
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet med en ny lever 
- patienters livskvalitet efter en levertransplantation 

 

Madeleine Bergqvist 
Linnéa Kjellberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Omvårdnad – Vetenskapligt arbete 61-90 hp 

Vt 2011 

 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Box 823 

301 18 Halmstad  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Life with a new liver 
- patient’s quality of life following a liver transplant 

 

Madeleine Bergqvist 
Linnéa Kjellberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing Programme 180 ECTS credits 

Nursing Thesis, 15 ECTS credits (61-90 ECTS credits) 

Spring 2011 

 

 

School of Social and Health Sciences 

P.O. 823 

S- 301 18 Halmstad 



 
 

Titel  Livet med en ny lever – patienters livskvalitet efter en 

levertransplantation   

 

Författare  Madeleine Bergqvist, Linnéa Kjellberg 

 

Sektion   Sektionen för hälsa och samhälle 

  Högskolan i Halmstad 

  Box 823 

  301 18 Halmstad 

 

Handledare  Ulla Hindsén, universitetsadjunkt, Fil.mag 

 

Examinator  Stefanie Obermüller, universitetslektor, Dr med. Vet.  

 

Tid  Vårterminen 2011 

 

Sidantal  14 

 

Nyckelord  Levertransplantation, livskvalitet, patienter, 

   transplantat mottagare 

 

Sammanfattning  Sjuksköterskan bör ha kunskap om begreppet livskvalitet 

för att kunna bemöta patienter som genomgått en 

levertransplantation, då den upplevda livskvalitén är 

betydelsefull för patienterna. Syftet var att beskriva 

livskvalitet hos patienter som genomgått en 

levertransplantation. Studien är genomförd som en 

litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar har granskats. 

Resultatet visar att den upplevda livskvalitén hos 

levertransplanterade patienter är relativt god men det finns 

delar av livskvalitén som påverkas negativt efter 

levertransplantationen. Livskvalitén påverkas av fysiska, 

psykiska och sociala aspekter. De delar som påverkade 

livskvalitén positivt var familjen, att kunna återvända till 

det yrkesverksamma livet och att få en chans till ett nytt 

liv. Negativa aspekter som framkom i resultatet var bland 

annat förlorad autonomi, fysisk inaktivitet och en känsla 

av utanförskap i samhället. Vidare omvårdnadsforskning 

inom området livskvalitet relaterat till levertransplantation 

bör utföras. Sjuksköterskor behöver utbildning i ämnet för 

att i omvårdnadsarbetet kunna främja och bevara patienters 

livskvalitet. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Title Life with a new liver – patient’s quality of life following a 

liver transplant 

 

Author  Madeleine Bergqvist, Linnéa Kjellberg 

 

Department School of Social and Health Sciences 

  Halmstad University 

  P.O. Box 823   

  S- 301 18 Halmstad 

Supervisor Ulla Hindsén, Lecturer, MScN 

 

Examiner  Stefanie Obermüller, Senior lecturer, PhD 

 

Period  Spring 2011 

 

Pages  14 

 

Key words  Liver transplantation, patients, transplant recipients, 

  quality of life 

 

Abstract The nurse should have knowledge of the concept of quality 

of life to respond to patients who underwent a liver 

transplant, when the perceived quality of life is important for 

patients. The aim was to describe the quality of life in 

patients undergoing a liver transplant. The study was 

conducted as a literature review of 12 scientific papers that 

have been reviewed. The results show that the perceived 

quality of life in liver transplant patients is relatively good 

but there are elements of quality of life adversely affected by 

post-liver transplant. Quality of life is affected by physical, 

psychological and social aspects. The elements affecting the 

quality of life positively were the family, ability to return to 

the working life and to get a chance to start a new life. 

Negative aspects that emerged from the results included the 

loss of autonomy, physical inactivity and a sense of 

alienation in society. In addition, nursing research in the 

field of quality of life related to liver transplantation should 

be performed. Nurses need education on the topic of the 

nursing work to promote and preserve patients' quality of 

life. 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning  
 

Inledning 1 

 

Bakgrund     1 
Levern 1 

Levertransplantation 2 

Livskvalitet 3 
 

Syfte  5 
 

Metod  5 
Datainsamling  5 

Databearbetning  7 
 

Resultat 7 
Levertransplanterade patienters upplevda  

livskvalitet utifrån de fysiska aspekterna 7 

Levertransplanterade patienters upplevda  

livskvalitet utifrån de psykiska aspekterna 8 

Levertransplanterade patienters upplevda  

livskvalitet utifrån de sociala aspekterna 9 
 

Diskussion  9 
Metoddiskussion 9 

Resultatdiskussion  10 
 

Konklusion 14 
 

Implikation 14 
 

Referenser 
 

Bilagor 
Bilaga I Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga II Tabell 3. Artikelöversikt 

Bilaga III. Frågeformulär 



1 
 

Inledning 
 

Antalet transplantationer ökar och så även behovet av organdonationer. Det 

genomfördes 137 levertransplantationer i Sverige under 2010 (Socialstyrelsen, 

2011). Under en tioårsperiod har antalet levertransplantationer ökat i Sverige. En 

levertransplantation kostar mellan 550 000 – 700 000 kronor per patient och stora 

resurser används för organtransplantationer varje år. Det är en samhällsekonomisk 

vinst att transplantera patienter då vården före transplantation ofta är mer kostsam. 

Forskning visar att resultaten efter levertransplantation har förbättrats genom åren 

och överlevnadsstatistiken har ökat (Olausson et al., 2001).   

Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

ta hänsyn till patienternas fysiska och psykiska omvårdnadsbehov, samt bevara 

patienternas erfarenheter och kunskaper (Socialstyrelsen, 2005). Dessa 

komponenter kan vara avgörande för hur patienterna upplever sin livskvalitet och 

sjuksköterskan bör ha kunskap om detta för att kunna bemöta patienter som 

genomgått en levertransplantation. Med kunskap och insikt om patienternas 

upplevda livskvalitet efter en levertransplantation kan sjuksköterskan arbeta för 

och med patienterna för att de ska kunna behålla eller öka sin upplevda 

livskvalitet.  

 

Bakgrund 
 

Levern 
 

Levern väger cirka 1,5 – 2 kg hos en vuxen individ och är därmed kroppens 

tyngsta körtel (Ericson & Ericson 2008; Socialstyrelsen, 2009). Levern har många 

funktioner i kroppen och några av dem är att lagra energi i form av glykogen, den 

lagrar fettlösliga vitaminer och järn. Levern har som uppgift att rena blodet från 

giftiga ämnen som alkohol och läkemedel. Den bildar kolesterol, galla och 

koagulationsfaktorer. Levern är belägen på höger sida under diafragman och är 

skyddad bakom revbenen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). På grund av att 

levern har många funktioner i kroppen är det allvarligt när den börjar svikta. 

Levercirros, som också kallas skrumplever, betyder att levercellerna går i nekros 

och det bildas bindvävsinlagringar (Ericson & Ericson 2008). Symtomen vid 

levercirros varierar beroende på leverskadans omfattning och vilka av leverns 

funktioner som drabbas. Symtom som kan förekomma är klåda, ikterus, ascites, 

matleda, illamående, viktnedgång och trötthet (Friman, 2002; Ericsson & 

Ericsson, 2008). Ericsson och Ericsson (2008) skriver att när levercirrosen 

fortlöper leder det till att de vitala funktionerna i levern blir utslagna. Den enda 

möjligheten till att patienten ska överleva är att genomgå en levertransplantation. 

Den sjukdom som ligger till grund för cirrosen är avgörande för vilken behandling 

som blir aktuell innan beslutet tas om transplantation (Shuppan & Afdhal, 2008).  

Kroniska sjukdomar som kan orsaka levercirros är exempelvis primär 

skleroserande kolangit, primär billär cirros, hepatit B eller C eller primär 
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levercancer (Bakkan et al., 2002 ; Friman, 2002; Olausson et al., 2001). Vissa 

bakomliggande orsaker kan resultera i att förloppet av levercirrosen fortgår så 

snabbt att en akut levertransplantation krävs. De orsaker som kan leda till akut 

levercirros kan vara intoxikation av för höga doser läkemedel exempelvis 

paracetamol, förgiftning av svampar eller att patienten får en akut fulminant 

levercirros av oklar orsak. 

 

Levertransplantation 
 

Redan på 200 talet efter Kristus skrivs det om att det transplanterades organ från 

människa till människa (Jansson & Andersson, 2002) och det finns målningar från 

300 talet som avbildar försök med att transplantera amputerade ben till människor. 

Den allra första lyckade levertransplantationen gjordes 1963 (Jansson & 

Andersson, 2002; Olausson et al., 2001) i USA av en man vid namn Starzl. Den 

första levertransplantationen i Sverige gjordes 1984 (Bakkan et al., 2002; Jansson 

& Andersson, 2002; Socialstyrelsen, 2008). Jansson och Andersson (2002) och 

Olausson et al. (2001) skriver om att på den tiden ansågs levertransplantationer 

vara ett komplicerat och farligt ingrepp. Idag är det ett rutiningrepp på grund av de 

erfarenheter och kunskaper som har tillkommit. Levertransplantation är den enda 

behandling av slutskedet i en levercirros som är vedertagen och som är en direkt 

livsavgörande behandling (Bakkan et al., 2002; Friman, 2002; Olausson et al., 

2001). 

När eventuell transplantation blir aktuell görs en utredning av patienten (Ericsson 

& Ericsson, 2008; Friman, 2002). Patienten genomgår undersökningar och 

provtagningar för att utesluta andra sjukdomar än levercirros och för att upptäcka 

riskfaktorer hos patienten som kan försvåra levertransplantationen (Bakkan et al., 

2002). Det är den patientansvariga sjuksköterskans ansvar att samtala med 

patienten för att få en uppfattning om patientens motivation och 

samarbetsförmåga. Dels för att en levertransplantation innebär en livslång 

medicinering då det kommer att innebära täta kontroller och återbesök till 

sjukvården efter transplantationen. Dessutom får sjuksköterskan en uppfattning 

om patientens mentala status, sociala situation och hur sjukdomshistorien har sett 

ut. Patienterna och deras anhöriga ska ha kontinuerlig information, både skriftligt 

och muntligt så att frågor kan diskuteras och besvaras av sjuksköterskan eller 

läkare (ibid). Patienter som ska levertransplanteras på grund av alkoholrelaterad 

levercirros ska vara alkoholfria i minst sex månader innan transplantationen 

(Bakkan et al., 2002; Olausson et al., 2001). Olausson et al. (2001) skriver att 

dessa patienter har i utredningsfasen möten med alkoholläkare som gör en 

bedömning av patienterna huruvida de ligger i riskzonen för återfall. Bakkan et al. 

(2002) förklarar att det är av stor vikt att patienterna får en realistisk syn på vad en 

levertransplantation innebär, vad för risker det finns med operationen, livet efter 

transplantationen och att patienterna accepterar dessa risker. Patienterna måste 

veta att syftet med levertransplantationen är att de ska kunna återgå till ett så 

normalt liv som möjligt. När utredningen är klar sätts patienterna upp på en 

väntelista (ibid). De följs upp kontinuerligt under hela väntetiden för att 

kontrollera hälsostatus och välmående (Bakkan et al., 2002; Olausson et al., 2001). 

Det är en oviss väntan, då det inte går att säga hur lång tid de behöver vänta innan 

levertransplantationen blir aktuell (Bakkan et al., 2002). Detta kan vara psykiskt 
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påfrestande och det kan vara svårt att planera inför framtiden. För att patienterna 

inte ska drabbas av depression, oro, ångest och frustration ska kontinuerlig kontakt 

med sjukvården finnas, för att få stöd och hjälp.  

Levertransplantationer är möjliga på grund av att en person har gått med på att 

donera sin lever om denne skulle dö av oväntad anledning, eller att en levande 

person går med på att donera en del av sin lever (Bakkan et al., 2002). Denna 

person kallas donator och den patient som tar emot levern kallas recipient. Det 

finns ett samarbete mellan de olika transplantationscentrumen som utför 

levertransplantationer för att varje organ ska kunna tas tillvara (Bakkan et al., 

2002; Olausson et al., 2001). En levertransplantation kostar mellan 550 000 – 700 

000 kronor per patient (Friman, 2002; Olausson et al., 2001). Eftersom väntetiden 

har ökat så har nya tillvägagångssätt för att levertransplantera patienter gjorts med 

att till exempel donera en del av en lever med levande donator. Friman (2002) 

påpekar att bland de organtransplantationer som görs, är levertransplantationen det 

ingrepp som har bäst resultat på sikt.  

 

Patienter som levertransplanteras vårdas på en intensivvårdsavdelning 

postoperativt (Bakkan et al., 2002; Friman, 2002). Vårdtiden är olika och 

individuellt beroende från patient till patient. Leverns funktion kontrolleras med 

undersökningar och laboratorieprover. När patienten bedöms stabil och har en god 

funktion på den nya levern skickas patienten till vårdavdelningen för vidare vård. 

På vårdavdelningen omhändertas och behandlas patienten av patientansvarig 

sjuksköterska och undersköterska efter en vårdplan som grund (Bäckman, Nordell 

& Tinggaard, 2007). Det är vårdpersonalens uppgift att patienten ska kunna 

mobiliseras, tillgodose nutritionen och återfå en normal dygnsrytm. Vårdtiden på 

transplantationsavdelningarna är olika men i snitt 17 dagar (Olausson et al., 2001). 

Målet med vården på avdelningen är att patienterna efter en levertransplantation 

ska uppleva ett välbefinnande, fysiskt och psykiskt, med hjälp av de vårdplaner 

som finns utformade på avdelningen (Bäckman et al., 2007). Patienterna ska ha en 

förståelse och kunskap om den medicinering de har, tecken och symtom som kan 

tyda på eventuell rejektion, hur kroppen kommer att reagera och fungera under 

medicineringen, för att med denna kunskap kunna få så normalt liv som möjligt. 

Bakkan et al. (2002) skriver att det innebär en omställning att komma från ett liv 

kantat av en sjukdom till att bli frisk. Detta kan innebära en känslomässig 

ambivalens för patienterna.  

Efter en levertransplantation finns det risk att patienterna får rejektion som innebär 

att kroppen stöter ifrån sig den nya levern (Bakkan et al., 2002; Bäckman et al., 

2007; Friman, 2002; Olausson et al., 2001). Enligt Bakkan et al. (2002) ska 

sjuksköterskan besitta den kunskap som krävs för att upptäcka symtom som kan 

tyda på rejektion så att behandling kan inledas så fort som möjligt. Symtom på 

rejektion kan vara feber, allmänpåverkan och förhöjda levervärden (Ericsson & 

Ericsson, 2008). Andra komplikationer som kan uppkomma är infektioner, 

sviktande njurfunktion, viktuppgång, gallvägsproblematik och osteoporos (Bakkan 

et al., 2002; Friman, 2002; Olausson et al., 2001).  
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Livskvalitet 
 

Livskvalitet, engelskans quality of life, är ett brett begrepp som är svårt att 

definiera men det finns en allmän uppfattning av begreppets innebörd. Livskvalitet 

är enligt Nationalencyklopedin (u.å) en individuell uppfattning om sin 

livssituation och kan påverkas av hälsa och ohälsa. Flertalet studier har gjorts för 

att definiera begreppet livskvalitet. 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) menar att hälsa inte bara handlar om 

sjukdomar utan det handlar om fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Det 

innebär att när det talas om hälsa handlar det inte om sjukdom, eller hur allvarlig 

en sjukdom är, utan att det handlar om den enskilda personens välmående. WHO 

(1997) förklarar begreppet livskvalitet som något individuellt.  Den är den 

enskilda personens uppfattning om hur livet är och var i livet personen befinner 

sig. Det kopplas ihop med den kultur personen lever i och vad personen har för 

värderingar. Den enskilda individens mål i livet och levnadsstandard är faktorer 

som påverkar livskvalitén. Allt detta påverkas av personens fysiska och psykiska 

hälsa, relationer, självständighet och personliga uppfattningar.  

Antonovsky (1991) menar att det är viktigt att ha en känsla av sammanhang. 

Människor möter situationer som innebär stress och förmågan att hantera dessa 

situationer är beroende på om individen en har känsla av sammanhang. 

Antonovsky (1991) kallar det en känsla av KASAM, en känsla av sammanhang. 

Hur hög eller låg KASAM en person har är avgörande när personen möter 

stressorer i livet, förmågan att hantera dessa stressorer är bättre om personen 

upplever en hög KASAM. Begreppet KASAM innefattar meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Att hitta en betydelse och meningsfullhet i livet, se 

det gripbara i olika situationer och hur situationer och stressorer som uppstår 

hanteras (ibid). 

Haas (1999) beskriver begreppet livskvalitet som ett komplicerat ord att definiera, 

det är ett begrepp som tolkas på olika sätt. Livskvalitet har en avgörande roll för 

patienten. Livskvalitet beskrivs som något subjektivt, en känsla av välmående och 

det har flera dimensioner, fysiska, psykiska, sociala och andliga. Den upplevda 

livskvalitén en person har beror på vilken kultur personen lever i och de 

värdegrunder personen har. Haas (1999) menar att det subjektiva är personens 

välmående men att det finns en objektiv sida och det är personens funktionella 

status.  

Brülde (2003) menar att funderingar över innebörden av begreppet livskvalitet bör 

göras. Personliga tolkningar av livskvalitet har betydelse för livet och för hur en 

person utför sina handlingar, till exempel i en vårdande situation. Livskvalitet är 

ett mått på hur personen upplever sin situation i livet. Det finns objektiva delar 

som berörs i upplevelsen av livskvalitet. Brülde (2003) definierar livskvalitet att 

uppleva livet som något bra, att vara tillfredsställd och att detta är av rätt skäl. 

Även Rustøen (1993) påpekar att livskvalitet är ett viktigt begrepp men belyser 

även begreppets stora betydelse inom hälso- och sjukvården. Begreppet är något 

som sjuksköterskan bör använda i sitt arbete, både i praktiken och i teorin. Genom 
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att använda ett helhetsperspektiv i mötet med patienterna kan sjuksköterskan få en 

bild över patientens behov, såsom fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

står det att sjuksköterskan ska se till varje enskild individs fysiska, psykiska, 

sociala och andliga behov. Sjuksköterskan ska utföra omvårdnad utifrån en 

humanistisk människosyn och genom teamarbete arbeta utifrån ett 

helhetsperspektiv av patienten. Välmåendet och den funktionella statusen påverkar 

de fysiska, psykiska, sociala och andliga dimensionerna och på så sätt den 

upplevda livskvalitén (Haas, 1999). Sjuksköterskan bör vara medveten om vad 

livskvalitet är, då livskvalitet kan spela en avgörande roll för patienten. Genom att 

se till varje enskild individ och använda sig av ett helhetsperspektiv kan 

sjuksköterskan främja och hjälpa patienten att bevara sin livskvalitet. Att som 

sjuksköterska arbeta för att höja patienters livskvalitet är betydelsefullt och en 

utmaning (Rustøen, 1991). Sjuksköterskans grundläggande ansvar är att vårda och 

i vårdandet ska patientens rättigheter och åsikter respekteras (SSF, 2007). 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva livskvalitet hos patienter som genomgått en 

levertransplantation. 

 

Metod 
 

Studien har gjorts som en litteraturstudie som enligt Friberg (2006) är en 

sammanställning av tidigare forskning inom ett särskilt område.  

 

Datainsamling 
 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. 

Dessa databaser valdes på grund av att de har en inriktning mot 

omvårdnadsforskning. Pilotsökningen genomfördes för att se vad för forskning 

som fanns inom ämnet levertransplantation. Till en början användes fler sökord 

som: upplevelse, levertransplantation, transplantation, livskvalitet, patient och 

patienter. I pilotsökningen hittades en artikel från år 2000 som valdes till att 

användas i resultatet. Academic Search Elite valdes bort då sökningarna inte gav 

några relevanta artiklar. Inklusionkriterierna för sökningarna av artiklar var att de 

skulle belysa livskvalitet hos levertransplanterade vuxna patienter. Artiklarna 

skulle vara publicerade inom åren 2005 – 2011, publicerade på engelska och ha ett 

befintligt abstract.  

Sökning gjordes med de slutliga sökorden: levertransplantation, 

levertransplantation/psykologi, livskvalitet, uppleva, transplantat mottagare och 

patienter. Tabell 1 - sökordsöversikt, visas i slutet av datainsamlingen. 
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Flertalet artiklar valdes bort med en gång på grund av att några handlade om barn 

och deras familjers upplevelser av en levertransplantation. Sökningar i PubMed 

och Cinahl gjordes med sökorden levertransplantation, livskvalitet, patienter, 

transplantat mottagare, levertransplantation/psykologi och uppleva. Utifrån 

artiklarnas titlar, valdes sammanlagt 23 stycken ut och abstracten lästes. Av dessa 

23 uteslöts två artiklar då abstracten visade att studierna inte var relevanta till 

syftet. Slutligen valdes 21 artiklar ut till urval 1. Dessa artiklar skrevs ut i fulltext 

och lästes igenom flera gånger för att se att deras resultat överensstämde med 

syftet. En granskning enligt Carlsson och Eiman (2003)  bedömningsmall gjordes 

på varje artikel för att kunna vetenskapligt gradera dem. Av de 21 artiklarna i 

urval 1 valdes slutligen 12 artiklar ut till att ingå i urval 2 som är redovisat i tabell 

2 – sökhistorik. En artikel som valdes bort belyste körförmågan hos patienterna 

efter en levertransplantation, en artikel var av grad 4 och ansågs då inte tillräckligt 

vetenskaplig. Två artiklar som exkluderades handlade endast om 

pretransplanterade patienters livskvalitet, en artikel hade författaren inte utfört 

någon studie och en artikel fokuserade mest på patienter som njurtransplanterats. 

De tre resterande artiklarna som uteslöts belyste inte livskvalitet i den utsträckning 

som söktes. Av de artiklar som kvarstod till urval 2 var fyra artiklar kvalitativa, sju 

kvantitativa och en artikel var en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. 

Artiklarna graderades till grad 1 (10), grad 2 (1) samt grad 3 (1). Grad 1 var den 

högsta vetenskapliga graden. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt  

Sökord PubMed Cinahl 

Levertransplantation 

 

Liver 

transplantation 

MeSH 

Liver 

transplantation 

Headings 

Levertransplantation  Liver 

transplantation 

Fritext 

Livskvalité 

 

Quality of life 

MeSH 

Quality of life 

Fritext 

Patienter 

 

 Patients 

Fritext 

Transplantat mottagare 

 

 Transplant 

recipients 

Headings 

Levertransplantation 

/psykologi 

Liver 

transplantation / 

Psychology 

MeSH/Subheading 

 

Uppleva Experiencing 

Fritext 
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Databearbetning 
 

De artiklar som valdes till urval 2 lästes igenom flera gånger med en induktiv 

ansats, sedan bearbetades de och varje artikel sammanfattades utförligt för att få 

en lättare överblick av innehållet. Artiklarna sammanställdes till en artikelöversikt, 

se tabell 3 – artikelöversikt. Artiklarnas resultat bearbetades och sammanställdes 

separat och skrevs ut för att lättare hitta likheter och olikheter. Sedan delades 

resultaten upp i tre kategorier som framkom, fysiskt, psykiskt och socialt. För att 

tydliggöra resultatet presenteras det under dessa tre kategorier i den ordningen. 

 

Resultat 
 

Levertransplanterade patienters upplevda livskvalitet 

utifrån de fysiska aspekterna 
 

Resultat från en studie visade att patienter som genomgått en levertransplantation 

lider av trötthet. Tröttheten gav en påtaglig energibrist och svaghet, vilket 

påverkade patienterna negativt efter levertransplantationen (Dudley, Chaplin, 

Clifford & Mutimer, 2007; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000; Sargent & 

Wainwright, 2007). Bean (2005) beskrev att patienterna upplevde trötthet som ett 

problem men att energin ökade efter transplantationen. I flera studier uppgav 

patienterna att de efter transplantationen drabbades av viktförlust (Dudley et al., 

2007; Forsberg et al., 2000; Sargent & Wainwright, 2007), detta hade en negativ 

effekt på livskvalitén. Sargent och Wainright (2007) beskrev att en del av 

patienterna förlorade muskelmassa och detta bidrog till att patienterna drabbades 

av energiförlust. Inaktivitet och oförmåga att utföra dagliga aktiviteter efter 

transplantation var ett problem som nämndes i flera studier (Kousoulas et al., 

2008; de Kroon, Drent, van den Berg & Haagsma, 2007; Sargent & Wainwright, 

2007; Åberg, Rissanen, Sintonen, Roine, Höckerstedt & Isoniemi, 2009). I studien 

av de Kroon et al. (2007) var det ett fåtal patienter som ansågs sig vara helt 

oförmögna att utföra några dagliga aktiviteter men det fanns flera andra patienter 

som inte upplevde några problem gällande sin egen vård.  

Det påvisades skillnad i olika förmågor beroende på vilken ålder och vilket kön 

patienterna hade. Desai et al. (2008), Ruppert, Kuo, Dimartini och Balan. (2010) 

och Åberg et al. (2009) påvisade att ju äldre patienterna var desto sämre upplevd 

livskvalitet hade dem jämfört med yngre patienter. Rugari (2010) skrev att kvinnor 

hade en sämre livskvalitet jämfört med män efter levertransplantation. Kvinnor 

upplevde också en förlorad sexuell lust enligt Forsberg et al. (2000) och en 

generell förlorad sexuell förmåga rapporteras även utav Åberg et al. (2009) och 

Ruppert et al. (2010). Det fysiska sättet att fungera var sämre hos 

levertransplanterade patienter än hos friska individer (Desai et al., 2008; 

Kousoulas et al., 2008). Åberg et al. (2009) menade att även rörelseförmågan, 

sömnen och eliminationen hos patienterna var försämrade. Smärta efter 

transplantationen var ett återkommande problem hos patienterna efter 

transplantationen (Forsberg et al., 2000: de Kroon et al., 2007) men Kousoulas et 

al. (2008) resultat visade å andra sidan att det inte fanns någon skillnad i upplevd 
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smärta vid jämförelse mellan levertransplanterade och leverfriska personer. Den 

upplevda livskvalitén var påverkad av den fysiska kapaciteten hos patienten 

(Forsberg et al., 2000). Dessutom påvisade van Ginneken et al. (2007) att de 

patienter med bättre fysisk kondition upplevde en bättre livskvalitet än de patienter 

som hade sämre fysisk kondition.  

 

Levertransplanterade patienters upplevda livskvalitet 

utifrån de psykiska aspekterna 
 

En patient i en studie förklarade att ju starkare hon kände sig fysiskt desto bättre 

kändes livet i allmänhet (Sargent & Wainwright, 2007). I en annan studie visade 

resultatet att den fysiska funktionen påverkade andra aspekter gällande livskvalitet 

(Ruppert et al., 2010). Ju bättre upplevd fysisk förmåga desto bättre blev 

livskvalitén gällande psykiskt och socialt.  

Studier visade att patienter som genomgått levertransplantation kände tacksamhet 

gentemot donatorn (Dudley et al., 2007; Forsbergs et al., 2000; Sargent & 

Wainwright, 2007). Det fanns de patienter som kände behov av att visa denna 

tacksamhet på olika sätt. Forsberg et al. (2000) och Dudley et al. (2007) skriver att 

det fanns patienter som visade sin tacksamhet genom att leva ett hälsosammare liv 

och ta bättre vara på sig själva. Forsbergs et al. (2000) resultat visade att inte 

dricka alkohol var ett sätt att ta hand om sin nya lever och att ha en positiv 

inställning till det nya livet. En del patienter kände en stor vilja att försöka ge 

något tillbaka till samhället för att visa sin tacksamhet (Bean, 2005). Sargent och 

Wainwright´s (2007) studie visade att patienterna förändrade sin livsstil genom att 

att inte dricka alkohol och att dra ner på den vardagliga stressen som till exempel 

kunde innebära att byta arbete. Dudley et al. (2007) och Forsberg et al. (2000) 

menade att patienter i deras studie ansåg att donatorns liv var ämnat att sluta för att 

patienternas liv skulle fortsätta. Forsberg et al. (2000) beskrev att en del patienter 

kände dåligt samvete och skuld för det organ de fått. Den psykiska bördan blev 

större då vissa patienter kände ett tvång över att vara tacksamma för den nya 

levern och att de inte vågade klaga över sin situation. Enligt Dudley et al. (2007) 

fanns det patienter som kände oro för att donatorns anhöriga skulle misstycka till 

att de hade fått organet på grund av deras självförvållade grundsjukdom.  

Frågor gällande döden och livet uppkom i samband med transplantationen och en 

patient uppgav att en kristen tro gav ett existentiellt stöd (Forsberg et al., 2000). 

Bean (2005) påpekade att patienterna hade större förmåga att kunna diskutera livet 

och döden med sina anhöriga efter transplantationen. Transplantationen kunde 

medföra en känsla av att vara beroende av andra människor och att patienterna 

förlorade en del av sin autonomi (Forsberg et al., 2000; Sargent & Wainwright, 

2007) och enligt Forsberg (2000) kan detta medföra till en känsla av hjälplöshet 

och förlorad kontroll av de medicinska aspekterna då patienterna förlitade sig på 

vårdorganisationen. Detta gav som följd att patienterna upplevde en oro och rädsla 

att skrivas ut från transplantationsavdelningen då den medicinska expertisen inte 

längre fanns tillgänglig dygnet runt (ibid). Oron och tankar om eventuell framtida 

rejektion nämndes i flera studier (Bean, 2005; Dudley et al., 2007; Forsberg et al., 

2000; Sargent & Wainwright, 2007). Det fanns patienter som ansåg att det fanns 

en känsla av att det var lättare att undvika tankar om rejektion helt och hållet, 
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medan andra bar med sig oron hela tiden (Forsberg et al., 2000). Inför 

provtagningar eller återbesök blev oron mer påtaglig. Bean (2005) klargjorde att 

patienterna förutom rädslan för rejektion hade oro för att deras grundsjukdom 

skulle återkomma och för att deras framtida hälsa var oviss. Sargent och 

Wainwright (2007) påpekade att en del patienter undvek att umgås och vara 

sociala eftersom de var rädda för infektion. I en studie utförd av de Kroon et al. 

(2007) påvisade resultatet att majoriteten av patienterna upplevde oro och 

depressiva problem i olika grad.  

 

Levertransplanterade patienters upplevda livskvalitet 

utifrån de sociala aspekterna  
 

Livskvalitén uppgavs vara högre hos de som arbetade efter transplantationen än de 

som inte arbetade, detta visade flera studier (Bean, 2005; Kousoulas et al., 2008; 

Åberg et al., 2009). Enligt Kousoulas et al. (2008) visade resultat från deras studie 

att patienter som återgått till arbetet inom 1 år efter transplantationen hade högre 

hälsorelaterad livskvalité och detta kan stärkas med resultaten från Ruppert et al. 

(2010) studie som visade att majoriteten av patienterna ansåg sig vara nöjda med 

sin arbetssituation 1 år efter transplantationen. Åbergs et al. (2009) studie visade 

att många av patienterna upplevde bättre arbetsförmåga än före transplantationen. 

Santos Junior´s et al. (2008) resultat visade däremot att den del av patienterna som 

inte arbetade upplevde en stor stress och Bean (2005) menade att oförmågan att 

arbeta leder till en känsla av utanförskap i samhället. De patienter som 

transplanterades i ung ålder hade lättare att återvända i tidigt skede till arbetet. 

Familjen var viktig i samband med och efter transplantationen (Bean, 2005; 

Dudley et al., 2007; Forsberg et al., 2000). Det förde familjen närmare samman 

och förbättrade relationer och stärkte banden inom familjen. I Forsbergs et al. 

(2000) studie berättade en patient å andra sidan att han förlorat sitt sociala nätverk 

i samband med sitt alkoholfria leverne efter levertransplantationen, då patienten 

tappade många av sina vänner.  

Författare i flera studier hävdade att levertransplanterade patienter hade en relativt 

god upplevelse av livskvalitet och att de var nöjda med slutresultatet trots fysiska, 

psykiska och sociala hinder som eventuellt uppkommit (Dudley et al., 2007; 

Rugari, 2010; Santos Junior et al., 2008; Sargent & Wainright, 2007). Ruppert et 

al. (2010) rapporterade att 90 % av patienterna kände sig tillfreds med sin hälsa 1 

år efter sin levertransplantation. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Olika kombinationer av sökordorden användes i pilotsökningen för att finna alla 

artiklar som kunde vara tänkbara att ingå i litteraturstudien. Alla kombinationer 

användes inte i den slutliga sökningen då de olika variationerna av sökord inte 

genererade relevanta och användbara träffar. Sökorden som valdes ut baserades på 

syftet, dessa redovisas i tabell 1 – sökordsöversikt. 

Det gjordes sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och Academic Search Elite. 

Dessa databaser valdes då de är relevanta inom ämnet omvårdnad. Artiklarna som 

valdes ut hittades i databaserna Cinahl och PubMed. Det gav inga relevanta träffar 

av artiklar för syftet vid sökningar i Academic Search Elite. Det kan ses som en 

svaghet att sökningarna enbart gjordes i Cinahl och PubMed men de sökningar 

som gjordes i dessa gav relevanta artiklar. En av resultatartiklarna var ifrån år 

2000. Artikeln valdes trots att det fanns en begränsning i ålder på artiklarna då den 

ansågs vara relevant till syftet. För att få fram den senaste forskningen gjordes en 

begränsning av åldern på artiklarna. Det kan ses som en styrka då artiklarna är 

tidigast från år 2005. Valet att exkludera artiklar som ej hade befintliga abstract 

kan vara en svaghet då artiklar som skulle kunnat vara relevanta att inkludera föll 

bort.  

Artiklarna i resultatet är gjorda med kvalitativ eller kvantitativ metod. En av 

artiklarna är en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, fyra kvalitativa 

artiklar och de resterande sju är gjorda med kvantitativ metod. De kvalitativa 

studierna är utförda med djupgående intervjuer, de kvantitativa studierna är 

utförda med olika frågeformulär som påvisar den upplevda livskvalitén hos 

patienterna. Kombinationerna av metoderna ses som en styrka då de belyser 

livskvalitet från olika perspektiv. 

Studierna som ingick i resultatet var gjorda i Brasilien, Finland, Nederländerna, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Det kan vara en svaghet att inkludera 

studier från många olika länder för att det kan innebära en stor variation i 

resultaten, samtidigt som det kan ses som en styrka att litteraturstudien inkluderar 

de olika resultaten för att få fram ett globalt resultat. Alla länder förutom Brasilien 

anses vara I-länder och detta kan då jämföras med förhållandena i Sverige. Ett I-

land innebär ett land som genomgått en industrialisering, har en hög BNP, hög 

medellivslängd och liten skillnad mellan medel- och överklass. Att studien från 

Brasilien inkluderades kan ses som en svaghet men den inkluderades då den 

studien var relevant till syftet och den hade likheter med de övriga studierna. 

Samtliga deltagare i studierna var över 18 år. Sammanlagt i resultatartiklarna 

deltog minst 6 personer och högst 381 personer. De artiklar som redovisar bortfall 

ansågs vara relevanta att ha kvar till resultatet då bortfallen som redovisades var 

obetydliga för studiernas resultat. I artiklarna varierade det mellan antalet män och 

kvinnor som deltog. I en del av studierna var antalet män fler än kvinnor och 

tvärtom. Detta ses som en styrka då resultatet av litteraturstudien kan generaliseras 

till både män och kvinnor.  
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Resultatdiskussion 
 

Till resultatet valdes 12 artiklar ut. Fyra artiklar var utförda med kvalitativ metod, 

sju var av kvantitativ metod och en artikel var en kombination av båda metoder. 

Samtliga artiklar belyste livskvalitet efter en levertransplantation. Av samtliga 

artiklar var det två stycken som inte redovisar att studierna var etiskt godkända, 

detta kan ses som en svaghet. Å andra sidan är studiernas resultat relevanta. De 

artiklar som använts i resultatet bedömdes till grad 1, grad 2 och grad 3 enligt en 

bedömningsmall utformad av Carlsson och Eiman (2003). Bedömningen gjordes 

för att se den vetenskapliga grad artiklarna hade. En av artiklarna var av grad 3, 

detta kan ses som en svaghet men artikelns resultat var relevant till syftet och då 

valdes den att inkluderas. En artikel var av grad 2. Det anses vara en styrka att av 

de 12 artiklar som ingår i resultatet var 10 stycken av grad 1. 

Många patienter som genomgått en levertransplantation påverkades av trötthet 

som gav en negativ påverkan på energin och livskvalitén (Dudley et al., 2007; 

Forsberg et al., 2000; Sargent & Wainwright, 2007). Å andra sidan menade Bean 

(2005) att trots tröttheten ökade energin hos patienterna efter 

levertransplantationen. Då ett av symtomen hos patienterna med levercirros är 

trötthet (Friman, 2002; Ericsson et al., 2008) kan detta förklara varför patienterna 

upplever en ökad energi efter levertransplantationen på grund av den sjuka levern 

är ersatt med en frisk. Däremot kan ingreppet orsaka en postoperativ trötthet hos 

patienterna. Enligt Bäckman et al., (2007) är det sjuksköterskans ansvar att 

patienterna får tillräckligt med vila, sömn och att dygnsrytmen normaliseras efter 

transplantationen. Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska ha förmågan att kunna planera och utföra omvårdnad av 

patienter och tillgodose deras behov (Socialstyrelsen, 2005; Islamoska, Nilsson, 

Sjöström & Willman, 2009).  

Sargent och Wainwright (2007) belyste att en av orsakerna till att patienterna 

upplevde brist på energi var att de förlorade muskelmassa vilket ledde till att 

patienterna hade problem med fysisk aktivitet. Ju bättre den fysiska konditionen 

var hos patienterna desto bättre livskvalitet fick dem (van Ginneken et al., 2007). 

Ökad fysisk aktivitet ökar människors välmående och den upplevda livskvalitén 

(Leijon et al., 2008). Patienterna ska så snart som möjligt komma igång med 

mobiliseringen. För att möjliggöra detta kan patienterna ha nytta av att i tidigt 

skede få hjälp med mobiliseringen av en sjukgymnast efter transplantationen 

(Bäckman et al., 2007). Ett ansvar för sjuksköterskan är att patienten kommer 

igång med sin mobilisering. Ett exempel på mobiliseringen kan vara att 

patienterna uppmanas att promenera korta sträckor och att gåträna i trappor. 

Promenaderna ska utökas ju bättre patienterna mår. Det är sjuksköterskans ansvar 

att uppmana patienterna till att vara aktiva under hela vårdtiden och motivera dem 

med hjälp av kunskap och upprepad information (ibid). 

En levertransplantation kan genomföras genom antingen en levande eller en 

avliden donator (Bakkan et al., 2002). Resultatet visade att många patienter som 

mottagit en ny lever från en avliden donator kände tacksamhet gentemot donatorn 

och dess familj (Dudley et al., 2007; Forsberg et al., 2000; Sargent & Wainwright, 

2007). Tacksamheten kunde yttra sig på olika sätt som till exempel att ta bättre 

vara på sig och ändra sin livsstil (Sargent & Wainwright, 2007). Tacksamheten var 
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å andra sidan inte den enda reaktionen på transplantationen utan en del patienter 

kände samvetskval och skuldkänslor (Forsberg et al., 2000). Om patienterna har 

en hög KASAM så innebär det att dem har förmågan att möta situationer och 

hantera dem med en känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). Detta kan 

resultera i att patienterna har lättare att anpassa sig till situationen och se det 

meningsfulla i att ha fått ett nytt organ. För att patienterna ska ha lättare att 

genomföra förändringar i den dagliga livsstilen är det en fördel att ha ett stöd 

omkring sig. Sjuksköterskan skall bemöta patienterna utan förutfattad mening och 

ser till varje enskild individ (SSF, 2007). Oavsett om patienterna har förmågan att 

se ett sammanhang eller inte så ska sjuksköterskan se på patienterna utifrån ett 

helhetsperspektiv där varje individ är unik. Det är den enskilda patientens 

upplevda känslor som avgör den upplevda livskvalitén (WHO, 1997). Om 

patienterna har ett behov att utrycka tacksamhet och sina känslor ska 

sjuksköterskan uppmuntra och hjälpa patienten på vilka sätt de kan göra detta. Till 

exempel med att hjälpa dem att ta bättre vara på sin kropp eller att kunna göra 

livsstilsförändringar (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Sjuksköterskan 

kan hjälpa patienten att förebygga ohälsa och uppmuntra till goda levnadsvanor 

genom att använda sig av ett professionellt förhållningssätt. 

Resultat visade att känslan av förlorad autonomi och att vara beroende av andra 

var en effekt av att ha genomgått en levertransplantation (Forsberg et al., 2000; 

Sargent & Wainwright, 2007).  Patienternas vård ska planeras och utföras på det 

sätt så att patienternas autonomi tillvaratas och att deras integritet respekteras 

(SFS, 1982:763). Robertson (1999) och Forsberg, Bäckman och Svensson (2002) 

belyser att levertransplanterade patienter upplever en tillit till vårdorganisationen 

och stöd från sjuksköterskan. Stödet behövs för att patienterna ska bli 

självständiga. Att vara självständig är något som WHO (1997) definierar som en 

faktor som påverkar den upplevda livskvalitén. En patient ska vara delaktig i sin 

vård och ha rätt till självbestämmande men Tännsjö (1998) menar att detta kan 

utgöra ett hinder för sjuksköterskan att ge den rätta vården som behövs. Tidsbrist 

hos sjuksköterskor utgör ett hinder för att patienterna ska känna sig delaktiga i 

vården (Kiessling & Kjellgren, 2004).  Tidsbristen leder till förlorad tid till samtal 

och information till patienterna. Sjuksköterskan ska enligt autonomiprincipen 

respektera patienternas rätt till att bestämma över sig själva (SHSTF:s etiska 

kommitté, 1991). En betydelsefull del i vårdandet är en god kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienterna samt deras närstående. På så sätt kan detta 

klargöra patienternas önskemål och åsikter (SSF, 2007). Sjuksköterskan ska ta 

hänsyn till patienternas rättigheter och ge en klar, tydlig information för att 

underlätta att patienterna känner sig delaktiga i vården och inte underlägsna.  

Resultat visade att levertranplanterade patienter hade bättre upplevd livskvalité om 

de återgick till sitt arbete jämfört med de som inte gjorde det (Bean, 2005; 

Kousoulas et al., 2008; Åberg et al., 2009). Detta resultat kan stärkas med resultat 

från en annan studie som tydliggör att ju snabbare patienterna återgick till arbetet 

desto bättre livskvalité fick de (Bownik & Saab, 2009). Hälsa och livskvalitet 

handlar inte bara om frånvaro av sjukdom utan att det handlar om välmående 

(WHO, 1997). Både fysiskt, psykiskt och socialt välmående är komponenter i 

patienternas livskvalitet. Eftersom Bean (2005) påvisade att arbetslösheten för de 

patienter som inte återvände till arbetet, kände ett utanförskap i samhället, bör 

sjuksköterskan vara medveten om detta. Det är betydelsefullt att uppmuntra och 
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hjälpa patienterna att återgå till sitt arbete. De patienter som inte tidigare haft 

någon anställning eller inte har möjlighet att återvända till sitt arbete bör det 

läggas resurser på för att skapa andra sociala nätverk. Detta stärks av ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007) som säger att sjuksköterskan tillsammans med 

samhället ska arbeta för att patienternas sociala behov tillfredsställs. Det är 

sjuksköterskans uppgift att informera patienterna att det finns möjlighet att få 

kontakt med organisationer där dem kan få kontakt med andra 

levertransplanterade som till exempel Riksförbundet för leversjuka (Bäckman et 

al., 2007). På så vis kan sjuksköterskan hjälpa patienterna att höja deras upplevda 

livskvalitet genom att skapa ett bredare socialt nätverk.  

Ett socialt nätverk som var av stor betydelse för patienterna i samband med 

levertransplantationen var familjen (Bean, 2005; Dudley et al., 2007; Forsberg et 

al., 2000). Under vårdförloppet ska familjen inkluderas och få lika kontinuerlig 

information som patienterna får (Bakkan et al., 2002). Sjuksköterskan är skyldig 

att på ett empatiskt och lyhört sätt lyssna på patienten och närstående. 

Sjuksköterskan ska ta till sig den kunskap som patienterna och närstående har 

sedan tidigare för att patienten och närstående ska känna sig delaktiga i vården 

(Socialstyrelsen, 2005). Genom att ha en öppen och ärlig dialog med patienterna 

och deras närstående kan sjuksköterskan förmedla ett stöd som är av betydelse för 

hela familjen. Det är av betydelse att patienterna och närstående får möjligheten 

att få frågor besvarade (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage, 2008). Det ger en 

trygghet i situationen men detta förutsätter att sjuksköterskan förvissar sig om att 

informationen är uppfattad på ett korrekt sätt. Det är en makt för sjuksköterskan 

att inneha kunskap som patienterna och närstående kan vara i behov av 

(Pihlhammar, 2003). Sjuksköterskan bör vara medveten om sin maktposition när 

patienterna och närstående får information, sjuksköterskan har kontroll över hur 

mycket och vilken information som ska ges. Då patienterna anser att familjen 

betyder mycket i samband med levertransplantationen ska sjuksköterskan 

uppmuntra delaktighet i vården för närstående om det är möjligt och om dem vill.  

Flera resultat visade att levertransplanterade patienter upplevde en förbättrad 

livskvalitet (Dudley et al., 2007; Rugari, 2010; Santos Junior et al., 2008; Sargent 

& Wainwright, 2007). En person som behöver omvårdnad är i behov av hjälp och 

stöd (SSF, 2010). Omvårdnad ska utföras med ett bra bemötande, omvårdnaden 

ska främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterska ska utföra omvårdnad som 

kan höja patientens välbefinnande och lindra patientens lidande i den mån det är 

möjligt. I mötet med patienter ska sjuksköterskan vara öppen och visa 

engagemang vilket är en förutsättning för att skapa en vårdrelation som grundas på 

tillit. Sjuksköterskan kan genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv främja 

patienters livskvalitet och välmående. Upplevd livskvalitet är relaterad till vilken 

kultur människan lever i men även vilka värderingar personen lever med (Haas, 

1999). Sjuksköterskan ska utföra omvårdnad utifrån den enskilda individen och då 

ta hänsyn till den kultur patienten lever i, sociala villkor och ålder (SSF, 2010). 

Eftersom den upplevda livskvalitén har en väsentlig betydelse för patienten ska 

sjuksköterskan vara medveten om och ha kunskap om patientens upplevda 

livskvalitet för att bedriva god omvårdnad (Haas, 1991). 
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Konklusion 
 

Majoriteten av levertransplanterade patienter upplever en förbättrad livskvalitet 

efter transplantation trots de fysiska, psykiska och sociala hinder de har mött. 

Dessa upplevelser berör både fysiska, psykiska och sociala aspekter som påverkar 

patienternas livskvalitet på olika sätt. Trötthet, viktförlust, smärta och inaktivitet är 

något som många levertransplanterade patienter upplever ha en negativ inverkan 

på deras livskvalitet. Den fysiska hälsan är en viktig faktor, ju bättre den är desto 

bättre blir livskvalitén. Att vara beroende andra och uppleva förlorad autonomi 

kan leda till en känsla av förlorad kontroll. Patienterna är oroliga för eventuella 

komplikationer som rejektion och retransplantation. Levertransplanterade patienter 

känner tacksamhet gentemot donatorn och dennes familj, att få en ny chans i livet. 

Samtidigt uppkommer skuldkänslor på grund av att en person lämnat sitt liv för att 

patienten ska överleva. Socialt utanförskap kan vara ett resultat av att inte kunna 

återgå till det yrkesverksamma livet efter en levertransplantation. Patienter som 

återgår till arbetet upplever en bättre livskvalitet.  

 

Implikation 
 

Patienters upplevelser av livskvalitet efter en levertransplantation visar sig vara 

relativt god men det finns faktorer som har en negativ inverkan på den upplevda 

livskvalitén. Det krävs mer omvårdnadsforskning inom ämnet livskvalitet efter 

levertransplantation då det har en avgörande roll för patienterna. 

Levertransplantationer ökar i antal varje år och antalet patienter som sätts upp på 

väntelistan för levertransplantation stiger. Att genomgå en levertransplantation 

innebär en stor förändring och påfrestning för patienterna men även för deras 

familjer och närstående. En grundläggande del i vårdandet är att sjuksköterskan 

inkluderar familjen och närstående då detta har en positiv inverkan på patienternas 

upplevda livskvalitet. Sjuksköterskor behöver utbildning inom området 

livskvalitet eftersom det har en stor betydelse för omvårdnaden och hur den 

utövas. Om sjuksköterskan får en bild av hur den upplevda livskvalitén är för 

levertransplanterade patienter kan detta leda till att sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att främja eller bevara deras livskvalitet. Detta kan leda till att 

patienterna upplever en ökad autonomi och att de återfår kontrollen över sina egna 

liv. Resurser bör läggas på att stötta patienterna till att återgå till arbetslivet. För de 

patienter som inte har möjlighet att återgå till arbetslivet ska det finnas andra 

möjligheter att knyta an till andra sociala nätverk.  
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hälsorelaterad 

livskvalitet som ger 

en positiv påverkan 

på den fysiska 

funktionen.   

Grad 1 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:6 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2007. 

Nederländerna. 

PubMed. 

de Kroon, L., 

Drent, G., van 

den Berg, A.P. 

& Haagsma, 

E.B.,  

Current 

health status 

of patients 

who have 

survived for 

more than 15 

years after 

liver 

transplantatio

n 

Syftet var att 

studera kliniska 

resultat av 

patienter som 

överlevt över 15 

år och deras 

självupplevda 

livskvalitet 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell. EQ-6D och CCI. 

108 vuxna patienter 

levertransplanterades innan 1 jan 

1991. 

Inklusionskriterier: överlevt minst 

15 år och bosatt i landet.  

49 patienter överlevde 15 år, 7 

patienter avled efter det 15:e året 

och 5 patienter flyttade utomlands. 

Kvarvarande 37 patienter deltog i 

studien. Bortfall: 2 på grund av 

obesvarat frågeformulär gällande 

livskvalitet.  

Patienterna upplever 

att de blir påverkade 

av 

immmunosuppressio

n på ett negativt sätt 

och för att påverkas 

så lite som möjligt 

med biverkningar 

bör patienten få en 

skräddarsydd 

medicinering för att 

uppnå en bättre hälsa 

över lång period. 

Grad 1 

2009. 

USA. 

PubMed. 

Rugari, M.S. Longitudinal 

quality of life 

in liver 

transplant 

recipients 

Syftet var att 

beskriva 

livskvalitén hos 

levertransplantera

de före 

transplantationen, 

1 och 2 år efter 

transplantation 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell. 122-punkts 

frågeformulär. 

Inklusionskriterier: vuxna som 

fyllde i frågeformulär angående 

livskvalitet före 

levertransplantationen, 1 år efter 

och 2 år efter levertransplantation. 

Exklusionskriterier: De som inte 

fyllde i formuläret under de 3 

tillfällena exkluderades.  

139 patienter deltog i studien efter 

exklusionsurvalet.  

Levertransplantation

en förbättrar 

livskvalitén hos 

patienterna jämfört 

med den livskvalitet 

patienterna hade 

innan 

levertransplantatione

n.  

Grad 1 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:7 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2010. 

USA. 

PubMed. 

Ruppert, K., 

Kuo, S., 

Dimartini, A. & 

Balan, V. 

In a 12-year 

study, 

sustainability 

of quality of 

life benefit 

after liver 

transplantatio

n varies with 

pretransplant

ation 

diagnosis 

Syftet var att 

undersöka 

livskvalitén efter 

en 

levertransplantati

on över längre tid 

Kvantitativ metod. 

Longitudinell. NIDDK-LTD. 

Urvalet gjordes utifrån 3 

medicinska center (n=916) och 

utifrån denna grupp överlevde 668 

patienter det första året.  

Inklusionskriterier: enbart patienter 

som besvarat ett livskvalitet-

frågeformulär vid år 1 och minst ett 

till frågeformulär 4 år eller senare, 

vuxna. 

381 patienter kvarstod, 53 % var 

män och 85 % var vita. 

Ytterligare 

ansträngningar bör 

göras för att förbättra 

patienternas 

livskvalitet under 

tiden efter 

transplantationen. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:8 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2008. 

Brasilien. 

PubMed. 

Santos Junior, 

R. Miyazaki, 

M.C.O.S, 

Domingos, 

N.A.M., 

Valério, N.I., 

Silva, R.F. & 

Silva, R.C.M.A. 

Patients 

undergoing 

liver 

transplantatio

n: 

psychosocial 

characteristic

s, depressive 

symptoms, 

and quality of 

life 

Syftet var 

utvärdera 

psykosociala 

egenskaper, 

depressiva 

symptom, före 

och efter bland 

patienter som 

genomgår en 

levertransplantati

on 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer, SF-36 

samt Becks depression inventory.  

Patienter som levertransplanterades 

mellan april 2002 – december 2006. 

Inklusionskriterier: 

transplantationen genomförts mer 

än 90 dagar innan datainsamlingen, 

vuxna. 

Exklusionskriterier: 

Dubbeltransplanterade, och 

pågående medicinering av 

interferon/ribavirin. 

30 patienter uppfyllde kraven och 

ingick i studien. 

Patienterna och 

deras familj behöver 

information innan 

transplantationen för 

att få realistiska 

förväntningar på vad 

som väntas. Det är 

väsentligt med 

psykosocialt stöd 

och uppföljning 

under hela 

vårdförloppet.  

Grad 3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:9 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2007. 

Storbritannien. 

PubMed. 

Sargent, S. & 

Wainwright, 

P.S. 

A qualitative 

study 

exploring 

patients 

perceived 

quality of life 

following an 

emergency 

liver 

transplant for 

acute liver 

failure 

Syftet var att 

dokumentera 

hälso-relaterad 

livskvalitet hos 

patienter som har 

genomgått en 

akut 

levertransplantati

on på grund av 

akut leversvikt 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade intervjuer 

baserat på SF-36.  

14 patienter passade in på 

inklusionskriterierna från början, 3 

avstod, 2 kunde inte nås på telefon 

eller var utanför tidsperioden. 

Inklusionskriterier: 

transplantationen skulle vara 

hyperakut, akut eller subakut och 

genomförts minst 12 mån innan 

studien, > 18 år, engelsktalande och 

bosatt i England. 

Slutliga gruppen bestod av 6 

patienter. 

Det behövs mer 

undersökningar 

gällande livskvalitet 

hos patienter som 

genomgår akut 

levertransplantation 

för akut leversvikt 

och dessa patienter 

bör prioriteras för att 

transplantationen är 

livsavgörande.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:10 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetens

kaplig 

kvalitet 

2008. 

Finland. 

PubMed. 

Åberg, F., 

Rissanen, M.A., 

Sintonen, H., 

Roine, P.R., 

Höckerstedt, K. 

& Isoniemi, H. 

Health-

related 

quality of life 

and 

employment 

status of liver 

transplant 

patients 

Syftet var att 

jämföra 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

mellan 

levertransplantera

de patienter och 

den generella 

populationen och 

att utvärdera 

anställningsstatus

en hos 

levertransplantera

de patienter 

Kvantitativ metod. 

15D-instrument. 

674 patienter levertransplanterades 

mellan 1982 – maj 2007.  

Inklusionskriterier: >18 år. 

Då fanns det 401 patienter 

fortfarande vid liv. Frågeformulär 

skickades till samtliga och 356 

besvarades. 

Exklusionskriterier: 

Frågeformuläret fick inte ha mer än 

3 obesvarade frågor. 

Bortfall: 3 stycken. 

Eftersom patienter 

som var 

yrkesverksamma 

upplevde bättre 

livskvalitet, bör 

resurser läggas på de 

patienter som är 

sjukskrivna eller 

arbetslösa då de 

uppgav en sämre 

livskvalitet. 

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Frågeformulär        Bilaga III 

SF-36 – ett frågeformulär med 36 frågor för att mäta livskvalitet. Frågorna är grupperade i åtta kategorier: fysisk funktion, fysisk roll, 

kroppslig smärta, generell hälsa, vitalitet, social funktion, emotionell roll och mental hälsa. Frågeformuläret är internationellt och finns 

översatt på flera språk. 

Ferran and Powers Quality of Life Index – mäter livskvalitet utifrån fyra områden: hälsa och funktion, psykologisk/andlig domän, 

sociala och ekonomiska området, och familjen. Finns översatt till flera språk. 

Six-dimensional EuroQoL test (EQ-6D) – ett test som mäter livskvalitet utifrån sex dimensioner: mobilitet, egenvård, dagliga aktiviteter, 

smärta/obehag, oro/depression och kognitiv förmåga. Varje dimension har tre svarsalternativ. 

The Charlson Comorbidity Index (CCI) – ett mätinstrument vars syfte är att gradera följdsjukdomar. 

122-punkts frågeformulär för att mäta livskvalitet – ett frågeformulär som är en kombination av frågor. 88 frågor har befintliga 

svarsalternativ och de resterande 34 frågorna ska besvaras med egna ord. 

NIDDK-LTD – longitudinellt frågeformulär. Innefattar fysiska och mentala domäner som mäter upplevda nivåer av stress som orsakats av 

symptom.  

Becks depression inventory – frågeformulär med 21 frågor med flera svarsalternativ som mäter graden av depression. 

15-D – ett multidimensionellt frågeformulär som mäter den självupplevda hälsorelaterade livskvalitén.  

 

 
 


