (2000) tar upp 
liknande biverkningar som att inte kunna äta och dricka till följd av illamående och 
diarré. Här återkommer även tröttheten som en biverkan. En patient beskriver sin 
upplevelse av att vara bunden till sin behandling: ”Being like on a death row, round 
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and round of circles, everybody was putting on dialysis for such a long time…. Life 
was restrained...(Leung & Shiu, 2007, s. 344).” 

En annan patient beskriver hur bilden av sin kropp förändrats:   
 
I don´t trust my body, no. I am really a positive person, but it´s failed me once, you know? It´s 
like I don´t have control. ... I don´t think I´ll ever really trust (my body) again. ...I trust in my 
mind that I can kind of, you know, calm myself down, this kind of thing. But as far as the 
body, I´ve kind of lost that confidence (Cohen & Ley, 2000, s. 478). 

Brown et al. (2006) och Lumby (1997) tar även upp hur vissa av dessa patienter känner 
en förlust av familjeförpliktelser då de inte längre i samma mån orkade deltaga i 
aktiviteter. Trötthet och tankspriddhet försvårade deltagandet och gjorde det i vissa fall 
näst intill omöjligt att kunna närvara. 

 

Hoppfullhet 

Den oro patienterna känner över sitt tillstånd byts oftast ut till hopp, lättnad och 
tacksamhet när beslutet om organtransplantation väl har tagits. Patienterna kände sig 
otroligt välsignade och nu återstod det bara att vänta (Brown et al., 2006). Athlin et al. 
(2000) tar även upp detta, samt ytterligare att patienten i detta skede får ett framtida 
mål att se fram emot då de inte vet den exakta tiden för transplantationen. Trots det 
upplevde de det som något glädjefullt att vänta på. Hoppet många patienter har är att 
överleva sjukdomen och bli friska. Att kunna återgå till en vardag och leva ett normalt 
liv är någon varje patient önskar. Upplevelsen av hoppfullhet beskrivs med hjälp av två 
subteman närståendes tröst och de professionellas tröst. 

 

Närståendes tröst 

Att ha sina närstående vid sin sida i sjukdom är av betydelse för patienterna. De 
närstående blir en tröst som hjälper patienterna att genomgå en organtransplantation. 

Att ha sina anhöriga nära sig som en stöttande länk i sjukdomsperioden visade sig vara 
väldigt betydelsefullt för patienterna. Armendariz, Asiain, Barrio, Lacunza och Margall 
(2004) tar upp betydelsen av ha stöd från sin närmaste omgivning, framför allt 
familjen. Patienterna påpekade att familjen var de enda stödet de behövde i sin 
sjukdom, att få andra besökanden upplevde de inte lika nödvändigt vid tidpunkten. 
Endast ett fåtal upplevde just då stödet från vännerna som viktigt. Chapman och Jones 
(2000) beskriver att patienterna upplevde en kontakt med verkligenheten genom den 
nära relationen med släktingar och vänner. Detta var speciellt vikigt för inneliggande 
patienter som lätt kan känna sig isolerade. En patient tar upp rädslan för att människor i 
hennes närhet skulle lämna henne och ville att de besökande skulle stanna så läge som 
möjligt.  

Att gradvis bli svagare och svagare är svårt, detta gjorde att patienterna behövde stöd i 
de flesta av de dagliga aktiviteterna. För dessa människor som bara för några dagar 

 13



sedan varit helt självständiga blev denna förändring en stor omvälvande upplevelse av 
sig själv. Detta mildrades genom stöd och tröst från omgivningen (Chapman & Jones, 
2000). Patienterna beskrev att familjens stöd gjorde att de kände ett lugn och en tröst 
och medförde att de upplevde optimism och en inre frid. Patienterna var inte ensamma 
i sin kamp då de fick mycket känslomässigt stöd av familjen (Armendariz et al. 2004). 
Att vara sjuk påverkar dock inte endast den sjuka utan det påverkar även dess 
omgivning, huvudsakligen familjen. Trots det att de anhöriga gärna ställer upp för 
patienten får familjen anstränga sig både fysiskt och känslomässigt, då de ibland får ta 
hand om patienterna och se deras lidanden. Fortsättningsvis beskriver patienterna att de 
känner sig som en börda och känner skuld till familjen då de inte kan fullfölja sin 
familjära roll och sitt ansvar (Leung & Shiu, 2007). Macdonald (2006) beskriver 
betydelsen av att ha familjens fulla stöd i det slutgiltiga beslutet innan 
transplantationen. Utan deras stöd blir det svårt att gå igenom processen och känna att 
beslutet som tagits är rätt. En patient beskrev hur hon första gången tackade nej till 
transplantation på grund av dåliga omständigheter i familjen samt för lite stöd. 
Däremot hade hon deras fulla stöd vid det andra tillfället.      

I Dunlop och Xuerebs (2003) artikel betonas särskilt det religiösa, här tas religionen 
upp som en stor hjälp i den ovissa väntan då tankar kring döden tränger på. Hos andra 
patienter som inte ser sig själva som religiösa finns en tro på något mer, något själsligt. 
Detta diskuteras även i Cohen och Ley (2000) där religionen hjälpte patienterna i deras 
rädslor och att hoppet väcktes, att be en bön lindrade lidandet för stunden. 

 

De professionellas tröst 
 
Trösten från de professionella upplevde patienterna även som viktigt, de ingav en 
trygghet inför den medicinska behandlingen och var även en stöttande länk för 
patienterna.  
 
Att kunna känna tillit inför sjukvårdsteamet visade sig att vara något positivt för 
patienterna i den svåra väntan. Detta gav ett känslomässigt stöd (Athlin et al., 2000; 
Brown et al., 2006). Armendariz et al. (2004) belyser att ett omsorgsfullt och bra 
bemötande från personalen ansågs som tröstande. Snällhet och känslighet från 
sjukvårdspersonalen var uppmuntrande då de visade att de ville patienterna väl. En 
patient berättar om betydelsen av att alltid mötas av leenden, att ha en känsla av att 
aldrig vara till besvär och få all den tid och hjälp som är nödvändigt. De flesta av 
patienterna upplevde också att det var sjuksköterskan de hade bäst kontakt med, hon 
fanns där hela tiden och om det uppstod problem var de alltid tillgängliga. Personalens 
kompetens och närhet gjorde att patienterna kände sig säkra och lugna. De 
professionellas empati gjorde att det underlättade för patienterna att tala om alla tvivel 
och svårigheter som kretsade i deras tankar.  
 
En patient som inte hade lika mycket stöd från sina närstående beskrev hur hon 
upplevde en glädje när den ansvariga läkaren tittade förbi, detta bara för att det var ett 
bekant ansikte. Bristen på stöd från nära relationer upplevdes som svårare än de 
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kroppsliga besvären och smärtan. Patienten beskriver här känslan av att se ett bekant 
ansikte:  

 
If i´d seen (name of doctor) come round I felt happy, ´cause I´d seen someone I knew,... I felt 
completely different, but as soon as he walked away and I knew I was left alone with them, I 
felt like I was being left in it with a bunch of needles and thieves (Chapman & Jones, 2000, s. 
157). 

 
Förutom personalens stöd tar Macdonald (2006) upp vikten av att träffa och prata med 
andra patienter som redan genomgått en lyckad transplantation. Detta bidrog till att de 
fick sina frågor besvarade och kunde känna ett lugn. En patient kände en tröst i mötet 
med en annan då hon fick höra orden: ”…It wasn´t going to be any worse than anything 
I´d already been through (Macdonald, 2006, s. 570)”. En nära och regelbunden kontakt 
med transplantationsteamet utgjorde enligt Macdonald (2006) även en viktig del för att 
patienterna skulle känna sig trygga. Ett samtal någon gång per år från teamet kunde 
upplevas som lugnande, då patienten fick reda på hur det går.   
 
Vikten av att få rätt information och få svar på frågor och funderingar tyckte vissa 
patienter var tröstande, detta var något sjukvårdspersonalen kunde påverka. Många av 
patienterna sökte fram egen information och behövde få en bekräftelse från de 
professionella. Att veta så mycket som möjligt om den kommande transplantationen var 
för somliga lugnande. En förutsättning för detta var att personalen, särskilt läkaren, 
informerade patienten på ett förståeligt och bra sätt. En patient tar upp en annan 
synvinkel, en situation där läkaren motvilligt gav information då han möjligtvis ansåg 
att det var för akademiskt för patientens förståelse (Leung & Shiu, 2007). Att kunna ha 
ett bra samtal med vårdpersonalen kring livet och döden och den stundande operationen 
är enligt Athlin et al. (2000) en viktig aspekt som patienterna tar upp. Detta behov var 
stort när patienterna kände sig otrygga inför framtiden.   

  
 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
 
Modellen som vi har utgått ifrån enligt Friberg (2006) där kvalitativa artiklar ska 
analyseras har gett oss en bra inblick i patientens känslor och upplevelser. Vi ville 
förmedla en känsla och valde därför en kvalitativ metod som för oss var det rimliga 
sättet för att vårt syfte skulle besvaras. Vi tycker att Evans (2002) innehållsanalys har 
hjälpt oss att strukturera tillvägagångssättet i uppbyggnaden av resultatet, att hitta de 
specifika delarna i varje artikel och sammanföra dem till en ny helhet. Vi valde även att 
numrera de olika artiklarna vilket har varit till stor hjälp vid analysen i syfte att hålla 
isär texterna och författarna. Att finna relevanta artiklar gick till en början bra men snart 
förstod vi att utbudet inte var så stort som vi hade förväntat oss. Den stora delen av de 
kvalitativa artiklarna inom ämnet handlade om upplevelsen efter en 
organtransplantation vilket gjorde sökandet svårare. Artiklarna vi fann har sitt ursprung 
i länderna Australien, Sverige, USA, Hongkong, Spanien och Storbritannien. Att 
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länderna ligger i olika världsdelar ansåg vi gav oss en bra bredd och en bekräftelse på 
hur patienten upplever en organtransplantation. Artiklarna som analyserats grundade sig 
på öppna intervjuer, dock användes det i en av artiklarna en form av gruppdiskussion. 
Öppna intervjuer är det optimala sättet för att spegla upplevelser och känslor. Det som 
har varit svårare under arbetets gång var bland annat att särskilja texten så att det skulle 
passa in under rätt huvudtema och subtema. Då texten ibland föll in i vartannat och 
kunde ha passat in under flera av våra rubriker gällde det att analysera texten noggrant 
flera gånger för att verkligen förstå innebörden.   
 
Mötet med patientkoordinatorn Ulla Nyström var väldigt givande och intressant. Att få 
komma ut i verkligheten och besöka en transplantationsavdelning gav oss insyn i hur 
arbetet kan se ut. Dock hade det varit en fördel om vi hade kunnat använda oss utav en 
del av informationen hon gav oss i resultatet, men i och med att detta är en 
litteraturstudie baserad på forskning har vi använt oss utav informationen i bakgrunden.     
 

 
Resultatdiskussion 
 
Den här litteraturstudien har gjorts i syfte för att öka vår och andras förståelse över 
patienters upplevelse i väntan på organtransplantation, vilket har beskrivits i resultatet 
genom fyra huvudteman. 
    
Att väntan inför en organtransplantation var svår kunde vi redan innan studien 
någorlunda föreställa oss, men att det skulle påverka så många olika aspekter i 
patientens liv var något som förvånade oss. Innan arbetets gång trodde vi att patienten 
var trygg bara de blev uppsatta på väntelistan men det visade sig inte vara så enkelt, 
utan patienternas liv begränsades mycket och allt kretsade kring transplantationen. Att 
vara så pass nära både livet och döden gör att de här patienterna känner en stark rädsla 
samtidigt som hoppet hela tiden finns närvarande. Hoppet, som är något patienterna 
aldrig överger anser vi vara ett viktigt nyckelfynd i vår litteraturstudie. Vi anser att 
hoppet utgör en positiv känsla och därför har vi valt att fokusera oss på det. Vi tycker att 
det är väldigt fascinerande hur människan tar tillvara hoppet trots hur illa en situation 
må vara. Vi anser att hoppet är en utav de värdefullaste resurser en människa har. Enligt 
Breievne och Kristoffersen (2005) är hoppet en tillgång som träder först i kraft i 
situationer som hotar en människas liv och hälsa. Hur mycket hopp en människa bär på 
är avgörande för hur hon erfar förlust, lidande och osäkerhet. Att känna hopp leder till 
ökad livskvalitet och kan ha inverkan på ett sjukdomsförlopp. Vi anser att 
sjuksköterskan här kan göra en god insats genom att främja känslan av hopp hos 
patienten. Det kan göras genom att vara lyhörd och våga möta patienterna i deras svåra 
kval och här kan sjuksköterskan även genom den kunskap hon bär på ge patienten hopp 
om livet. Wiklund (2003) poängterar att hopp kan fungera som en vårdhandling genom 
att vårdaren medvetet försöker väcka eller bevara patientens hopp i en svår situation. Att 
vara lyssnande är något Wiklund (2003) vidare anser som en viktig handling då 
patienten känner att det finns någon att dela lidandet med och därmed kan hoppet 
väckas. 
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Hoppet för patienten kan variera från små ting till stora, det kan handla om allt mellan 
att få ett nytt organ och överleva till att få en god natts sömn. Vi anser att de små tingen 
som hoppet kan ge på vägen är minst lika vikigt för patienten att uppleva som de stora. 
Breievne och Kristoffersen (2005) tar upp att hoppet kan förändras under 
sjukdomsförloppet, till en början kan det handla om hoppet om att bli helt frisk, men då 
tiden kan påvisa en försämring i sjukdom kan det leda till att hoppet ifrågasätts. Hoppet 
kan nu ta en annan vändning och patienten börjar istället hoppas på att 
sjukdomsförloppet går långsamt och att exempelvis ännu en sommar får upplevas. Vi 
känner att om flera små strimmor av hopp uppfylls kan detta leda till att patienten 
känner välbehag och kan få ett ännu större hopp. Vi anser att hoppet är något som aldrig 
ska mistas, hur dålig en situation än verkar vara så kan det vändas helt och hållet på 
några få timmar som det exempelvis tar att genomföra en transplantation.  
 
En annan del i resultatet som vi anser utgör en central roll i patientens liv var 
ovissheten. Vi kan göra ett försök till att sätta oss in i patientens värld och föreställa oss 
om hur ovissheten kring allt som berör transplantationer är svårt för patienten att 
hantera, att inte veta vad som kommer att hända eller om man överhuvudtaget kommer 
att överleva måste vara extremt svårt att hantera. Macdonald (2006) beskriver att 
perioden av väntan präglas av tankar över om personsökaren ska pipa eller om döden till 
slut ska ske. Vi själva känner att ovissheten verkar vara en av den mödosammaste 
känslan att hantera, just för att man inte vet någonting om framtiden och inte heller har 
möjlighet att planera sitt liv, i sådana svåra situationer är hoppet den enda som håller 
människan i gång. 
 
Vårt examensarbete är vi nöjda med, vi anser att det förmedlar en god kunskap kring 
ämnet organtransplantation och vad det kan innebära för patienten att vänta på ett nytt 
organ. Att som sjuksköterska ha evidens i vårdarbetet är av vikt för att kunna vårda 
patienterna på bästa möjliga sätt. Att vara insatt i vårdvetenskapen är nödvändigt i 
omvårdnaden av patienten då sättet bemötandet sker på är betydelsefullt för hur 
patienten upplever sin sjukdomstid. 
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

 
• Som sjuksköterska kan patienterna stöttas i de aktiviteter som kan utföras 

självstädigt, uppmuntra till egna initiativ så att de kan klara sig på egen hand och 
bibehålla kontrollen till en viss del. Att kunna sköta medicinering och viss 
behandling hemifrån stärker patientens autonomi. För att bevara sin ork skall 
patienten uppmuntras till träning i den mån de klarar att utföra. Sjuksköterskan 
kan demonstrera olika övningar.  

 
• Att som sjuksköterska samordna ett möte med andra lyckade 

transplantationspatienter kan minska oron. Patienten kan då samtala med dem 
och känna gemenskap och genom detta kan hoppet väckas hos patienten. Hoppet 
växer hos patienten då de verkligen ser hur bra det kan gå efter en 
transplantation.    

 
 
• En viktig aspekt som även sjuksköterskan kan bidra till är att ge god information 

till varje patient. Att avsätta tid och informera i lugn och ro i enskilt rum skapar 
trygghet och en känsla av att bli bekräftad. Att vara lyhörd och besvara alla 
patientens frågor är viktigt och kan medföra att rädslan och oron minskar. Det är 
av stor vikt att bjuda in anhörig till informationssamtalet, ifall patienten inte kan 
ta in all information. 

 
• Att som sjuksköterska vara påläst och uppdaterad inom ämnet transplantation 

gör att patienten kan få bästa möjliga vård. Att påvisa ny forskning och förklara 
att det inte är ett nytt fenomen kan vara hoppfullt. 

 
•  Vidare läsning och information om ämnet organtransplantation kan hittas på: 

www.socialstyrelsen.se 
            www.donationsradet.se
            www.organdonation.nu
            www.ettamneomlivet.nu
            www.livsviktigt.se
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BILAGA 1 

Översikt av analyserad litteratur 

  

  Perspektiv 

  

                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Liver   transplant 
patients: their 
experience in the 
intensive care 
unit. A 
phenomenological 
study. 
Författare: 
Armendariz, 
A.C., Asiain, 
M.C., Barrio, M., 
Lacunza, M.M., 
& Margall, M.A. 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2004  

Vårdvetenskaplig      

  

  

                         

Syftet med studien är 
att beskriva patienter 
som ska genomgå en 
lever transplantation 
och deras upplevelse 
av en 
intensivvårdavdelning. 

Kvalitativ studie 
som utgår från 
en 
fenomenologisk 
perspektiv. 
Intervjuer.  10 
patienter varav 
tre kvinnor och 
sju män. 

Resultatet 
presenterades genom 5 
teman: Förutfattade 
meningar om en 
intensivvårdsavdelning, 
hur de upplevde det, 
hur personalen 
uppfattades och stöd 
från den sociala 
omgivning  och från 
den religiösa tron. 

Titel: Waiting for 
a liver transplant: 
the experience of 
patient with 
familial 
amyloidotic 
polyneuropathy 
Författare: 
Athlin, E., Jonsén, 
E., & Suhr, O.B. 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig  

  

  

Syftet med studien är 
att beskriva 
upplevelsen i väntan 
på en 
levertransplantation. 

  

Fenomenologiskt 
ansats, öppna 
intervjuer med 
14 patienter.  10 
kvinnor och fyra 
män. 

  

 Sju teman 
presenterades i 
resultatet: Svåra kval 
med självet, 
maktlöshet, lättnad och 
glädje, otålig, vånda, 
tid för förberedelse och 
behovet av information 
och stöd.  

Titel: Waiting for 
a Liver 
Transplant. 
Författare: 
Brown, J., 
Creswell, J.W., 
McClaren, J., & 
Sorrell, J.H. 
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research 
Årtal: 2006 

 Vårdvetenskaplig 

  

  

  

  

Syftet är att belysa 
patienters upplevelse i 
väntan på en 
levertransplantation. 

Öppna intervjuer 
med två kvinnor 
och fyra män. 
Fenomenologisk 
studie.  

 I resultatet framkom 
åtta teman: 
Förvandling, läkare, 
förtroende för 
vårdpersonalen, 
förtvivlan, förlust, 
ifrågasätta processen, 
sökandet, coping, 
tidens paradox.  
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  Perspektiv 

  

                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  The lived 
experience of seven 
people treated with 
autologous bone 
marrow/peripheral 
blood stem cell 
transplant 
Författare: 
Chapman, Y.B., & 
Jones, C 
Tidskrift: 
International Journal 
of Nursing Practice 
Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig 

      

  

  

                         

Syftet är att frambringa 
och lära sig utav 
patienters upplevelser 
som har genomgått en 
benmärgstransplantation. 

Hermeneutisk 
och 
fenomenologisk 
studie. Öppna 
intervjuer med 
sju patienter.  

 Resultatet 
framställs 
genom fyra 
teman: 
förändrad bild 
av sig själv, 
betydelsen av 
relationer, bli 
förändras 
permanent och 
tillfälligt.  

Titel:. Bone Marrow 
transplantation: The 
battle for hope in the 
face of fear 
Författare: Cohen, 
M.Z., & Ley, C.D 
Tidskrift: Oncology 
Nursing Forum 
Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig 

  

  

Syftet är att beskriva 
patienters upplevelse av 
att gå igenom en 
benmärgstransplantation.  

  

Hermeneutiskt 
och 
fenomenologisk 
ansats. 20 
vuxna 
intervjuades 
varav 15 var 
kvinnor och 
fem var män. 
Medelålder: 46 
år.  

  

Tre 
huvudteman 
har 
presenterats: 
rädsla för 
döden och 
hopp för att 
överleva, 
förlorad 
kontroll, 
rädsla för att 
bli utskriven, 
rädsla för det 
okända: 
fysiskt, 
mentalt och 
känslomässigt.  

Titel: The 
experience of 
leukaemia and bone 
marrow transplant: 
searching for 
meaning and agency 
Författare:  Dunlop, 
R., & Xuereb, M.C 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 
Årtal: 2003 

Psykologiskt 
perspektiv 

  

  

  

  

Syftet med studien är att 
belysa patienters 
upplevelse av att 
genomgått en 
benmärgtransplantation.  

Kvalitativ 
studie men ett 
fenomenologisk 
perspektiv. 
Öppna 
intervjuer med 
sex kvinnor och 
fyra män. 

Två 
huvudteman 
presenterade i 
resultatet. Den 
första syftade 
på hur 
sjukdomen 
påverkade 
patienten både 
fysiskt och 
psykiskt. Den 
andra syftade 
på hur 
patienten tog 
tillbaka 
kontrollen 
över både 
hälsan och 
andra aspekter 
i livet.  
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  Perspektiv 

  

                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Experience of 
Hong Kong patients 
awaiting kidney 
transplantation in 
mainland China 
Författare: Leung, 
S.SH., & Shiu, A.TY 
Tgvidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig 

      

  

  

                         

Syftet är att beskriva 
upplevelsen i vänta på 
njurtransplantation. 

Kvalitativ studie 
med öppna 
intervjuer. Tolv 
patienter varav 4 
män och åtta 
kvinnor. Ålder: 
29-70 år. 

Resultatet 
redovisas genom 
två 
huvudrubriker: 
faktorer som 
påverkar beslutet 
och uppfattning 
av vårdgivarna i 
Hong Kong.  

Titel: Liver 
transplantation: The 
death/life paradox 
Författare: Lumby, J 
Tidskrift: International 
Journal of Nursing 
Practice 
Årtal: 1997 

Vårdvetenskaplig 

  

  

Har tre syften.            
1. Undersöka och dela 
upplevelse av att 
överleva en 
levertransplantation.   
2. Höja kvaliteten på 
vården och det 
framtida livet med 
stöd av 
transplantationsteamet.  
3. Genom studien 
förbättra vårdandet så 
att det i framtiden kan 
användas i terapeutiskt 
och vetenskapligt 
syfte. 

Utgått från ett 
kritiskt och 
feministiskt 
perspektiv enligt 
Reinharz metod. 
Gruppsamtal 
med åtta patinter 
där erfarenheter 
delades med 
varandra. Sex 
kvinnor och två 
män i varierad 
ålder.    

  

Fyra teman 
redovisas: 
Sammanhang i 
sin 
miljö/omgivning, 
omvårdnad, 
kontroll och 
existentiella 
frågor.   

Titel: Living in limbo- 
patients with cystic 
fibrosis waiting for 
transplant 
Författare:  Macdonald, 
K Tidskrift: British 
Journal of Nursing 
Årtal: 2006 

Vårdvetenskaplig 

  

  

  

  

Syftet med studien är 
att undersöka den 
levda erfarenheten hos 
patienter som lider av 
Cystisk Fibros och 
erfarenheten hos 
anhörigvårdarna. 
Syftet är även att 
undersöka 
copingstrategier i 
samband med kronisk 
sjukdom i väntan på 
lungtransplantation.    

Fenomenologiskt 
ansats. Åtta 
patienter 
intervjuades, fem 
män och tre 
kvinnor. Åldrar 
21-40. Även 5 
anhörigvårdare 
intervjuades, 
åldrar mellan 38-
72.  

 Fyra teman 
presenteras i 
resultatet: 
Felplacerad, 
förvirring, livet i 
ovisshet och 
anpassning till 
hälsa.  
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