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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Organtransplantation är en kirurgisk specialitet som möjliggör att svårt 

sjuka patienter kan leva vidare. Patienter som befinner sig i pre- och postoperativa 

fasen bär med sig individuella upplevelser och är i behov av en engagerad 

periopertiv personal som kan ge optimal vård och omvårdnad. Att vara patient på en 

operationsavdelning kan ge hopp om att bli återställd men också orsaka tvivel och 

rädsla i operationens förlopp. Med ökad kunskap om omhändertagande i 

kombination med stöttning inför och efter en transplantation kan känslan av 

delaktighet öka markant för patienten.  

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva patientens upplevelser inför och 

efter en organtransplantation.  

Metod: En systematisk litteraturstudie där 12 kvalitativa artiklar har analyserats 

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra huvudkategorier; 

pendlande känslor inför och efter en transplantation,  förlust av identitet, patientens 

upplevelse av otillräcklig informationsgivning och att leva med hoppet. 

Slutsats: Studien bidrar med kunskap om patientens upplevelser inför och efter en 

organtransplantation.  Patienters upplevelser pre- och postoperativt vid en 

organtransplantation kan innebära omtumlande känslor som blir svåra att bearbeta 

för patienten. Stöd och vägledning är av betydelse för patientens känsla av 

välbefinnande. En förutsättning för möjligheten till livskvalité är en stabil psykisk 

och fysisk återhämtning. Genom en ökad förståelse för patienters upplevelser inför 

och efter en transplantation kan operationssjuksköterskan främja patientens 

möjlighet till delaktighet så denne kan uppleva hälsa och välbefinnande.  

Nyckelord 

Organtransplantation, Preoperativ, Postoperativ, Upplevelser, Kvalitativ 

Tack 
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Abstract   

Background: Organ transplantation is a surgical specialty that enables severely ill 

patients to live on. Patients who are in the pre-and post-operative phase got 

individual experiences and needs engaged periopertive staff who can provide 

optimal care. Being a patient in the surgical department might give hope to be 

restored but can also cause doubts, fear of the operation. With increased knowledge 

of care in combination with support before and after transplant the patient will get 

more participation. 

Purpose: the purpose of this study was to describe the patient´s experience before 

and after an organ transplant.  

Method: A systematic literature- based study of 12 qualitative articles analyzed 

Results: Four main categories emerged from the analysis of the data material; 

commingling emotions before and after a transplant, loss of identity, the patient's 

experience of insufficient information and living with hope. 

Conclusion: The study contributes knowledge of patient's experiences before and 

after an organ transplant. Patients' experiences before and after an organ transplant 

may involve bewildering emotions which can be difficult to process. Support and 

guidance are important for the patient's sense of well-being. A stable mental and 

physical recovery is a prerequisite for quality of life. By increase understanding of 

patients' experiences before and after a transplant the surgery nurse can promote 

patient's opportunity to participate which get better health and well-being for the 

patient. 
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1 Inledning 

I Sverige är organtransplantation en effektiv och framgångsrik metod för att 

behandla svårt sjuka patienter. Organtransplantation är en möjlighet då ingen annan 

behandling anses effektiv och möjliggör att svårt sjuka människor kan leva vidare 

(Lilja Andersson & Forsberg, 2014). Organtransplantation är en kirurgisk specialitet 

som är ett växande och lovande behandlingsalternativ (Paramesh, 2013). Enligt 

lagen om transplantation m.m. (SFS 1995:831) är en organtransplantation när organ 

tas tillvara från en levande eller avliden för att behandla personer med en sjukdom/ 

kroppsskada (ibid.).  I Sverige transplanterades totalt 818 organ under 2017 där 690 

organ kom från avlidna donatorer och 128 från levande donatorer (Socialstyrelsen, 

2018). Enligt socialstyrelsen (2019) transplanterades 448 njurar, 163 lever, 74 

lungor, 66 hjärtan och 18 bukspottkörtlar mellan åren 2000–2018. Dessa utgör de 

vanligaste transplantationerna (ibid.).  I denna studie har författarna valt att belysa 

de patienter som är mottagare av ett eller flera av följande organ: Njurar, lever, 

hjärta och lungor och bukspottkörtel både från avlidna och levande donatorer.  

I perioden inför en organtransplantation är patienten allvarligt sjuk. Patientens 

sjukdom påverkar och förhindrar denne till att leva ett normalt liv. Patienterna lever 

med en ohälsa som inte kommer att förbättras utan operation och är därför beroende 

av sjukhusvistelse samt behandlingar (Boaz & Myfanwy Morgan, 2014).  Enligt 

Socialstyrelsen (2018) har all hälso- och sjukvårdspersonal en skyldighet och ansvar 

att se till att donationsverksamheten fungerar optimalt. Med ökad kunskap i 

stöttning i kombination med ett gott omhändertagande för patienter före och efter en 

organtransplantation, kan känslan av oro samt osäkerhet som en patient oftast kan 

uppleva, minskas markant. Studien avser att beskriva de upplevelser som patienter 

erfar inför och efter en organtransplantation. 

2 Bakgrund 

2.1 Operationssjuksköterskans ansvar  
Ett av de viktigaste ansvaren en operationssjuksköterska har är att skapa en relation 

med patienten som utgår ifrån dennes upplevelser i samband med ett kirurgiskt 

ingrepp (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 

2011). Operationssjuksköterskan har ett ansvar att vägleda patienten genom den 

perioperativa processen (Riksföreningen för operationssjukvård, 2016). Det finns en 

fördom att operationssjuksköterskan är verksam i en enbart högteknologisk miljö. 

Dock har operationssjuksköterskan inte enbart ett tekniskt och instrumentellt ansvar, 

utan även ett professionellt och personligt ansvar att föra patientens talan 

intraoperativt. Ansvaret innebär inte enbart att vara påläst om patientens anamnes 

och veta vilka förberedelser som behövs utan även att patienten ska kunna få tid till 

att framföra sina individuella behov och samtalsämnen (Martinsen, 2012). 

Gustafsson et al. (2012) hävdar att operationssjuksköterskan ska komplettera 

omvårdnadsanamnesen med patientens egen utsaga. Det innebär att 

operationssjuksköterskan planerar, identifierar, förbereder och utvärderar sin 

omvårdnadsplan utifrån patientens individuella förutsättningar (Riksföreningen för 
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operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). Preoperativa dialogen 

med patienten kan bli lidande då sjuksköterskan saknar kunskap om 

psykologisk beredskap (Sandman, 2018). En viktig del i 

operationssjuksköterskans kompetens är att kommunicera, informera och förmedla 

kunskaper till patienten. Detta är en förutsättning för att kunna ge en god och 

patientsäker perioperativ vård (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Den perioperativa vården kräver en hög kompetens 

inom information och kommunikation hos operationssjuksköterskan 

(Riksföreningen för operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). Ett 

hinder för individuella omvårdnaden har visat sig vara tidspress och att 

operationssjuksköterskan känner sig styrd av det ekonomiska systemet (Mykestrul 

Dåvøy, 2012). 

 

När operationssjuksköterskan möter patienten i samband med en 

organtransplantation finns en förståelse för sjukdomssituationen som är baserad på 

vårdkunskap och erfarenheter. Denna förståelse är baserad på tradition för vård och 

operationssjuksköterskans profession. För att kunna förstå patienten ur dennes 

perspektiv måste patienten höras och lyssnas på. Genom en ökad förståelse för 

patientens upplevelser och syn på livet kan vårdaren tillsammans med patienten 

möjliggöra ett ömsesidigt utbyte av erfarenhet och kunskap. Patienten får möjlighet 

att vara betydelsefull och viktig vilket gör att en god vård kan ges (Dahlberg & 

Ekman, 2017). För att en säker vård ska ges behövs tydlig och korrekt 

kommunikation samt information. Särskild viktigt blir det vid akuta lägen eftersom 

tidspress kan göra att detta brister (Öhrn, 2013). Operationssjuksköterskan spelar 

därför en viktig roll då denne har kunskap om att förbereda patienten preoperativt 

och kunskap om uppföljningar som behövs postoperativt (Bäckström, 2012).  

 

En viktig del som operationssjuksköterskan har i samband med ett kirurgiskt 

ingrepp är att kontrollera ingreppets art och att rätt organ samt kroppsdel förbereds 

inför operationen (Gustafsson et al. 2012). Enligt en studie av Smith, Leslie och 

Wynaden (2015) har operationssjuksköterskan tankar om patienten som genomgår 

en organtransplantation. Operationssjuksköterskan vill visa att hon/han bryr sig om 

patienten och är medveten om att många av dem väntat länge på sin 

organtransplantation (ibid.).  

I samband med en organtransplantation kämpar en del operationssjuksköterskor 

med tankar om att donatorn är död. De försökte då fokusera på patienten och 

glädjen över att kunna hjälpa denne till ett bättre liv. De upplevde också glädje i att 

medverka i organtransplantationen då de insåg att donatorns organ kom till nytta 

(Smith et al., 2015). 

 

2.2 Perioperativ vård  
Enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård 

ansvarar operationssjuksköterskan för god och patientsäker perioperativ omvårdnad. 

Perioperativ vård innebär den professionella omvårdnaden operationssjuksköterska 

utför enligt omvårdnadsprocessen. I genomföranden inkluderas tre faser; pre-, intra- 

och postoperativ vård där operationssjuksköterskan ska erbjuda patienten en trygg 

och säker omvårdnad med kontinuitet (Bäckström, 2012). Enligt Lindwall och Van 
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Post (2008) står pre för prefix som betyder den tid före operationen, intra är tiden 

under och post avser den tid som närmast följer efter patientens operation (ibid.).  

 

Att utföra en organtransplantation kan vara en komplex procedur, situationen är ofta 

brådskande och kan även ske akut. I denna situation har perioperativ personal som 

följer föreskrifter och regler en central roll. Perioperativa personalen har ett stort 

ansvar och utsätts för etiska utmaningar vid en organtransplantation (Paramesh, 

2013). Vidare menar Lilja Andersson och Forsberg (2014) att personal som arbetar 

med organtransplantation känner att det finns en existentiell laddning i vården och 

medicinska beslut. Det handlar om liv, död, tro, hopp och kärlek (ibid.).  

Organtransplantation är också ett kirurgiskt ingrepp som kräver en engagerad 

personal för att kunna uppnå bästa möjliga resultat för patienten (Paramesh, 2013). 

Utgångspunkten för kontinuitet är enligt Lindwall och Van Post (2008) den 

perioperativa dialogen där operationssjuksköterskan förbereder, stödjer och skyddar 

patienten vid ett kirurgiskt ingrepp så att denne inte behöver uppleva rädsla och oro 

(ibid.). Kommunikationen med patienten ska värnas på ett sätt som skyddar 

integriteten genom att prioritera arbetet utifrån patientens behov (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011).  

2.3 Preoperativa fasen 
Preoprativafasen innebär tiden innan operation. Fasen innehåller tiden då patienten 

får information om den kirurgiska behandlingen och operationsanmälan görs. Den 

preoperativa fasen avslutas då patienten förs över till operationsbordet (Gustafsson, 

Kelvered & Sandersen, 2012). För patienten börjar den preoperativa fasen när 

han/hon känner att något är fel med kroppen. Den preoperativa fasen innehåller alla 

undersökningar, beslut om operation och operationens förberedelser. För patienten 

kan denna fas vara i några minuter som vid akut insjuknande till flera månader då 

patienten placeras på väntelista till operation (Lindwall & Van Post, 2008). 

I preoperativa fasen bör tiden utnyttjas för att åtgärda faktorer inom patientens 

personliga förutsättningar som kan ge ökad risk för vårdskada (Von Vogelsang & 

Åkesdotter, 2018).  Patienten ska få möjlighet till råd av vårdpersonal angående 

levnadsvanor, tobak- och alkoholuppehåll samt fysisk aktivitet. Detta innebär att i 

den preoperativa fasen finns ett behov för patienten att få information (Von 

Vogelsang & Åkesdotter, 2018). Enligt Hansen (2012) finns det behov av att 

operationssjuksköterskan preoperativt träffar patienten. Detta minskar stress och oro 

hos patienten. Att preoperativt träffa patienten ger även operationssjuksköterskan 

insikt i vad som är viktigt för patienten och vården kan planeras tillsammans. 

Patienten får också svar på frågor och bemötande samt delaktighet ökar (ibid.).  

Artikeln av Lessa, Thaisy, Oliverira och Richardson (2016) belyser även vikten av 

vård där operationssjuksköterskan i den preoperativa fasen förbereder sig för de 

biologiska förändringar som kan ske innan operation. Operationssjuksköterskan kan 

även vara till emotionellt stöd för patienten genom att svara på eventuella frågor så 

att patienten inte behöver uppleva oro och ångest (ibid.). 

 

Preoperativ information är enligt Hansen (2012) information om obekanta 

procedurer, sinnesuttryck och sjukdomsförståelse. Innan patienten opereras behöver 

hen ges information för vad som ska ske. Operationssjuksköterskan måste förklara 

vad patienten kan tänkas uppleva med sina sinnen. Det betyder att patienten kan ha 
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upplevelser genom att höra, se, lukta eller känna. Sådan information är viktig att få 

innan operationen. Det kan även vara information om vad det kirurgiska ingreppet 

innebär och då kan operationssjuksköterskan även ta kontakt med opererande kirurg 

som kan behöva förklara (ibid.). 

2.4 Postoperativa fasen 
När operationen avslutats börjar den postoperativa fasen. I postoperativa fasen 

utvärderar operationssjuksköterskan effekten av omvårdnadsinsatserna för den 

enskilda patienten i förhållandet till aktuella omvårdnadsmål (Gustafsson et al. 

2012). Enligt Lindevall och Van Post (2008) innebär den postoperativa tiden, 

vistelsen på en postoperativ avdelning och rehabilitering efter en operation. 

När en patient har genomgått en transplantation och därmed blivit mottagare till ett 

eller flera organ kan det dyka upp många funderingar och tankar som kan behöva 

besvaras för att patienten ska känna sig sedd, bekräftad och känna välbefinnande 

(Lilja Andersson & Forsberg 2014). Enligt Lindvall och Van Post (2008) är det först 

när patienten slutar tänka på operationen som den postoperativa vårdanden anses 

fulländad (ibid.).  

Enligt Gustafsson et al. (2012) är postoperativt samtal det samtal 

operationssjuksköterskan kan föra på sjukhusets vårdavdelning alternativt via ett 

telefonsamtal hem till patienten. Här ska det framkomma hur patienten upplevde 

vistelsen på operationsavdelningen, känslor och tankar kring de åtgärder som skett 

samt eventuellt de frågor som patienten vill ha besvarad. Likaså är det 

operationssjuksköterskans uppgift att skaffa information om patientens 

välbefinnande, samt den intraoperativa genomförandet. Denna utvärdering är av 

betydelse, där operationssjuksköterskan tar hänsyn till patienten, som nyligen 

genomgått ett ingrepp (ibid). Enligt Bäckström (2012) har operationssjuksköterskan 

den kunskap och insikt som behövs för att veta vad som ska följas upp 

postoperativt, som exempelvis tryggheteten mellan patient och 

operationssjuksköterska, samt uppföljning av vårdrelaterad infektion.  

2.5 Organtransplantation 
Organtransplantation innebär att patienten får ett nytt organ och genomgår därför en 

operation (Socialstyrelsen, 2019). Behovet av nytt organ har många olika orsaker.  

Det beror oftast på att patienten har ett livshotande och långvarigt tillstånd, 

alternativt drabbats av akut sjukdom. En annan orsak är missbruk av exempelvis 

alkohol och tobak (Lilja Andersson & Forsberg, 2014).   

För att patienten ska få ett organ måste denne vara uppsatt på väntelista för 

organtransplantation. Innan patienten kan sättas upp på väntelista görs omfattande 

utredningar. Dessa kan vara att se över patientens nuvarande organ, det vill säga i 

vilket skick organet är i för att bytas ut och om patienten är kapabel till att 

klara en transplantation (Lilja Andersson & Forsberg, 2014). 

Olika undersökningar och provtagningar görs beroende på vilken 

organtransplantation som är aktuell. Dock finns allmänna krav som patienten måste 

uppfylla innan organtransplantation blir aktuell. Dessa krav är att det inte ska finnas 

någon annan effektiv behandling, likaså inga bestående påverkningar på övriga 

organ. Dessutom ska patienten vara fri ifrån missbruk av droger eller alkohol. 
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Tillgång till gott psykosocialt stöd skall även finnas (Lilja Andersson & Forsberg, 

2014). En annan förutsättning är att patientens och organdonatorns vävnadstyp 

överensstämmer. Eftersom risken för bortstötning av nya organet postoperativt kan 

förekomma (Grefberg & Roman, 2013). 

2.6 Att vara patient på en operationsavdelning 
På en operationsavdelning vårdas patienter som är i behov av anestesi i samband 

med diagnostik eller kirurgisk behandling. En operation kan utföras antingen i 

lokalbedövning, då patienten är vaken under delar eller hela operationen, eller i 

anestesi (narkos). Under vistelsen på vårdavdelningen är mötet med vårdarna kort 

och begränsat. Patienten har oftast ingen kunskap gällande den intraoperativa 

vården och är utlämnad till vårdarna Operationen kan ingjuta hopp om att bli 

återställd, men också rädslor och tvivel om huruvida operationen kan vara till hjälp 

(Almerud Österberg & Nordgren, 2012). 

Patienten kan ställas inför olika utmaningar, som ovetskapen av hur bra denne kan 

bli, känsla av ensamhet eller att vara i beroendeskap då personen i fråga måste 

underordna sig i vårdarens beslut. Vårdarnas ansvar blir här att vårda å patientens 

vägnar, biträda och föra patientens talan under operationen. Samtidigt befinner sig 

patienten i en overklig miljö där personen även kan behöva exponera kroppen 

(Almerud Österberg et al, 2012) 

Patienten kan uppleva att det inte endast är en kroppsdel som behandlas, utan 

exponeringen genomsyrar hela patientens existens. Den egna självbilden kan hotas 

likaså integriteten och värdigheten. Patienten kan oftast känna sig sårbar. Viktigt 

som vårdare är att förstå patienten utifrån dennes berättelser och perspektiv för att 

möta, förebygga och lindra de utmaningar patienten kan uppleva intraoperativt 

(Almerud Österberg et al, 2012).  

 

En patient som befinner sig i en planerad operation, hinner under väntetiden bygga 

upp förväntningar och oro. Förväntningar om ett nytt liv efter operationen som att 

slippa den plågsamma smärtan som tidigare begränsat livet, men också 

förväntningar som framkallar oro om risker och problem operationen kan medföra. 

Viktigt för patient på en operationsavdelning är att känna sig omhändertagen. Detta 

medför att en god relation kan uppstå mellan patient och vårdare. Information om 

operation och handlinningar lugnar och förbereder patienten på vad som komma 

skall. Information som är otillräcklig eller inte förstås kan också ge upphov till 

rädsla inför det okända. Rädsla kan minskas om patienten ges möjligheten att rå 

över situationen genom att ständigt bli tillfrågad och informerad om vad som görs 

och varför (Almerud Österberg et al, 2012). En studie gjord av Mako, Svanäng och 

Bjerås (2016) visar att många patienter upplever sig sårbara vid vistelsen på 

operation vilket orsakar nervositet och ångest. För att uppleva god vård behöver 

patienten känna säkerhet genom att ha en god relation med sjuksköterskan, bli 

informerad och känna delaktighet i vården (ibid.). Genom god relation gynnas 

patientens fysiska, psykologiska samt existentiella önskningar och behov tillgodoses 

(Riksföreningen för operationssjukvård, 2016). För att patienten ska kunna utföra 

egenvård krävs det lättillgänglig och anpassad information samt undervisning kring 

det kirurgiska ingreppet (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). 
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3 Teoretisk referensram 

Att vara i behov av ett nytt organ för att överleva är ett tillstånd som enligt Lilja 

Andersson och Forsberg (2014) kräver ett stort stöd av vårdpersonal. Författarna 

anser att en ökad kunskap och förståelse för patientens livsvärld inför och efter en 

organtransplantation kan öka möjligheten för operationssjuksköterskan att göra 

patienten delaktig i sin vård. De viktiga begrepp som kommer att användas för att få 

en djupare förståelse är patientdelaktighet och livsvärld.  

3.1 Livsvärld 
Livsvärden åsyftar huruvida vi förstår oss själva, andra och allt annat i 

världen. Denna upplevelse är högst personlig samt unik för var och en. Vår 

kropp är inte enbart biologisk utan kan även ses som ett subjekt som är fylld 

med minnen, upplevelser, tankar, känslor och visdom. Kroppen kan alltså ses 

både som meningsbärande och meningsskapande. Utan kropp skulle ingen 

värld finnas och för varje förändring i kroppen sker även likaså en förändring 

av tillgången till världen och livet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

En förändring påverkar inte enbart en kroppsdel som är skadad, det organ som inte 

fungerar, utan även människans hela existens med ångest, ängslan och rädsla till 

följd (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Lindwall och Von Post (2008) ska 

operationssjuksköterskan se patienterna som en helhet där individen inte ska skiljas 

från kropp och själ när de överlämnar sig till operationssjuksköterskan, det handlar 

om att se hela patientens existens (ibid.).  

Detta belyses även av Hörberg, Galvin, Ekebergh och Ozolins (2019) som menar på 

att vården ska tillämpas utifrån livsvärlden. En vårdare ska inte bara se patienten 

som en sjukdom eller någon som behöver behandling, utan som en människa. 

Livsvärlden är inte enbart individuell och unik utan den utvecklas och skapas genom 

upplevelser. Att vårda utifrån livsvärlden ställer krav på den professionella 

vårdgivaren. Detta kräver en strävan efter att förstå patientens, lidande, 

välbefinnande och dennes syn på världen (ibid.).     

För att kunna vårda en patient med målet att uppnå god hälsa, måste vårdaren beröra 

patientens värld.  En kompetent, medveten vårdare, är den som har fokus på 

patientens värld med viljan att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

upplevs av och påverkar den individuella patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Utifrån denna kunskap kan vårdaren därmed stödja och stärka individens 

hälsoprocesser. För att optimal vård ska kunna tillämpas måste vårdaren ha kunskap 

och förmåga att se hur patienten upplever vad hälsa och välbefinnande är för denne 

och hur denne upplever hälsa och ohälsa.  

 

Genom att ta del av patientens livsvärld och erfarenheter skapas en möjlighet för att 

utföra en professionell vård (Lindwall & Von Post, 2008). Vidare belyser Dahlberg 

och Ekman (2017) att det inte är förrän vårdaren har visat på en genuin nyfikenhet 

på att vilja lyssna och förstå patientens berättelse, som denne får möjligheten att ta 

del av patientens livsvärld. Vårdaren kan då konfrontera, möta och utmana patienten 

över att reflektera över egna tankar, känslor och handlingar (ibid).  
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3.2 Patientdelaktighet 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010) ska all hälso- och sjukvårdspersonal som även 

inkluderar operationssjuksköterskan, bidra med sakkunnig och omsorgsfull hälso- 

och sjukvård i samråd med patienten. Patienten ska känna sig respekterad och sedd. 

Likaledes står det i Socialstyrelsen (2018) att operationssjuksköterskan ska 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, där vårdandet ska 

genomföras i samråd med patienten med respekt för patientens integritet och 

självbestämmande (ibid.).  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) handlar patientens delaktighet om huruvida 

patienten har möjligheter att ta ansvar för och påverka sin hälsosituation. 

Information och stöd som är ensidigt uttalad och okänsligt levererad, kan minska 

känslan av delaktighet. Det är inte förrän stödet och informationen möter patientens 

livsvärld i en öppen dialog som delaktighet kan skapas (ibid.). 

Detta innebär att vårdaren måste stanna upp, lyssna och vara öppen för att både 

glädje och sorg. Patienten ska därmed inte behöva känna sig avfärdad, sviken eller 

existentiellt övergiven. Om förutsättningar för dialog inte föreligger ska beslut tas 

av vårdarna som gynnar patienten. Om dialog inte förekommer som främjar 

patientens möjlighet till delaktighet, blir det istället en indirekt delaktighet 

(Dahlberg & Segesten, 2010.).  

Delaktighet behöver inte innebära att vårdaren avsätter mycket tid för patienten, 

utan det handlar om vilken hållning och attityd vårdaren förmedlar. Vårdandet ska 

präglas av en öppenhet och följsamhet för den individuella livsvärlden. Vårdaren 

måste kombinera goda råd med medvetenheten om att uppmärksamma patientens 

delaktighet och självständighet, annars finns risken att vårdaren inte stödjer och 

stärker utan hindrar patientens förmåga till delaktighet (Dahlberg & Segesten, 

2010).  

4 Problemformulering 

Det finns redan mycket forskning om organtransplantation som beskriver patientens 

möjlighet att starta en början på ett nytt liv och överleva. Däremot finns det inte 

tillräcklig forskning med en konkret samlad bild av patientens upplevelser inför och 

efter en organtransplantation som kan gynna patienten i den vårdnära relationen 

med operationssjuksköterskan. Tidigare forskning visar att operationssjuksköterskor 

saknar patientkontakt eftersom dem är styrda av ett system som styrs av ekonomi 

och tidspress. Situationen då sjuksköterskan inte för en dialog preoperativt kan bero 

på avsaknaden av psykologisk beredskap. Samtidigt kan ”rutinen” i verksamheten 

påverka att sjuksköterskan upplever att hen saknar ett organisatoriskt stöd. Genom 

att ta del av tidigare forskning om patienternas upplevelser i den pre- och 

postoperativa fasen vid en organtransplantation kan operationssjuksköterskan få en 

ökad förståelse för patientens livsvärld.  
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5 Syfte 

Att beskriva patienters upplevelser i den pre- och postoperativa fasen av en 

organtransplantation.  

6 Metod 

6.1 Design 
Den metod som valdes för studien var en systematisk litteraturstudie grundad i 

kvalitativ forskning. En systematisk litteraturstudie sammanställer aktuell 

forskningslitteratur med fokus på en fråga vars mål är att bli besvarad. Inledningsvis 

identifierades, valdes, utvärderades och syntetiserades relevant forskning för 

studiens syfte. Föreliggande systematiska litteraturstudie innehåller relevanta 

artiklar med hög kvalité och summerar valda artiklarnas resultat genom att använda 

en vetenskaplig metod. Sökmetoden som användes var en noggrann sökmetod för 

att undvika att studien blir snedvriden (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). För 

att det skulle bli möjligt att besvara litteraturstudiens syfte inkluderades artiklar med 

kvalitativ metod. Kvalitativa studier har datainsamlingsmetoder såsom intervjuer 

och observationer av deltagarna, vilket ger en djupare förståelse för olika fenomen 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2017). Kvalitativa studier har ofta ett holistiskt 

synsätt vilket betyder att fokus är på människans upplevelser (Polit & Beck, 2016)  

6.2 Urval 
För att det skulle bli möjligt att söka fram relevanta vetenskapliga artiklar för 

forskningsfrågan var det av stor vikt att skapa ett tydligt och avgränsat syfte. Detta 

gjordes genom att utveckla en forskningsfråga som var relevant, intressant och 

utvecklande i praktiken (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

När syftet hade förelagts delades forskningsfrågan upp i olika block för att det 

skulle bli lättare att kategorisera sökorden. PEO-modellen användes då den oftast 

används vid kvalitativ forskning. PEO står för Population, Exposure och Outcome. 

Population beskriver exempelvis vilken patientgrupp som ska ingå i studien. 

Exposure beskriver vad populationen är exponerad för och vilken diagnos som 

föreligger. Outcome beskriver det som forskarna vill få besvarat. För att inkludera 

artiklar i studien som svarade på studiens syfte valde författarna att lägga till T i 

PEO-modellen. T står för Type och beskriver artikelns design. När ett T läggs till 

kallas detta för PEOT-modellen (Bettany Saltikov & McSherry, 2016). Tabell 1 

presenteras nedanför och visar PEOT författarna utvecklade till studien. 

P: Population E: Exposure O: Outcome T: Type 

Patienten som 

väntar på eller har 

gjort en 

organtransplantation 

Att vara i den 

preoperativa eller 

postoperativa 

fasen 

 

Patientens 

upplevelser 

Kvalitativa 

studier 

Tabell 1. PEOT- modellen 
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I föreliggande studie var inklusionkriterierna: kvalitativa peer review artiklar 

skrivna på engelska. Artiklarna var publicerade mellan 2009–2019, inkluderade 

kvinnor och män 18 år eller äldre som var i pre- eller postoperativa fasen av en 

organtransplantation. Patienterna i artiklarna väntade på eller hade genomgått en 

organtransplantation för ett eller flera av följande organ; hjärta, lever, njure, lunga 

och bukspottkörtel.                                                                          

Inklusionkriterierna skapades innan artikelsökningen gjordes. Dessa redogjorde 

vilka kriterier som använts för att finna artiklarna i studien. Genom att 

inklusionkriterierna säkerställdes att artiklarna var relevanta och svarade på 

forskningsfrågan (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016).  

6.3 Datainsamling 
Genom användning av en kvalitativ datainsamlingsmetod fanns ett mål att samla in 

och systematisera kunskap. Syftet med detta var att få en djupare förståelse för 

forskningsfrågan (Forsberg & Wengström, 2016). Datainsamlingen utgick ifrån 

databaserna: CINAHL och PubMed. CINAHL innehåller information om 

omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik och omfattar i stort sett alla 

engelskspråkiga tidskrifter inom vård och hälsa. PubMed innehar information inom 

biomedicinska områden såsom medicin, omvårdnad och tandvård. PubMed är ett 

webbgränssnitt för innehållet i databasen MEDLINE men inkluderar fler referenser 

(Polit & Beck, 2016.).   

I samband med artikelsökningen konsulterades hjälp av Linnéuniversitetets 

bibliotekarie. Detta för att erhålla hjälp och reda ut tveksamheter gällande 

artikelsökningen. När PEOT hade utformats utifrån forskningsfrågan identifierades 

synonymer av PEOT:s olika delar. Dessa synonymer utgjorde sökorden i 

databaserna. Därefter gjordes en lista med sökorden som användes i de olika 

databasernas sökmotor (Bettany- Saltikov och McSherry, 2016). Nedanför redovisas 

hur sökorden skapades utifrån PEOT- modellen (tabell 2). 

Population Vuxna patienter 18 år eller 

äldre, män och kvinnor som 

väntar på eller har 

genomgått en 

organtransplantation av 

följande organ: lunga, lever, 

njure, hjärta eller pancreas 

 

Organ transplant   

Lung transplant, 

Liver transplant 

Kidney transplant 

Heart transplant 

Pancreas transplant 

 

 

Exposure Att vara i den preoperativa 

och postoperativa fasen  

Preoperative period  

Preoperative care 

Pretransplant 

Postoperative period 

Postoperative care  

Posttransplant 
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Tabell 2: Sökord utifrån PEOT- modellen 

Genom användning av synonymer skapades en sökning som både var sensitiv och 

specifik. Med sensitivitet menas att det finns träffar som är potentiellt relevanta. En 

specifik sökning leder till träffar som är direkt relevanta (Bettany- Saltikov och 

McSherry, 2016). Detta innebär att alla sökord har undersökts som haft betydelse 

för problemformuleringen och att icke relevanta sökord har undvikts (Willman, 

Stoltz & Bathsevani, 2016). För att de sensitiva och specifika sökningarna skulle 

kunna kombineras i olika block användes en så kallad Boolean operator. De 

vanligaste operatorerna är OR, AND och NOT. Efter att synonymerna hade 

identifierats gjordes trunkeringar (*) för att få variationer av sökorden (Bettany- 

Saltikov & McSherry, 2016). I föreliggande studie har Boolean operatorerna OR 

och AND används. 

Det var av stor vikt att den systematiska litteraturstudien blev baserad på en bred 

sökning som inkluderade så många artiklar som möjligt relaterat till 

forskningsfrågan. Därför användes fritextsökning och indextermer (Bettany- 

Saltikov & McSherry, 2016). Fritextsökning användes i studien för att komplettera 

eller tillföra tillägg i index termsökningen (Polit & Beck, 2016). Vid sökning i 

fritext inkluderades databasen alla referenser som innehöll sökordet, vilket gjorde 

att sökningen blev mer sensitiv. Indextermer kan även kallas för ämnesord och finns 

i databasens uppslagsverk, thesaurus, (Willman et al., 2016). I CINAHL heter 

indextermen CINAHL subject headings (MH) och i PubMed kallas den för 

(MESH). För att sökningarna skulle bli bredare och mer effektiva användes även 

explode kommando (+) i CINAHL subject headings (Polit & Tatano Beck, 2016). 

Genom att kommandot explode användes inkluderades underkategorier i 

ämnesordet. I PubMed görs alla sökningar automatiskt med kommandot explode, 

användaren kan däremot välja att enbart söka på ämnesordets underkategorier 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2016). Sist gjordes tillägg i sökningen med 

begränsningar. Följande begränsningar användes: publikationsår 2009–2019, 

English lanuage, humans, adults och peer reviewed. Peer reviewed fanns inte som 

valmöjlighet i PubMed.                                                                                  

Sökningarna sparades i en sökmatris (bilaga 1) för att göra det möjligt att repetera 

sökningen och stärka validiteten (Bettany – Saltikov & McSherry, 2016).  

När insamlingen av artiklar utifrån inklusionkriterierna var klar började första fasen 

med att sålla titlar och abstract. Artiklarna lästes systematiskt och de som svarade på 

studiens syfte utifrån inklusionkriterierna valdes. I andra fasen lästes de relevanta 

artiklarna i fulltext (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016.).  

Totalt lästes 44 titlar, 24 unika abstract i CINAHL och PubMed. Av dessa var 19 

stycken relevanta att läsas i fulltext. Efter läsning i fulltext exkluderades 3 artiklar 

Outcomes Patientens upplevelser 

 

Patient experience 

Patient attitude 

Patient emotion  

Patient feeling  

Patient view  

Patient perception 

Type Kvalitativa studier Qualitative 
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som inte svarade på studiens syfte. Till kvalitetsgranskningen inkluderades de 

kvarstående 16 artiklarna.  

6.4 Kvalitetsgranskning  
En granskningsmall användes för att försäkra att artiklarna alltid valts ut på samma 

sätt. Användningen av en granskningsmall ökade även resultatets pålitlighet 

(Bettany- Saltikov och McSherry, 2016). Kvalitetsgranskning gjordes enligt 

Bettany- Saltikovs och McSherrys (2016) rekommendation med hjälp av Caldwell 

och McMasters struktur för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar (bilaga. 2). 

Carldwells struktur hade 18 frågor. Varje fråga hade tre olika svarsalternativ och 

gav olika poäng. Svarsalternativen var Nej= 0 poäng, Delvis = 1 poäng och Ja = 2 

poäng.  En artikel kunde högst få 36 poäng (ibid.). För att endast artiklar med hög 

kvalité skulle inkluderas i studiens resultat exkluderades artiklar som fått lägre än 30 

poäng i kvalitetsgranskningen.  

I kvalitetsgranskningen granskades 16 artiklar. Artiklarna lästes och poängsattes 

individuellt och sedan diskuterades poängsättningen och artiklarnas kvalité. Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades 4 artiklar som hade låg kvalité och som inte 

svarade på studiens syfte. I studiens resultat inkluderades 12 artiklar som hade hög 

kvalité efter kvalitetsgranskningen. Dessa redovisades i en artikelmatris (bilaga 3). 

6.5 Dataanalys 
Datamaterialet för studiens resultat analyserades med hjälp av Bettany- Saltikov och 

McSherry (2016) innehållsanalys som hade nio steg. Dessa var följande: 

Steg 1: Innan ord och meningar skapades, lästes artiklarnas resultat igenom flera 

gånger för att få en fördjupad förståelse för datamaterialet. Fördjupningens syfte var 

att få förståelse för patienterna och utgå från patientens perspektiv.   

 

Steg 2: Färgkodning gjordes genom att stycken i texten ströks över med olika färger 

beroende på vad de handlade om. Detta gjordes antingen manuellt eller elektroniskt.  

 

Steg 3: Färgkoderna klipptes ut och bildade meningsbärande enheter. Varje artikel 

fick ett nummer för att klargöra granskningen. 

 

Steg 4: Öppen kodning gjordes vilket innebär att meningsbärande enheter 

kondenserades och skapade en ny kod som skapade en kategori. 

 

Steg 5: Liknande kategorier grupperades tillsammans under huvudrubriker. Detta 

gjordes för att reducera liknande kategorier. 

 

Steg 6: Kategorier reducerades och liknande kategorier togs bort. 

 

Steg 7: Författarna minskade misstolkningar genom att diskutera kategorierna och 

göra nödvändiga redigeringar. 

 

Steg 8: Artiklarnas resultat lästes igen för att försäkra att alla kategorier och 

underrubriker täckte all relevant data i resultatdelen.  
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Steg 9: Då artikeln genomgått de åtta stegen, gjordes densamma med resterande 

artiklar. 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 
I processen av datainsamling och dess kvalitetsgranskning har författarna till studien 

reflekterat över etiska överväganden. Enligt Bettany- Saltikov och McSherry (2016) 

är det viktigt att författarna till litteraturstudien inkluderat artiklar som diskuterar 

etiska överväganden. Etiska överväganden försäkrar att forskarna bakom artiklarna, 

exempelvis har informerat om samtycke och att det funnits möjligheter att avbryta 

medverkan i studien. Om forskningen berört nationell hälsovård behövs även ett 

godkännande av en lokal etisk kommitté (ibid.) För att förhindra uteslutning eller 

förvrängning under studiens gång fanns det som mål att presentera artiklarnas 

resultat och således inte egna åsikter eller hypoteser. Nyttoförhållandena ansågs 

vara större än riskerna eftersom en systematisk litteraturstudie samlar in publicerad 

forskning och ger en överblick av befintlig forskning inom området (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

I kvalitativa studier är det särskilt viktigt med etiska överväganden då de berör 

dilemman som till exempel att en mer närgången relation uppstår mellan forskarna 

och medverkande i studien (Polit & Beck, 2016). Enligt Sandman (2018) och 

Kjellström, (2012) behöver en studie handla om väsentliga frågor, ha god 

vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett vetenskapligt sätt för att den ska kunna 

vara etisk (ibid.). I studien har etiska överväganden gjorts genom att var så objektiva 

som möjligt vid tolkning av artiklarna och vara uppmärksam vid översättning från 

engelska. 

Enligt vetenskapsrådet (2017) ska all forskning som avser människor kräva ett etiskt 

tillstånd. Ett godkännande innebär även att människovärdet har respekterats och de 

mänskliga rättigheterna samt grundläggande friheter satts i relation till forskningens 

värde. På så sätt har människans välfärd getts företräde framför samhällets och 

vetenskapens behov. Kunskapsvärdet av forskningen ska ha bedömts huruvida den 

överstiger riskerna. Anonymitet ska också föregå av författaren till studien (ibid.). I 

studien har noggrannhet funnits i att få bekräftat att patienterna i de olika artiklarna 

tilldelats ett samtycke.  

6.7 Förförståelse  
Förförståelse syftar på den kunskap vi redan bär med oss innan studien påbörjas. En 

förförståelse är även de erfarenheter och värderingar som vi har med oss från livet 

utanför skolvärlden (Priebe & Landström, 2017). Författarna till studien har tidigare 

jobbat på en kirurgisk avdelning med patienter som genomgått olika kirurgiska 

ingrepp och även vårdat patienter som vid tidigare vårdtillfällen har genomgått 

organtransplantation. En medvetenhet har funnits under arbetets gång att det alltid 

existerar förförståelse och att den kan ha påverkat resultatet. Därför har i möjligaste 

mån en neutral, öppen dialog och diskussion förelegat under studiens gång. Detta 

har varit ett sätt att förhindra en negativ påverkan på resultatet.  
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7 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras de kategorier som beskriver de upplevelser som patienter 

har i relation till organtransplantationer utifrån sina erfarenheter. Ur analysen av 

datamaterialet framträdde fyra kategorier. Dessa kategorier behandlar patienter som 

transplanterat ett av dessa organ: Hjärta, Lunga och Njure. Dessa presenteras i tabell 

3.  

Tabell 3. Översikt över kategorier   

Kategorier Underkategorier 

 

Pendlande känslor inför och efter 

en transplantation 

 

 

 

Förlust av identitet 

 

 

 

 

Patienters upplevelser av 

otillräcklig informationsgivning 

 

 

 

 

Att leva med hoppet   
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7.1 Pendlande känslor inför och efter en transplantation 
I den preoperativa fasen upplevde patienterna en glädje eftersom de såg 

organtransplantationen som en andra chans och ett sätt att leva vidare (Rosaasen, 

Mainra, Shoker, Wilson, Blackburn & Mansell, 2017). Att få möjlighet till en 

organtransplantation sågs som en gåva men också som något som var 

överväldigande (Graaruap, Lindberg Mogensen, Missel, & Kikkenborg, 2016). 

Ovissheten om när exakt organtransplantationen skulle ske orsakade upplevelser av 

emotionell stress och trötthet. De kände sig även frustrerade över att vänta på 

operationen och funderade på hur organtransplantationen skulle bli. Detta ledde till 

att patienterna blev osäkra på hur deras framtid skulle se ut (Urstad., Wahl, 

Andersen, Øyen & Fagermoen, 2012; Yngman-Uhlin, Fogelberg, Uhlin 2015). 

Andra känslor patienterna kunde uppleva var oro och rädsla inför operationen och 

anestesin, med risken att avlida på operationsbordet. Således fanns det en oro både 

inför organtransplantationen men också över att avlida i väntan på operation 

(Palmar-Santos et al., 2019). 

Tankar om döden fanns också hos de som väntade på en organtransplantation, 

speciellt från avlidna donatorer. Detta eftersom patienterna kände att donatorerna 

var tvungna att dö för det skulle bli möjligt med en organtransplantation. Därmed 

var känslor av skuld och sorg ständigt återkommande hos dessa patientgrupper 

(Poole, Ward, DeLuca, Shildrick, Abbey, Mauthner, Gewarges & Ross, 2016; 

Rosaasen et al., 2017; Thomsen, & Østergaard Jensen, 2009; & Urstad et al., 2012). 

De patienter som tidigare haft osunda levnadsvanor som missbruk kunde också 

känna skuld och skam över att det var de själva som hade orsakat sin kroniska 

sjukdom och behovet av ett nytt organ (Thomsen et al., 2009).  

Postoperativt stod patienterna emellertid inför många fysiska och psykiska 

utmaningar men också positiva upplevelser (Graaruap et al., 2016). Det framkom att 

patienterna upplevde en glädje över att få möjlighet till en ny start i livet (Thomsen 

et al., 2009; & Urstad et al., 2012). Patienterna upplevde att den postoperativa fasen 

efter organtransplantationen var en tydlig övergång bort från sjukdom och till en 

förbättrad hälsa. Känslor av lycka, tacksamhet och glädje fanns framförallt i den 

tidiga postoperativa fasen (Lundmark, Lennerling, Almgren, & Forsberg, 2016). 

Därtill en upplevelse av lättnad och en känsla av att ha besegrat döden (Palmar-

Santos et al., 2019).  De befann sig i en vändpunkt i livet och patienterna började 

fokusera på framtiden (Urstad, et al., 2012; Wahl et al., 2012). Liksom i den 

preoperativa fasen upplevde patienterna att organet de erhållit var en gåva och ett 

sätt att få tillbaka livet (Bertelsen, Rasmussen, Ludvigsen & Finderup, 2015: 

Thomsen et al., 2009). Patienterna upplevde att de genom att exempelvis slippa 

dialys inte behövde vara lika bundna som förr (Bertelsen et al., 2015). De äldre 

patienterna såg sin organtransplantation som ett mirakel då de trots en hög ålder 

hade klarat av operationen (Pinter, Hanson, Chapman, Wong, Craig, Schell & Tong, 

2017).  

Analysen pekar dock också på andra erfarenheter än de positiva. Trots att 

organtransplantationen gav upphov till nya möjligheter i livet framkom också 

svårigheter med att leva vidare i postoperativa fasen. Detta karaktäriserades 

framförallt av en sorg över donatorn och dennes familj (Rosaasen et al., 2017). 

Patienterna hade drömmar om döden och kände ett behov av att ta kontakt med 
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donatorns familj för att tacka men det fanns ingen möjlighet till detta (Poole et al., 

2016). Vidare fanns också en emotionell stress och ångestrelaterad till 

organtransplantationen postoperativt (Yngeman- Uhlin et al., 2015; Schipper, 

Abma, Koops, Bakker, Sanderman & Schroevers, 2013; Urstad et al., 2012). 

Patienterna kände tvivel över huruvida organet skulle fungera optimalt (Urstad et 

al., 2012). Denna oro och osäkerhet ledde också till att patienterna kände sig 

hjälplösa och sårbara (Pinter et al., 2017). Samtidigt återkom känslor av skam och 

skuld för att man hade haft höga förväntningar och ifrågasatte huruvida det var rätt 

att beklaga sig över det ökade ansvaret med anpassning till den nya vardagen. 

Således uppstod ett dilemma av etisk karaktär när det samtidigt infann sig en känsla 

av moralisk plikt över att vara tacksam för sin organtransplantation även om det 

innebar nya svårigheter (Schipper et al., 2013). 

Efter en tid i den postoperativa fasen framträdde en mer annorlunda bild av 

organtransplantationen. Det sågs inte som något önskvärt men en nödvändighet för 

en bättre fysisk och psykisk hälsa. Paradoxalt nog kunde transplantationen med 

ambitionen att förbättra det fysiska och psykiska måendet få omvända effekter. Det 

ledde emellertid till ilska och psykisk ohälsa som depression och ångest (Graaruap 

et al., 2016; Lundmark et al. 2016;). Dessa patienter kunde ha mardrömmar och 

hallucinera samt bli paranoida av olika skäl med tankar över döden (Graaruap et al., 

2016). Även långvarig upplevelse av sorg över sina donatorer resulterade i vissa fall 

i att patienterna utvecklade djup depression och suicidtankar (Poole et al., 2016).  

Likaså kunde patienterna känna oro och ångest över risken att drabbas av 

infektioner och att deras transplanterade organ inte skulle fungera optimalt 

(Graaruap et al., 2016). 

7.2 Förlust av identitet 
Patienterna i den preoperativa fasen kunde känna en förlust av kontroll över sin 

kropp där makten över det egna livet inte längre var ett faktum. Därför kunde de 

uppleva att deras anatomi och biologiska organ svikit dem. Trotts detta såg de det 

sjuka organet som en tillhörighet och hade svårt att föreställa sig ett nytt organ. 

(Poole et al., 2016). Postoperativt kunde patienterna uppleva en störning av 

identiteten och den kroppsliga integriteten. En känsla av sammankoppling med 

donatorn kunde infinna sig. Likaså kunde organet även upplevas som främmande. 

Patienterna ifrågasatte den egna självbilden och kände sig emellanåt som någon 

annan. De hade en upplevelse av att donatorn levde i deras kropp och fortsatte att 

existera vilket medförde intrång i deras självbild (Mauthner, De Lucas, Poole, 

Abbey, Shildrick, Gewarges & Heather, 2015). Att ha ett transplanterat organ i 

kroppen kunde medföra emotionell stress över att behöva ansvara för och ta hand 

om det nya organet (Urstad et al., 2012).  

7.3 Patientens upplevelse av otillräcklig informationsgivning 
Patienterna upplevde en bristande informationsgivning och saknade därmed 

emotionellt stöd från vårdpersonal. Patienterna upplevde att vårdpersonal inte fanns 

tillgänglig för att lyssna på deras emotionella problem (Lundmark et al., 2016; 

Yngman- Uhlin et al., 2016). Parallellt kunde patienterna i den preoperativa fasen 

känna att de inte blivit väl informerade om den intraoperativa fasen. De saknade 

exempelvis information om utförande och operationstidens längd (Rosaasen et al., 

2017). Vidare upplevde patienterna en bristande kontinuitet, där en och samma 
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sjuksköterska inte fanns tillgänglig genom hela organtransplantationen. 

Kontinuiteten torde utgöra en viktig faktor för patientens trygghet att kunna tala om 

svåra ämnen samt att kunna ha en öppen dialog där sjuksköterskan uppmuntrar 

patienten till att ställa frågor (Urstad et al., 2012). 

En annan viktig upplevelse patienterna kunde känna var en desillusion i den 

postoperativa fasen. De uttryckte uppfattningen att media och vårdpersonalen enbart 

målar upp en positiv bild av organtransplantationer. En ensidig och otillräcklig 

information från vårdpersonal ledde till en upplevelse av desillusion. Patienterna 

kunde i den preoperativa fasen ha en positiv inställning till organtransplantationen 

för att sedan i den postoperativa fasen uppleva en besvikelse eller en desillusion 

(Schipper et al., 2013). Upplevelsen av besvikelse baserades på att de ville ha en 

snabb och enkel återhämtning som leder till en förbättrad livskvalité men inte kände 

emotionellt stöd från vårdpersonalen. På grund av att patienterna upplevde att de 

inte fått det emotionella stöd de behövde hade de inte tillräckligt med förutsättningar 

till att hantera och klara av oväntade komplikationer som postoperativa infektioner 

(Pinter et al., 2017). 

Postoperativt upplevde patienterna att de var i behov av vägledning för att kunna 

anpassa sig till den nya situationen, vilket de saknade (Lundmark et al., 2016). 

Eftersom patienterna kunde uppleva en osäkerhet inför framtiden och en förlust i sin 

identitet var behovet av stöd och information från vårdpersonalen av särskilt vikt 

(Graarup et al., 2016; Lundmark et al., 2016). Denna avsaknad av vägledning ifrån 

vårdpersonal skapade därför irritation och rädsla över att själva vara tvungna att ta 

det stora ansvaret, något som resulterade i en känsla av övergivenhet. Behovet av 

vägledning kunde vara hur de skulle tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken 

som exempelvis hygienrestriktioner. En mer tydlig och exakt information ansågs 

vara nödvändig. Patienterna kände sig otillräckligt informerade och var inte 

införstådda med konsekvenserna samt komplikationerna som en 

organtransplantation kunde leda till, exempelvis bortstötning av organet eller 

hygienrestriktioner (Lundmark et al., 2016; Thomsen et al., 2009).  

Patienterna saknade likaså stöd från vårdpersonalen för hur de skulle hantera och 

agera i olika sociala sammanhang för att kunna uppleva trygghet, exempelvis 

nutrition och hygienrestriktioner (Urstad et al., 2012).  

7.4 Att leva med hoppet 
Det framkom att patienterna upplevde att deras egen inställning var avgörande för 

hur framtiden skulle bemästras. Patienterna levde på hoppet och ansträngde sig för 

att ta hand om det nya organet (Thomsen et al., 2009). Bland de äldre kunde 

organtransplantationen leda till en känsla av frihet där dessa kände sig yngre 

(Schipper et al., 2013). De flesta patienterna upplevde livet och framtiden som en 

balans av glädje och utmaningar. Patienterna ville värna om kroppen och hitta en 

god balans för att finna välbefinnande. Därför var det viktigt för dem att ha hopp 

och drömmar om en ljus framtid trots rädsla för avstötning av organet eller att för att 

drabbas av infektioner (Graarup et al., 2016).  

Patienterna försökte vara optimistiska genom att sätta mål för att bli mer 

självständiga och oberoende av andra. Eftersom organtransplantationen medförde 

flera upplevelser av förändringar och emotionella känslor, försökte patienterna hitta 
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strategier för hur de skulle kunna anpassa sig till den nya vardagen. Att finna 

strategier var viktigt för patienterna för att kunna få kontroll över situationen och 

därmed kunna ta hand om sig själva och inte behöva uppleva rädsla (Schipper et al., 

2013).  

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Studien som föreligger är en systematisk litteraturstudie som i resultat och metod 

inkluderar artiklar med kvalitativ metod. Användning av artiklar med samma metod 

styrker trovärdighet för systematiska litteraturstudien (Henriksson, 2017). Att göra 

en systematisk litteraturstudie ansågs vara lämpligt för att sammanställa evidens för 

forskningsfrågan. Det ansågs relevant att välja att göra en systematisk 

litteraturstudie baserad på artiklar med kvalitativ metod eftersom studiens syfte var 

att beskriva patientens upplevelser. Detta bekräftas av Polit och Beck (2016) som 

hävdar att forskare till kvalitativa studier vanligtvis startar utifrån ett ämne som det 

tidigare finns lite forskning om. På detta sätt ges en fördjupad förståelse för 

patienternas upplevelser. Ett viktigt mål i en systematisk litteraturstudie är att finna 

data med hög kvalité. Det görs genom att data är baserad på vad patienterna 

upplever och inte vad forskarna i artiklarna tycker. Detta ökar trovärdigheten i 

artiklarnas resultat (ibid.).  

Ett annat intressant alternativ till studiens metod hade varit en intervjustudie med 

kvalitativ design. Dock ansågs tiden var för kort för att kunna göra förberedelser, få 

etiskt godkännande och hitta lämpliga deltagare.  Ett annat hinder var att en 

intervjustudie troligen skulle behöva involvera större sjukhus som gör 

organtransplantation, vilket också krävde tid och kontakter som inte fanns. Enligt 

Henriksson (2017) behöver forskare i en intervjustudie lägg mycket tid till att 

utveckla en intervjuguide, urval av deltagare, göra provintervjuer och erhålla ett 

etiskt godkännande. 

En påverkan som kan ha varit negativ för studien är att syftet behövde breddas till 

både pre- och postoperativa fasen. Detta kan ha påverkat kvalitén i studien på grund 

av att den avsatta tiden för processen av studien blev kortare. Enligt Henriksson 

(2017) kan tiden vara en begränsning till att söka lämplig och rätt information 

(ibid.). Att syftet breddades kan också ses som en styrka i studien. Det var 

nödvändig för att studiens skulle få en bredare sökning och inkludera tillräckligt 

med artiklar. En systematisk litteraturstudie ska innehålla uppdaterad och den 

senaste evidensen som berör forskningsfrågan (Bettany- Saltikov & McSherry, 

2016). För att studien ska bli en systematisk litteraturstudie med hög kvalité ska 

litteratursökningen baseras på omfattande vetenskaplig forskning (Polit & Beck, 

2016).  

 

Det har varit en fördel att använda PEOT- modellen till studien för att få en struktur 

i den systematiska litteraturstudien. PEOT- modellen gjorde det möjligt att 

identifiera delarna i forskningsfrågan. T i PEO lades till efter att testsökningar 

gjordes i databaserna. Då uppkom det att ett stort antal av databasernas träffar, 

framförallt i PubMed, var kvantitativa studier. Genom att lägga till T minskades 
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antalet kvantitativa träffar och potentiella relevanta artiklar blev mer överskådliga. 

Författarna är medvetna om att det finns en risk att kvalitativa studier kan ha gått 

förlorade genom att lägga till T, då sökningen blev mer snäv. Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) menar dock att genom att lägga till T struktureras sökningen, 

vilket är en fördel för studien.  

 

Vid arbetet med PEOT- modellen har noggrannhet förelagts i att välja relevanta 

sökord i både fritext och databasernas thesaurus utifrån syftet och kombinationer av 

dessa i sökningarna. I studien har de booleska operatorerna AND och OR använts. 

OR används för att breda ut den systematiska sökningen. Detta gjorde att 

sökresultatet innefattade referenser till ett block för sig samt referenser där blocken 

kombinerades tillsammans. AND kombinerades mellan varje block för att få en mer 

specifik sökning (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016).  NOT användes inte i 

artikelsökningarna eftersom det används för att utesluta söktermer i sökningen och 

denna operator bör undvikas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2016).  

 

Fritextsökningar har gjorts i databaserna kombinerat med databasernas ämnesord. 

En fördel med att använda databasernas olika ämnesord är att dessa index ord är 

enhetliga, vilket betyder att varje referens har ett antal termer som beskriver 

artikelns innehåll. Vid användning av ämnesord behövs det inte tas hänsyn till 

synonymer eller trunkeringar. En nackdel kan vara att ämnesorden kan bli för 

generella för att passa forskningsfrågan. Därför har även fritextsökning används för 

att inkludera den senaste forskningen. I PubMed var det extra viktigt med 

fritextsökning kombinerad med ämnesord (Polit & Beck, 2016).  

 

Valet av inkluderade organ i föreliggande studie är baserad på att hjärta, lunga, 

lever, njure och pankreas är de fem vanligaste organtransplantationerna i Sverige. 

När datainsamlingen gjordes visade det sig efter läsning i fulltext att artiklarna som 

berörde lever och pankreas hade en kvantitativ eller i mixad metod därför 

exkluderades dessa. Artiklarna med mixad metod valdes bort då det inte framgick 

tydliga avgränsningar i vad som var kvantitativt och kvalitativt i artiklarna. En 

artikel som inkluderades i resultatet har en deltagare som både var njur- och 

pankreastransplanterad. Författarna anser att det är en styrka i studien att inte 

exkludera lever och pankreas i sökningarna då det kunde ha funnits kvalitativa 

artiklar att finna med eftersökt metod och kvalité. 

 

Sökningarna i föreliggande studie som gjorts i Cinahl och PubMed var inte exakt 

likadana då databasernas sökfunktion såg olika ut. Detta stödjs även av Polit och 

Beck (2016) som hävdar att författarna själva behöver hitta sökstrategier för hur de 

söker i databaserna (ibid). Då det var första gången författarna gjorde en systematisk 

litteraturstudie valdes även att konsultera med en utbildad bibliotekarie som hade 

erfarenheter av systematisk litteratursökning. Detta för att få en ökad kunskap om 

hur systematiska litteratursökningen fungerar. Det kan också vara svårt att hitta en 

artikel även om den inkluderas i en databas. En artikel kan vara indexerad på olika 

sätt i databaserna. Därför var det av värde att använda sig av flera databaser 

(Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). I studien har databaserna CINAHL och 

PubMed används som är extra användbara för sjuksköterskor. Databasernas egna 

ämnesord har använts vid alla sökningar, vilket är en styrka för studiens kvalité då 

ämnesorden i CINAHL:s (MH) och PubMed:s (MESH) inte är identiska (Polit & 
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Beck, 2016). Det är också en fördel att använda sig av mer än en databas då det 

stärker trovärdigheten samt öka chansen till att få relevanta artiklar (Henriksson, 

2017). 

 

En viktig aspekt vid artikelsökningarna som författarna varit uppmärksamma på var 

att välja artiklar från CINAHL i högre grad än PubMed. Detta då PubMed inte ha 

begränsningen peer reviewed. Enligt Polit och Tatano Beck (2016) betyder peer 

review artikel att minst två anonyma experter inom ämnesområdet granskat artikelns 

syfte och innehåll innan publicering sker i den vetenskapliga tidskriften. Att 

använda sig av peer reviewed artiklar ökar kvalitén i studien (ibid). För att 

ytterliggare försäkra att artiklarna från PubMed var peer reviewed söktes de upp på 

Ulrishwebb.  

 

Endast artiklar skrivna på engelska valdes att inkluderas i studien. Detta för att 

undvika sökträffar innehållande artiklar som inte var skrivna på engelska. En 

medvetenhet fanns att det förelåg en risk att lämpliga studier kan ha sorterats bort på 

grund av detta. Enligt Bettany- Saltikov och McSherry (2016) kan en begränsning 

med enbart engelskspråkiga artiklar inkluderats i sökningen leda till att potentiellt 

intressanta och relevanta artiklar skrivna på andra språk kan ha uteslutits (ibid.). I en 

litteraturstudie kan det engelska språket bli till ett hinder för bedömningar av 

artikelsökning och medföra feltolkningar. Därför har noggrannhet i översättning och 

tolkning av artiklarna förelegat. Genom att vara medveten om egna hypoteser och 

teorier undviks att resultatet presenteras utifrån dessa (Sandman, 2018).                                                            

Att inkludera artiklar endast på engelska kan även vara en fördel för att reducera 

icke användbart material i sökningarna (Polit & Beck, 2016). Bettany- Saltikov och 

McSherry (2016) hävdar även att vetenskapliga artiklar oftast är publicerade på 

engelska.  

Beslutet att har gränsen 18 år och äldre i inklusionkriterierna baserades på att en 

person under 18 år räknas som ett barn (UNICEF, 2009). Att inkludera barn i en 

studie är ur ett etiskt och lagligt perspektiv svårt. Det kräver ett samtycke från 

föräldrarna och en värdering av barnets mogenhet till medverkan i studien (Polit & 

Beck, 2016).  

Begränsning av publikationsår valdes från 2009–2019. I och med tidsgränsen på 10 

år kan äldre artiklar som berör vald forskningsfråga ha uteslutits. Detta gjordes 

eftersom enligt Polit & Beck Tatano (2016) ska evidensbaserad forskning helst inte 

vara äldre än tio år eftersom den då kan vara inaktuell och ge lägre kvalité (ibid.).  

I studiens resultat inkluderas artiklar som är från Australien, Canada, Danmark, 

Nederländerna Norge, Spanien och Sverige. En svaghet i detta kan dock vara att 

vården ser olika ut i olika länder. Detta kan påverka överförbarheten och relevansen 

till svenska förhållanden (SBU, 2017). Det är även en fördel att vara medveten om 

att det kan vara en svaghet i att artiklarna kommer från olika länder där vården kan 

se olika ut (Bettany- Saltikov & McSherry, 2016.).  Hälften av artiklarna som ingår i 

studien är från Sverige och nordiska länder vilket är en styrka då ländernas sjukvård 

är av liknande natur. Nederländerna och Spanien som är europeiska länder har 

likheter med den svenska sjukvården.  
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Att granska artiklarna samt kvalitetsgranska dem först individuell för att sedan 

diskutera tillsammans anses som en styrka för systematiska litteraturstudiens 

kvalité. Polit och Beck (2016) menar att i kvalitetsgranskningen ska studiens 

samtliga författare vara delaktiga för att utvärdera och förbättra processen (ibid). 

Granskningsprocessen kan till fördel ske individuellt då detta ökar tillförlitligheten 

(Bettany- Saltikov & McSherry, 2016). Genom att båda författarna har gjort 

granskningar och jämfört dessa sinsemellan har reliabiliteten stärkts. Reliabiliteten 

är studiens pålitlighet och möjlighet att upprepas (Henriksson, 2017).  

Gränsen på 30 poäng valdes för att hålla en hög kvalité i den systematiska 

litteraturstudien. En längre gräns kunde eventuellt inkluderat fler artiklar dock 

ansågs vikten att ha artiklar som var relevanta och av högre kvalité vara större än att 

inkludera artiklar med lägre kvalité. Valet av kvalitetsgranskningsmall baserades på 

att i studien användes även Bettany- Saltikovs McSherrys dataanalys. Författarna 

anser att användningen av Bettany- Saltikovs och McSherrys rekommendationer 

och strukturer för kvalitetsgranskning och dataanalys stärker kontinuiteten och 

trovärdigheten i studien. Både dataanalysen och kvalitetsgranskningsmallen ansågs 

relevanta att tillämpa till föreliggande systematiska litteraturstudie. 

Kvalitetsgranskningsmallen gjorde det möjligt att granska och värdera artiklarnas 

kvalité. Valet av dataanalys baserades på att ha tillgång till en tydlig guide för att 

kunna analysera artiklarna individuellt. Enligt Bettany- Saltikov och McSherry 

(2016) passade även deras dataanalysmetod till studier med kvalitativ metod (ibid.). 

Genom dataanalysen ges ett klart, transparent och mer förståeligt resultat. 

Dataanalysen kan vara komplicerad och det finns inte några universella regler. 

Svårigheter kan bli ett faktum i dataanalysens process med exempelvis kodning och 

att skapa kategorier. För att undvika att missa viktig information och för att säkrare 

kunna placera data under en kategori lästes artiklarna flera gånger (Polit & Beck 

(2016.). 

Valet av artiklar grundas på att de visade hög kvalité i kvalitetsgranskningen och att 

alla artiklarna hade etiska överväganden. Enligt Bettany- Saltikov och McSherry 

(2016) är det viktigt att artiklarna har ett etiskt övervägande eftersom om författarna 

inkluderar artiklar som inte berör etiska övervägande är det osäkert om forskarna i 

artiklarna reflekterat över detta. Då finns det en risk att artiklarna inte uppfyller hög, 

etisk och professionell standard (ibid.).  

Vid läsning av artiklarna som handlade om hjärt- och lungtransplanterade patienter 

kunde de ses en mer emotionell upplevelse av död än i jämförelse med en 

njurtransplanterad. 

En medvetenhet finns även att det pre- och postoperativa förloppen mellan de olika 

grupperna inte kan vara helt jämförbara eftersom förutsättningarna är olika för 

patienterna. Dock ska det påpekas att det inte gjorts jämförelse grupperna emellan i 

studien utan det är beskrivningar av upplevelser som är centralt. Därför anses det 

relevant att beskriva alla dessa patienternas upplevelser.  

8.2 Resultatdiskussion 
Av resultatet framgår att organtransplantation är en livsförändrande händelse som 

för många människor inte enbart bringar lycka över möjligheten till att kunna leva 

vidare, men också etiska dilemman med känslor av sorg och rädsla inför de 
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utmaningar en organtransplantation kan medföra. Överlag är patienterna oftast 

positivt inställda till att ha fått möjligheten till ett friskt organ, vilket skapar känslor 

av förhoppningar om att leva ett normalt liv efter transplantation. Dock föreligger 

andra mindre positiva upplevelser som istället resulterar i psykisk ohälsa och 

obehag inför existentiella frågor som rör livet och döden.  

Resultatet visar också att berörda patienter verkar sakna vetskap och insyn i vilket 

ansvar och omsorg den livsförändrade situationen kräver av dem för att det nya 

organet ska fungera optimalt efter en transplantation. Det finns också en upplevelse 

av att vårdpersonal och samhället endast visat den positiva sidan av transplantation, 

vilket skapar en frustration hos dessa patienter och därmed ett lidande. Detta är i 

linje med Da Silva, Frieitas, Maruyama, Silva och Cabral da Silvas (2013) studie 

där resultatet visar att vårdpersonalen endast informerade om positiva effekter av 

organtransplantation medan patienterna även ville bli informerade om de negativa 

konsekvenser som en transplantation medför. Däremot finns det även de patienter 

som är medvetna om att organtransplantation inte är en garanti för en problemfri 

framtid (Burns, Fernandez och Stephens 2017). En annan grupp av patienter som 

var särskilt utsatta avseende avsaknad av information och kunskap om bl.a. 

konsekvenserna av och nödvändiga anpassningar efter en transplantation var 

patienter som hade undvikit att planera för eller hoppas på ett liv efter en 

transplantation. De patienter som väntat länge på ett organ avvaktade med att 

planera sin framtid på grund av osäkerhet att hinna leva fram till en transplantation, 

något som kunde medföra ytterligare komplikationer efter transplantationen 

eftersom de inte var redo eller välplanerade (ibid).  

Vidare framgår av resultatet att patienter som genomgått en transplantation oftast 

kan drabbas av en identitetskris till följd av en försämrad självbild. Eftersom 

transplantation innebär att det biologiska organet byts ut till ett annat organ, skapar 

det oftast en kluvenhet hos patienterna som börjar ifrågasätta det egna jaget 

(Forsberg, Karlsson, Cavallini & Lennerling, 2016). Patienterna upplevde en 

störning av identiteten efter genomgången transplantation, detta påverkade även 

självbilden hos patienterna som menade att transplantationen blev som ett ärr i 

kroppen, en ständig påminnelse om vad de genomgått. Dessa upplevelser som 

kommer till uttryck i en sårad och förändrad identitet kan härleds till det Dahlberg 

och Segesten (2010) beskriver som en förändring som inte enbart påverkar organet 

utan även hela jaget hos individen där kroppen ses som levd och fylld med minnen, 

upplevelser, tankar, känslor och visdom. Varje förändring i kroppen medför därför 

en förändring av tillgången till världen och livet. En förändring påverkar inte enbart 

det organ som inte fungerar, utan även människans hela existens med ångest, 

ängslan och rädsla till följd. 

Resultatet visar även att patienterna postoperativt inte endast upplevde fysiska 

utmaningar, men också psykiska utmaningar. Patienternas upplevelser pekar på 

ångest och ständigt negativa tankar som också skapar ytterligare ångest då de inte 

förmår rättfärdiga dessa känslor av etiska och moraliska skäl eftersom de samtidigt 

känner att de förväntas vara tacksamma och glada över att ha fått en ny chans till 

livet. Således skapas andra former av hinder för livskvalitén även efter en 

transplantation. Det framkommer att det professionella stödet kan brista i 

sjuksköterskans arbete med att hantera känslomässiga reaktioner. Detta bekräftar 
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även Been-Dahmen, Grijpma, Dwarswaard, Maasdam, Weimar, Van Staa och 

Massey (2018).   

Studiens resultat visade att patienterna uppskattade när sjuksköterskorna frågade om 

deras känslor. Vanligt hos transplanterade patienter är behovet av att få prata ut och 

få feedback om emotionella problem för att lättare kunna hantera situationen, vilket 

krävde en lyhördhet hos sjuksköterskorna. Likaså underlättade det för patienterna att 

få bekräftelse på att de inte var ensamma om att uppleva dessa känslor (ibid.). 

Dahlberg och Ekman (2017) belyser huruvida en vårdare kan skapa en möjlighet till 

att ta del av patientens livsvärld. För att kunna göra detta krävs det att vårdaren visa 

på en genuin nyfikenhet och vilja att lyssna och förstå patientens berättelse.  

 

Resultatet betonar vikten av det professionella stödet från vårdare i form av tydlig 

och individuell information samt vägledning. Betydelsen av samarbete mellan 

sjuksköterska och patient lyfts som en avgörande faktor för patienternas känsla av 

uppmuntran och motivation. Ett samförstånd och en dialog mellan parterna beskrivs 

som en viktig del av samarbetet.  

Detta belyses av av Been- Dahmen et al. (2018), där bristen på information 

postoperativt, kunde leda till att patienterna kände att de själva var tvungna att tolka 

informationen de fick. Patienterna i Been- Dahmens et al. (2018) studie uttryckte att 

sjuksköterskorna måste veta vart och när informationen brister samt arbeta för att 

förbättra dessa (ibid.). Detta bekräftas även av (Almgren, Lennerling, Lundmark & 

Forsberg, 2013). 

Undersökningen visar också att operationssjuksköterskan behöver har ökad kunskap 

om patientens livsvärld. Genom att ha mer kunskap om patientens livsvärld ökar 

patientens autonomi och delaktighet i egna vården. Patienten blir också sedd som 

individ. Eftersom operationssjuksköterskan ansvarar för god och patientsäker 

perioperativ omvårdnad som innebär att tillgodose patientens fysiska, psykologiska 

och existentiella behov samt önskningar, är det ytterst viktigt att denne har god 

kännedom om patientens livsvärld. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

betonar vikten av delaktighet och Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

delaktighet minskar patientens sårbarhet samt ökar friheten.  

 

En vårdare har ett etiskt ansvar att skaffa sig kompetens för att kunna ge patienten 

en god vård (Dahlberg & Segesten, 2010). Det ingår även i 

operationssjuksköterskans kompetens att ha ett vårdetiskt ansvar och vara mån om 

patientens autonomi (Riksföreningen för operationssjukvård & svensk 

sjuksköterskeförening 2011). Samtidigt är det viktigt att påpeka att denna studie 

utgår ifrån en sammanställning av patienters upplevelser utifrån olika artiklar som 

behandlar ämnet. Detta behöver inte betyda att varje individ känner likadant, 

upplevelserna och känslorna kan också variera. Enligt Dahlberg och Segesten 

(2010) finns ett tydligt etiskt krav i livsvärldsperspektivet att vara öppen för varje 

individs unika egenskaper (ibid.). Denna studie kan bidra till att öka 

operationssjuksköterskans medvetenhet till att vara öppen inför att varje patients 

unika upplevelser och egenskaper samt tolkningar som utgör dennes livsvärld, något 

som är av särskild vikt ur ett vårdetiskt perspektiv. Matteson- Komes (2016) studie 

poängterar patienters önskan om att kunna vara delaktiga i den egna vården, vilket 

kräver att de måste bli bekräftade av vårdpersonalen (ibid.). Bristen på delaktighet i 
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form av bland annat avsaknad av informationsgivning kan leda till en känsla av 

övergivenhet och därmed skapa ytterligare lidande för den enskilda patienten 

(Almgren Lennerling, Lundmark & Forsberg, 2017). Enligt Dahlgren och Segesten 

(2010) skapas delaktighet genom att vårdaren möter patientens livsvärld i en öppen 

dialog, vilket förutsätter att vårdaren stannar upp, lyssnar och är öppen för både 

glädje och sorg.  

 

Av resultatet framkommer det även att patienterna saknade information och var 

rädda för att drabbas av infektioner i den postoperativa fasen. Detta styrks även av 

Bućin, Källén och Persson (2018) som beskriver att patienterna är rädda för att få en 

avstötningsreaktion till följd av en infektion. Bucin et al. (2018) poängterar vikten 

av information och följsamhet för att patienten inte skulle uppleva ett lidande varför 

stöttning av hälso- och sjukvården i arbetet mot en självständig vardag för patienten 

är avgörande. Resultatet visar att vid hemkomst, efter vistelse på sjukhus, har 

vårdpersonal en viktig roll för att patienterna ska finna trygghet i sin tillvaro. I 

studien av Bogue Kerr, Soulière och Bell (2018) upplevde patienterna rädsla och 

oro över att få infektioner postoperativt vilket ledde till att patienterna isolerade sig i 

hemmet eftersom de var rädda att bli sjuka och att det nya organet skulle ta skada 

(ibid.). Infektioner utgör utöver fara för patientens mående, också en kostnad för 

samhället där operationssjuksköterskan har en skyldighet att arbeta förebyggande. 

Att informera patienten i preoperativa och postoperativa förloppet ger därför 

patienten trygghet och kunskap om vad som behövs observeras för att förhindra att 

drabbas av infektioner. Bogue et al. (2018) menar att en kropp inte kan separeras 

från individen därför behövs omsorg av sjukvårdspersonalen för att kroppen ska 

kunna leva vidare (ibid.). Vårdare ska vara medvetna om att goda råd ska ges med 

respekt för patientens självständighet, annars finns risken att vårdaren inte stödjer 

och stärker utan snarare hindrar patientens förmåga till delaktighet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

En annan viktig faktor för en lyckad ljus framtid hos dessa patienter är rätt 

inställning och strategier för att handskas med de negativa känslorna och tankar som 

efterförloppet av en transplantation kan medföra. Att patienternas egen inställning 

hade stor betydelse för hur de skulle bemästra sin nya situation postoperativt, styrks 

av en artikel av Matteson-Kome, Ruppar och Russell (2016). Patienterna i denna 

studie upplevde att deras positiva inställning som innefattade att inte tänka negativt 

efter organtransplantationen gav dem styrka att klara av den postoperativa fasen 

lättare. Detta kunde exempelvis vara att försöka undvika tankar på  avstötning 

(ibid.).  

Eftersom operationssjuksköterskan ansvarar för god och patientsäker perioperativ 

omvårdnad som innebär att tillgodose patientens fysiska, psykologiska samt 

existentiella önskningar och behov, är det av yttersta vikt att denne har god 

kännedom om patientens värld. Genom kunskap om patientens livsvärld kan 

operationssjuksköterskan enklare inkludera patienten och göra denne delaktig i den 

egna vården. 

Enligt Bäckström (2012) har operationssjuksköterskan kunskap om att förbereda 

patienten preoperativt och även kunskap om uppföljningar som behövs 

postoperativt. Av resultatet framkommer betydelsen av kontinuitet hos 
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vårdpersonal, att patienterna uppskattar att ha en och samma sjuksköterska genom 

hela transplantationen. Här har operationssjuksköterskan en ytterst viktig roll som 

inte bara ska finnas för patienten intraoperativt, utan även pre- och postoperativt.  

Trots att antalet organdonatorer inte är tillräckligt så ses en ökning av antalet 

organtransplantationer i Sverige (Socialstyrelsen, 2018). Organtransplantation är en 

ökande kirurgisk specialitet med utvecklande tekniker. Detta innebär också ökande 

krav på den personal som medverkar vid organtransplantationen (Paramesh, 2013). I 

och med detta kommer även operationssjuksköterskans ansvar öka och studiens 

resultat visar att patienten behöver mer stöd och information i hela perioperativa 

fasen. Detta tyder på att det finns ett behov av att operationssjuksköterskan är mer 

aktiv i pre- och postoperativa fasen. 

 

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för patientens livsvärld och ökar 

medvetenheten hos operationssjuksköterskan genom att beskriva vikten av 

patientens delaktighet under vårdprocessen. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

måste vårdaren beröra patientens värld för att kunna vårda en patient med målet att 

uppnå god hälsa. En kompetent, medveten vårdare, är den som har fokus på 

patientens värld med viljan att förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

upplevs av och påverkar den individuella patienten. 

 

Enligt Mykelestul Dåvøy (2012) uppger en del operationssjuksköterskor att den 

individuella omvårdnaden blir lidande på grund av att de är styrda av ett system som 

styrs av ekonomi och tidspress (ibid). Vidare belyser Dahlberg och Segesten (2010) 

att delaktighet inte behöver innebära att vårdaren avsätter mycket tid för patienten, 

utan det handlar om vilken hållning och attityd vårdaren förmedlar. Därför kan 

operationssjuksköterskan avsätta den tid som behövs för att få patienten att känna 

sig delaktig i sin vård.  

 

9 Slutsats 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för patienters upplevelser i den 

pre- och postoperativa fasen av en organtransplantation. Med hjälp av teorier om 

patienters livsvärld och delaktighet som ligger till grund för undersökningen, har 

brister i kunskap och förståelse för patienters tankar och känslor kunnat 

åskådliggöras. Utifrån undersökningar dras slutsatsen att det råder en avsaknad av 

en sammansatt bild av patienters upplevelser och betydelsen av dessa för en lyckad 

vård i samband med transplantationer. Därför förefaller det vara av betydande 

relevans både ur ett samhälls- och vårdvetenskapligt perspektiv att studera området 

för att bidra till ökade kunskaper och förståelse för vilka faktorer som är nödvändiga 

för en god vård. Tidigare forskning har delvis saknat detta perspektiv då fokus 

framförallt har riktats mot patienters möjlighet att starta och påbörja ett nytt liv med 

liten hänsyn till patienternas egna upplevelser. Utifrån studien kan en brist på 

kunskap och förståelse för patienters upplevelser och betydelsen av dessa för en 

lyckad vård, konstateras. Således spelar operationssjuksköterskan en viktig roll i att 

både arbeta förebyggande och stöttande för att patienter som genomgått eller ska 

genomgå och transplantation ska uppnå en god fysiskt och psykiskt hälsa.  
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Studien visar att patienter mår både fysiskt och psykiskt dåligt efter en 

transplantation där dessa hamnar i en negativ spiral av etiska dilemman som medför 

ytterligare lidande i form ångest och depression. Dessa patientgrupper uttrycker 

samtidigt en besvikelse över vårdens brist på förståelse för deras delaktighet. 

Således saknar vården rutiner och resurser för delaktighet i form av 

informationsdelning och kapacitet att förbereda patienter både inför och efter en 

transplantation, framförallt ur ett psykiskt perspektiv. Ytterligare kunskaper i 

grundläggande psykologi genom kompetenshöjande insatser för 

operationssjuksköterskan skulle därför bidra till en bättre behandling och 

bemötande.  

Stöd och vägledning i form av individanpassad informationsgivning är av betydelse 

för patientens förmåga till eget ansvar och återhämtning efter en transplantation. En 

förutsättning är om patienten får möjlighet till en stabil psykisk och fysisk 

återhämtning med rätt inställning till vardagen. Operationssjuksköterskan kan stödja 

genom att förstå patientens livsvärld och göra denne delaktig i den egna vården och 

därmed skapa möjligheten till god självkännedom hos patienten med en känsla av 

trygghet inför en hemgång. 

Ur vårt resultat förefaller det vara viktigt att forska vidare om 

operationssjuksköterskans arbete med att främja patientens möjlighet till delaktighet 

i omvårdnad inför och efter en transplantation. Intressant vore även att belysa hur 

upplevelser hos unga under 18 år är i förhållande till vuxna som genomgår en 

organtransplantation. Ett betydelsefullt område att studera är hur familjer påverkas 

av att en nära anhörig genomgår en organtransplantation. 
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om ingreppet och operationen. De kände 

ångest över att vara på väntelista till 

transplantationen. De upplevde sig 
oförberedda när de fick samtalet att de var 

välkomna till sjukhuset för att genomgå 

organtransplantationen. Postoperativt 
upplevde en del patienter att de inte blivit 

informerade om risk för bortstötning av 
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retroperspektiv 

tvärsnittsstudie med deduktiv 
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lungtransplanterade som 
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(26–70 år) 5 kvinnor och 10 
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lungtransplantationen upplevde patienterna 

psykologisk återhämtning. Patienten kände 
många olika känslor. De kände tacksamhet 

och glädje i tidiga postoperativa fasen och 

en känsla av att få en andra chans. 
Postoperativt var de emotionella och 

började lätt gråta. Många patienter 

upplevde ångest, depression, ilska, trötthet 
och passivitet. Vissa led av panikattacker, 

ångest, rädsla av bortstötning av organet 
och existentiella tankar.  
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Fogelberg, A., 
& Uhlin, F.  

(2015)  

Sverige 
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hemodialysis 
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experiences of 

waiting for 
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plantation 

Journal of 

Clinical 
Nursing, 

Syftet var att 

utforska hemodialys-

patienter upplevelser 
som väntar på en 
njurtransplantation 

Metod: Kvalitativ med 

opened- ended question och 

djupfrågor. Alla intervjuer 
började med samma fråga 
och varade i 25–40 minuter. 

Urval: Vuxna patienter som 

erhållit hemodialys i minst 

sex månader och som väntar 
på en njurtransplantation. 

Inkluderade patienter på 
väntelista och de som 

drabbats av bortstötning av 

transplanterad njure . 
Exkluderade patienter som 

varit transplanterade i mer än 

tio år, ej kunde kommunicera 
på svenska.  

Totalt: 8 patienter (33–53 år) 
1 kvinna och 7 män. 

Patienterna upplevde stress och trötthet på 

grund av en osäker framtid. Det orsakade 

att de tappade tålamodet.  De kände att de 
alltid måste ha telefonen tillhands och 

hopp tändes varje gång okänt nummer 

ringde. Vissa patienter kände ingen rädsla 
för transplantationen då de litade på 

läkaren och ville inte oroa sig.  Många 

patienter kände ångest om hur organet 

skulle fungera efter transplantationen. De 

oroade sig över att behöva ha dialys igen 
och drabbas av bortstötning av organet. 

Patienterna upplevde även ångest över om 

de skulle leva till operationen blev aktuell. 
Det uppkom även att patienten var i behov 

av information av hälsopersonalen.  Att få 

information från kirurgen reducerade deras 
ångest. Brist på information gjorde att 

patienten kände frustation. Patienterna 

upplevde även hopp om framtiden då de 
blivit accepterade till 

organtransplantationen men en lång väntan 
gjorde att de tappade hoppet.  

33/36 

6) 
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Mauthner, O. 
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Canada 

Heart 

transplants: 

Identity 
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bodily 

integrity and 
interconnecte
dness.  

Health, 

Syftet var att bevisa 

författarnas teori att 

en hjärt-
transplantation har 

djupa effekter på 

mottagarens identitet 
och formar d liv.  

 

Metod: Kvalitativ explorativ 

design med visuell metodik. 

Videoinspelade 
semistrukturerade intervjuer, 

30min- 1.5 timmar. Forskarna 

använde sig av Merleau- 
Pontys femologiska filosofi 
som teoretisk referensram  

Urval: 18 år eller äldre, 1–10 

år posttransplanterade, 

engelsktalande, medicinskt 
stabila. 

Totalt 25 deltagare (18–72 år) 
30 % av deltagarna var 
kvinnor och 70% var män  

Patienterna upplevde postoperativt 

förändring av deras identitet.  Det var en 

omvandlingsprocess som påverkade 
patienterna djupt.  De upplevde att 

kroppen var förändrad både fysiskt och 

psykiskt vilket gav en störning i deras 
identitet. Patienterna upplevde depression, 

ångest. Patienterna upplevde sitt hjärta 

som en reservdel en maskin som bytts ut. 
Andra upplevde att donatorn lever vidare i 
dem.  
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CINAHL 

Bertelsen, 

K.H., 

Rasmusen, K., 
Ludvigsen, 

M.S., & 
Finderup, J.  

(2015) 

Danmark 

Experiences 

of recipients 

and living 
donors the 

first three 

days after 
kidney trans-
plantation.  

Journal of 
renal care 

Syftet var att 

undersöka hur 

mottagare och 
levande givare 

upplevde de första 

tre postoperativa 
dagarna efter en njur-
transplantation 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk design. 
Transkriberade intervjuer 

Urval: Över 18 år, 
behandlades på samma 

sjukhus. Exkluderade 

patienter hög risk för 
postoperativa komplikationer.  

Totalt 14 deltagare; 7 
mottagare och 7 donatorer. 

Mottagarna var 2 kvinnor och 

5 män (23–63 år). 4 av 
mottagarna var släkt med sin 
donator. 

Alla mottagare upplevde njuren som en 

gåva. De kände att de fick tillbaka livet 

och var tacksamma. Under de tre första 
dagarna postoperativt upplevde mottagarna 

smärta och illamående vilket gav 
sömnsvårigheter och trötthet. 
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8) 

CINAHL 

Schipper, K., 
Abma, T.A., 

Koops, C., 

Bakker, I., 
Sanderman, 

R., & 

Schroevers, 
M. J.  

2013 

Neder-

länderna  

Sweet and 
sour after 

renal trans-

plantation: A 
qualitative 

study about 

the positive 
and negative 

consequences 

of renal trans-
plantation. 

 British 

Journal of 

Health 
Psychology, 

Syftet var att 
undersöka 

njurpatienters 

upplever av 
positivaoch negativa 

följder efter 

transplantation samt 
strategier de använde 

för att anpassa sig 
tilltransplantationen. 

Metod: Kvalitativ med 
individuella intervjuer och i 

två fokusgrupper. 

Intervjuarna varade i 90 
minuter.   

Urval: Vuxna 
njurtransplanterade för två- 

nio år sedan från levande 
eller avliden donator.  

Totalt 30 i deltagare; 12 i 

fokusgrupperna och 18 i 

individuella grupperna. 

Deltagarna var 14 kvinnor 
och 16 män. 

Patienterna upplevde i preoperativa fasen 
begränsningar och brist på frihet. De 

upplevde hopp, ilska, rädsla över att vänta 

på njurtransplantationen. Postoperativt 
upplevde de positiva förändringar. De fick 

förbättrad fysisk kondition., fick en ny 

frihet då sjukdomen inte styrde deras liv 
längre.  Patienterna kände tacksamhet till 

donatorn. De upplevde rädsla för 

bortstötning av organet, skuld över att en 
person måste dö eller att den levande 

donatorn måste lida. De kände även skuld 
till andra patienter som väntade på 

njurtransplantation.  Upplevelser av för 

höga förväntningar fanns och desillusion- 
de kände att de måste känna tacksamhet 

och inte vara besvikna. Patienterna ville 

inte uppfattas som otacksamma.  Slutligen 
indikerade resultatet att patienter 

huvudsakligen använde coping strategier 

för anpassning till livet efter 
transplantationen som att ta hand om sig 
själv och uppskatta andra saker i livet. 
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Urstad, K., 
Wahl, A, 
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M., Øyen, O., 

& Fagermoen, 
M. S.  

(2012) 

Norge 

Renal 
recipients’ 

educational 

experiences in 

the early 

postoperative 

phase – a 
qualitative 
study.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 
Sciences.  

Syftet var att 
tillhandahålla 

bredare kunskap om 

hur njurmottagares 

upplever både i 

utbildningsprocessen 

både gällande 
innehåll och 
metoder. 

Metod: Kvalitativ med 
individuella djupintervjuer. 

Intervjuerna varade i 40–50 
minuter 

Urval: Över 18 år, nyligen 

genomgått en 
njurtransplantation för 6–7 
veckor sedan, norsktalande  

Totalt 15 deltagare; 8 kvinnor 

och 7 män. Deltagarna var 
mellan 26–67 år. 

Patienterna upplevde före 
transplantationen osäkerhet om framtiden 

vilket gjorde väntetiden besvärlig. Många 

upplevde sig emotionella och hade 

ångestrelaterat till operationen, en oro för 

den levande donatorn, oro över organets 

funktion postoperativt. Patienterna 
upplevde postoperativt en konstig känsla 

av att ha en annans njure i sin kropp och 

kände stress när det kom från en avliden 
donator. Njurtransplantationen upplevdes 

som en vändpunkt i livet och orsakade 

känslomässiga reaktioner. Patienterna 
kände hopp men hade oro för bortstötning 

av organet. De upplevde även att de inte 

vet vilka symtom som finns angående 
bortstötning och när de i så fall ska 

kontakta vården. De upplevde att mer 
information behövs. 
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CINAHL 

Thomsen, D., 

& Østergaard 
Jensen, B.  

2009 

Danmark 

Patients’ 

experiences of 

everyday life 
after lung 

trans-
plantation. 

 Journal of 

Clinical 
Nursing 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser i 
vardagen efter 

lungtransplantation 

hos patienter med 
tidigare kronisk 

obstruktiva 
lungsjukdom (KOL) 

Metod: Kvalitativ med 

deskriptiv och explorativ 

design. Semistrukturerade 
intervjuer. 

Urval: Alla deltagarna hade 
KOL som primära källan till 

transplantation, sex månader 

sedan transplantationen, 
dansktalande 

Totalt 10 patienter; 5 kvinnor 
och 5 män. Patienterna var 

mellan 51–69 år gamla 

 

Patienterna kände djup tacksamhet till 

donatorn, frihetskänsla och fick bättre 

livskvalité postoperativt. De kände sig 
dock övergivna när de inte fick stöd, De 

blev irriterade, osäkra och önskade få 

tydlig information som var baserad på 
respekt och anpassad för deras individuella 
behov. 
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11) 

PubMed 

Pinter, J., 

Hanson, C., 
Chapman., 

Wong, G., 

Craig, J., 
Shell, J., & 
Tong, A.  

2017 

Australien 

 

Perspectives 

of older 
kidney 

transplant 

recipients on 
kidney trans-
plantation.  

Clinical 

Journal of the 

American 
Society of 
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Syftet var att 

beskriva äldre 
transplantations-

mottagare 

upplevelser av 
njurtransplantation, 

självstyrning och 

behandlingsmål i 
form av strategier 

och interventioner 

som tillgodoser deras 
specifika behov. 
beskriva. 

Metod: Kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer 
på 40 minuter. 

Urval: Alla patienter var 65 
år eller äldre, engelsktalande. 

Njurtransplanterade för ett 

halvt år till tjugofem år 
sedan. 

Totalt 30 patienter; kvinnor 
och 15 män. 

Att bli njurtransplanterad hade stor 

inverkan i patienternas liv. De kände sig 
yngre, såg en framtid, hopp, ökat 

självförtroende samt att de besegrat sin 

sjukdom. Organet var en gåva och ett 
mirakel. Patienterna upplevde både mental 

och fysisk förbättring efter 

transplantationen. Vissa patienter upplevde 
att transplantationen inte levde upp till 

deras förväntningar. Patienterna upplevde 

att hade ett stort ansvar att bevara det nya 
organet, de var noga med att ta hand om 

sig själva. Postoperativa komplikationer 

var emotionellt omtumlande och tankar om 

att inte kunna behålla nya organet och att 
bli beroende av andra fanns. 
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DeLuca, E., 
Shildrick, M, 

Abbey, S, 

Mauthner, O., 
& Ross, H.  

2016 

Canada 

Grief and loss 

for patients 

before and 
after heart 
transplant 

Heart & Lung 

Syftet med studien 

var att undersöka 

erfarenheter av 
förlust och sorg hos 

patienter som väntar 

på lever- eller 
hjärttransplantation 

Metod: kvalitativ sekundär 

analys av författarnas 

audiovisuella intervjuer. 
Intervjuerna var open- ended 
djupintervjuer.  

Urval: Deltagarna var 18 år 

eller äldre och 4–6 år efter 
transplantation 

Totalt deltog 23 kvinnor och 

män (mellan 18–27 år) i 

studien som var 
hjärttransplanterade 

Patienterna upplevde postoperativt 

förändring av deras identitet.  Det var en 

omvandlingsprocess som påverkade 
patienterna djupt.  De upplevde att 

kroppen var förändrad både fysiskt och 

psykiskt vilket gav en störning i deras 
identitet. Patienterna upplevde depression, 

ångest. Patienterna upplevde sitt hjärta 

som en reservdel en maskin som bytts ut. 
Andra upplevde att donatorn lever vidare i 
dem. 
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