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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: För patienter med svåra hjärt- och leversjukdomar är organtransplantation ofta det 

enda behandlingsalternativet. Eftersom efterfrågan på ett organ är betydligt större än 

tillgången, kan väntetiden bli mycket lång. Denna väntan kan upplevas som mycket 

stressande och påfrestande för denna patientgrupp. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på en hjärt- 

eller levertransplantation, för att kunna vårda och möta denna patientgrupp. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats, och är baserad på fyra självbiografier som 

analyserades utifrån en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Informanterna upplevde känslor av ovisshet under väntetiden. De beskrev att 

kroppen kändes förändrad samt att de hade tankar kring sin egen död. Att ha familj och 

vänner runt omkring sig samt att behålla normalitet i vardagen ansågs vara viktigt för att 

kunna hantera sin situation. Även vårdpersonalen var ett stort stöd, och en god och 

fungerande vårdrelation var därför av betydelse under väntetiden.   

Slutsatser: Genom att öka förståelsen för hur patienter som väntar på en hjärt- eller 

levertransplantation upplever sin subjektiva livsvärld, kan vårdpersonalen utföra en god och 

individanpassad vård, så att lidandet kan lindras och välbefinnandet främjas hos patienten. 
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INLEDNING 
 

Organtransplantation är ett ämne som framkallar många olika tankar och känslor, särskilt för 

de patienter som väntar på ett nytt organ, men även hos oss som blivande sjuksköterskor. Vi 

vill vi få en ökad kunskap om och förståelse för patienters upplevelser av att vänta på en 

transplantation, där ingen annan botande behandling finns. Väntan på ett organ kan bli mycket 

lång, och för många patienter präglas denna tid av många olika känslor. Beroende på vilket 

organ som ska transplanteras, som hjärta, lever och lungor, krävs det att en människa dör för 

att någon annan ska kunna leva vidare. Det är svårt att inte sätta ett likhetstecken mellan 

önskan om ett organ och att hoppas att någon ska dö (Sanner, 2002).  

 

Under väntetiden får patienter ofta tillbringa många timmar på sjukhus, där de får genomgå en 

rad olika undersökningar och behandlingar. Som vårdpersonal kommer vi med stor 

sannolikhet att någon gång möta patienter som väntar, eller har väntat på ett nytt organ. Att 

uppmärksamma dessa patienters behov av omvårdnad samt hur de upplever sin livsvärld är 

därför av stor betydelse för vårdaren i mötet med patienten. 

 

BAKGRUND 
 

Transplantationens historia 

Under början av 1900-talet genomfördes ett flertal transplantationer. Problemet vid denna 

tidpunkt var dock okunskapen om hur immunförsvaret påverkade det nya och främmande 

organet. Detta ledde till att de transplantationer som utfördes misslyckades och patienterna 

dog, då kroppen stötte bort transplantatet (Jansson & Andersson, 2002). Den första lyckade 

transplantationen var en njurtransplantation som genomfördes år 1954 i USA. Patienten, som 

var enäggstvilling, fick en ny njure från sin friska tvillingbror. Att transplantationen blev 

framgångsrik berodde på att enäggstvillingar är genetiskt identiska, vilket medförde att det 

inte skedde någon avstötning mellan mottagaren och det nya organet (ibid.). 

 

Den första levertransplantationen genomfördes år 1963 i USA och under de kommande fyra 

åren utfördes ytterligare 13 stycken. Patienterna behandlades med immunosuppressiva 

preparat i kombination med kortison, men dessa hade ingen större effekt och patienterna dog 

inom några veckor. Utvecklingen av dessa läkemedel gick dock framåt, och i slutet av 1970-

talet kom det stora genombrottet för immunosuppressiva preparat, som nu visade sig ha större 

effekt än tidigare (Jansson & Andersson, 2002). Med hjälp av denna typ av läkemedel 

förhindras kroppens immunförsvar från att stöta bort det främmande organet. Att behandlas 

med immunosuppressiva läkemedel är än idag en viktig och livslång behandling för de som 

blivit transplanterade. I Sverige genomfördes den första levertransplantationen så sent som år 

1984 (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

År 1988 infördes begreppet hjärndöd i Sverige. Att vara hjärndöd innebär att alla organ i 

kroppen, förutom hjärnan, blir syresatta även om personen är död (Holm, 2011). Om andning 

och blodcirkulation upprätthålls på konstgjord väg, kan döden fastställas då en ”undersökning 

av hjärnan med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har 

fallit bort” (SFS, 1987:269, 2 §). I och med införandet av begreppet hjärndöd blev det möjligt 

att utföra hjärttransplantationer i Sverige. Tidigare hade denna typ av transplantation gjorts 

med organ från andra länder (Jansson & Andersson, 2002; Holm, 2011). 
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Kriterier för donation och transplantation 

För att en organtransplantation ska bli möjlig krävs det att vissa kriterier uppfylls av såväl 

givaren som mottagaren av organet. Ett kriterium är att donatorn ska ha avlidit i total 

hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling och diagnostiserats som hjärndöd (Holm, 

2011). I lagen om transplantation m.m (SFS, 1995:831) framkommer det att biologiskt 

material som är avsett för transplantation får tas från en avliden människa om denne har gett 

sitt samtycke till det under sin livstid. Enligt SOSFS (1997:4) kan patientens vilja om att 

donera styrkas genom donationskort, anmälan i donationsregistret, uppgift i testamente eller 

annan handling där samtycket klart framgår. I de fall då det saknas ett skriftligt samtycke, 

tillfrågas anhöriga huruvida det tror att den avlidne skulle ha ställt sig till donation (ibid.). När 

en donation blir aktuell samlas information in om aktuella och tidigare sjukdomar, 

läkemedelsbehandlingar, organfunktion, blodgrupp och vävnadstyp hos donatorn. I de fall då 

givaren har blodsmitta, intravenöst missbruk eller en malign sjukdom får organen inte doneras 

(Donationsrådet, 2011a). Någon övre åldersgräns finns inte för att få donera, utan det är 

organens kondition och mottagarens behov som avgör (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002).  

 

För att få ta emot ett organ måste mottagarens vävnadstyp och blodgrupp stämma överens 

med givarens, för att transplantationen ska ge ett så gott resultat som möjligt (Persson & 

Omnell Persson, 2002). Patienter som vill bli uppsatta på väntelistan för ett nytt organ måste 

genomgå en rad olika undersökningar av bland annat kirurger, hepatologer, psykiatriker och 

dietister, som sedan bestämmer om patienten är aktuell för en transplantation (Brown, Sorrell, 

McClaren & Creswell, 2006). När patienten väl är uppsatt på väntelistan finns det inget 

kösystem, utan väntetiden beror på patientens medicinska status, där ”sjukast går först” 

(Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002).  

 

Bristen på organ från avlidna donatorer har drivit utvecklingen framåt, och bidragit till ett 

ökat antal transplantationer med organ från levande givare. Användningen av levande 

donatorer är störst vid njurtransplantationer, men har även börjat användas vid andra typer av 

transplantationer. De senaste åren har antalet levande donatorer ökat, vilket beror på att det 

inte längre bara är föräldrar och syskon som ses som möjliga givare, utan även make/maka, 

mor- och farföräldrar samt nära vänner (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). Enligt SFS 

(1995:831) får biologiskt material som är avsett för transplantation inte tas från en levande 

människa, om ingreppet kan vara en fara för donatorns liv. Det måste även finnas ett 

samtycke från givaren för att en donation ska bli möjlig (ibid.). 

 

Etiska aspekter vid transplantation 

Enligt Tännsjö (2002) förekommer det många och svåra etiska problem inom 

transplantationskirurgin, som kan skapa tankar hos dem som väntar på en transplantation. En 

aspekt kan vara att det är ”onaturligt” att försöka förlänga en människas liv när ett livsviktigt 

organ slutar fungera. Ett annat dilemma kan vara vem som ska få organet om det är två 

personer som väntar på samma sorts transplantation. Den som får organet överlever, medan 

den andra dör. Är det då den som är yngst som ska få det, är det åldersmatchning mellan 

givaren och mottagaren eller är det lottning mellan de två väntande personerna som är det 

rätta? Vissa kliniker har erbjudit människor att gå före i kön om de accepterat ett organ av lite 

sämre kvalitet. Frågan kan då väckas om detta är ett beslut som en patient ska behöva ställas 

inför (ibid.). Ett annat problem inom transplantationskirurgin är hur en situation ska hanteras 

där allt talar för att patienten aldrig kommer att vakna upp igen. Frågan som då kan ställas är 

om det är etiskt försvarbart att vårda patienter i respirator för att kunna diagnostisera dem som 
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hjärndöda, för att de sedan ska kunna bli föremål för donation. Detta istället för att de får dö 

naturligt genom att andning och cirkulation upphör (Tännsjö, 2002). 

 

Efterfrågan och väntan på en transplantation 

Varje år dör ca 100 000 personer i Sverige och av dessa avlider omkring 200-250 personer 

under sådana förhållanden att det vore möjligt med en donation. De organ som idag kan 

doneras och därmed användas till transplantation är främst hjärta, lungor, lever, njurar och 

bukspottkörtel. Även olika vävnader kan doneras, till exempel hornhinnor, hud och 

hjärtklaffar (Donationsrådet, 2011b). Om en avliden person donerar sina organ och vävnader, 

kan det ge nytt liv åt tio andra människor. Organtransplantation är ofta det enda 

behandlingsalternativet för patienter med svåra hjärt- och leversjukdomar. De avlider om de 

inte får ett nytt organ (Donationsrådet, 2011c). Efterfrågan på ett nytt organ är betydligt större 

än tillgången, vilket gör att väntetiden kan bli mycket lång (Bennerdt, 2011). I Sverige hade 

det fram till i slutet av juni år 2011 transplanterats 414 organ och vävnader, men i början av 

juli var det fortfarande 757 personer som väntade på ett eller flera nya organ (Möller, 2011). 

Det finns flera orsaker till varför det idag finns en begränsad tillgång på organdonatorer, bland 

annat att trafiksäkerheten har ökat vilket har medfört färre olyckor med dödlig utgång, en 

förbättrad vård av hjärn- och skallskador samt att alla i Sverige inte tagit ställning till att 

donera sina organ efter sin död (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002).  

 

Tidigare forskning inom ämnesområdet 

Det finns mycket publicerad forskning som handlar om transplantationer. De flesta studier 

visar dock att den mesta forskningen inriktar sig på patienters livskvalitet före och efter en 

transplantation utifrån kvantitativa ansatser, samt på patienters upplevelser av sin livsvärld 

efter en transplantation. Däremot finns det en brist på forskning som fokuserar på patienters 

subjektiva upplevelser av att vänta på en transplantation (Bjørk & Nåden, 2008; Brown et al., 

2006). Enligt Henley-Haugh och Salyer (2007) präglas väntetiden inför en transplantation av 

känslor som stress, osäkerhet och oförutsägbarhet, vilket kan leda till upplevelser av förlorad 

kontroll och förlorad självständighet. Brown et al. (2006) beskriver att lättnad och tacksamhet 

är känslor som uppkommer efter beskedet att ha blivit uppsatt på väntelistan. Efter en tid kan 

dock dessa känslor ersättas med känslomässig instabilitet och depression. Samma studie 

betonar även vikten av att ha tålamod och känna hopp, samt att få information och att ha en 

god och uppmuntrande kontakt med personalen (ibid.). En ökad kunskap om och förståelse 

för hur patienterna upplever sin livsvärld i väntan på en transplantation, skulle kunna vara till 

stor hjälp för vårdpersonalen i arbetet att utföra en god och individanpassad vård. Detta för att 

på bästa sätt kunna lindra lidande och främja välbefinnande hos patienterna i den situationen 

de befinner sig i (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage, 2008; Naef & Bournes, 2009). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Studien har ett vårdvetenskapligt synsätt där grunden utgörs av ett patientperspektiv. Det 

innebär att det är patienten som står i fokus för vårdandet, då det är patienten som är expert på 

sig själv (Dahlberg & Segesten, 2010). De vårdvetenskapliga begrepp som utgör den 

teoretiska referensramen för studien är livsvärld, den levda kroppen, välbefinnande och 

lidande samt vårdrelation. 
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Livsvärld 

Livsvärlden är den värld som människan upplever ur sitt eget perspektiv. Människan kan 

aldrig fly från sin livsvärld, utan den finns alltid där och tas för given så länge människan 

lever. När en människa drabbas av en sjukdom eller skada förändras deras upplevelse av sin 

livsvärld, vilket kan leda till en förlorad kontroll över tillvaron (Jahren Kristoffersen, 2005). 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) formas en människas 

livsvärld av hennes handlingar och erfarenheter. För att kunna ta del av någon annans 

livsvärld är det viktigt att vårdpersonalen försöker se och förstå världen så som människan 

själv upplever den. Detta för att på ett så bra sätt som möjligt kunna tillgodose hennes behov 

(ibid.).  

 

Den levda kroppen 

Enligt Wiklund (2003) har människan inte en kropp, utan är sin kropp. Dahlberg et al. (2003) 

menar att det är genom kroppen människan har tillgång till livet. Kroppen är det centrala i 

människans liv och det är kring den allting kretsar. När det sker en förändring i kroppen, leder 

det till en förändring av människans tillgång till livet och till världen (ibid.). 

 

Välbefinnande och lidande 

Vårdandets mål är att på bästa möjliga sätt kunna främja välbefinnande samt lindra lidande. 

Dessa begrepp är dock inte varandras motsatser, utan kan upplevas samtidigt (Dahlberg et al., 

2003). Begreppet välbefinnande utgår från människans livsvärld och är en unik och subjektiv 

upplevelse (Wiklund, 2003). Bjørk och Breievne (2005) menar att det är en känsla av att ha 

det så bra som möjligt i sin situation. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan vårdaren få veta vad 

som skapar välbefinnande hos patienten genom att ta del av dennes berättelser och livsvärld.  

 

Lidande kan vara en inre process, en känsla av att förlora kontrollen (Wiklund, 2003). Vid 

sjukdom kan kroppen upplevas förändrad, vilket då skapar ett lidande hos patienten som kan 

pendla mellan hopp och förtvivlan (Dahlberg et al., 2003). Lidandet är en del av en människas 

liv. Alla individer uttrycker sitt lidande på olika sätt, men ofta är det svårt att sätta ord på det 

som verkligen upplevs (Eriksson, 1994). För att kunna lindra patientens lidande krävs det att 

en bra vårdkultur skapas, där patienten känner sig välkommen och respekterad, och där 

vårdpersonalen inte missbrukar sin makt utan istället ger den vård patienten behöver (ibid.). 

 

Vårdrelation 

För att kunna ge en god vård, där lidande lindras och välbefinnande främjas, krävs det att det 

finns en fungerande relation mellan vårdare och patient (Dahlberg et al., 2003). Även 

Wiklund (2003) menar att vårdrelationen är en förutsättning för en fungerande vårdprocess. 

Utan denna vårdrelation finns det risk för att patientens sjukdom endast blir en arbetsuppgift. 

Enligt Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) skapas vårdrelationen i ett äkta möte mellan 

en patient och en vårdare och är begränsad i tid och rum. Vårdaren måste vara personligt 

engagerad i patienten och se hela människan, men samtidigt också vara professionell (ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som har livshotande organsvikt kan uppleva att tiden före en transplantation är 

oerhört stressande och påfrestande. Forskning visar att väntetiden inför en transplantation kan 

präglas av känslor som stress, osäkerhet och oförutsägbarhet, vilket kan leda till upplevelser 

av förlorad kontroll och förlorad självständighet. Bjørk och Nåden (2008) och Brown et al. 

(2006) betonar att det idag finns en brist på forskning som fokuserar på patienters subjektiva 



 

 

5 

 

upplevelser av att vänta på en transplantation. För att vi som hälso- och sjukvårdspersonal ska 

kunna ge en god vård till denna patientgrupp krävs det att hela människan tas i beaktning, och 

att det finns en öppenhet och lyhördhet i mötet med patienten, för att kunna ta del av hennes 

livsvärld. Genom föreliggande studie vill vi således få kunskap om hur det är att vänta på ett 

nytt organ. Vidare är det viktigt att det finns en förståelse för hur patienten upplever sin 

livsvärld, för att kunna utföra en god och individanpassad vård. Utifrån denna förbjupade 

kunskap, skapas förutsättningar för att kunna lindra lidande och främja välbefinnande hos 

patienten i den situation hon befinner sig i. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på en hjärt- 

eller levertransplantation, för att kunna vårda och möta denna patientgrupp. 

 

METOD 
Målet med studien var att få en ökad förståelse för patienters subjektiva upplevelser av att 

vänta på en ny lever eller ett nytt hjärta. Studien genomfördes därför som en litteraturstudie 

baserad på självbiografier, utifrån en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. 

Hermeneutiken innebär att forskaren försöker se världen utifrån den undersöktas perspektiv 

(Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Friberg (2006) är den kvalitativa metoden att föredra 

då en ökad förståelse om människors upplevelser, erfarenheter och förväntningar vill uppnås. 

Dahlberg (1997) menar att självbiografier kan ses som ett bra sätt att införskaffa kunskap om 

hur människan upplever sin värld, då innehållet utgörs av människans egna levda 

erfarenheter. Litteraturstudie baserad på artiklar uteslöts, då vi ville ha patienternas egna 

skildringar av sina upplevelser. Även intervjustudie valdes bort, eftersom universitetet inte ger 

sitt samtycke till att intervjua patientgrupper.  

 

Datainsamling 

Studien bygger på fyra självbiografier, där författarna beskriver sina egna upplevelser av att, 

som patient ha väntat på ett nytt hjärta eller en ny lever. Självbiografierna söktes i den 

nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Sökordet som användes var transplantation, vilket 

gav 2472 träffar. Därefter gjordes en begränsning till svenska, bok och biografi med genealogi 

i fältet ”avgränsa träffmängd”, vilket resulterade i att antalet träffar reducerades till 16 böcker 

(bilaga 1). Av dessa 16 böcker valdes fyra ut som stämde överens med inklusionskriterierna. 

 

Självbiografierna som valdes ut var; Utsikt mot livet (Essedahl, 2001), I väntan på en lever 

(Klepke, 2003), Nytt hjärta – nytt liv (Sylvia & Novak, 1998) och I väntan på att någon ska 

dö (Ritzén Sick, 2005). En översikt av självbiografierna presenteras i bilaga 2. 

 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för litteraturen var att böckerna skulle vara skrivna av personer som har 

väntat på en hjärt- eller levertransplantation. De skulle vara skrivna på svenska eller översatta 

till det svenska språket, för att undvika feltolkningar och missförstånd. Författarna skulle vara 

över 18 år när självbiografierna skrevs, eftersom upplevelserna ansågs vara annorlunda 

mellan barn och vuxna. De böcker som exkluderades från studien var böcker skrivna av 

anhöriga, barn eller personer som har donerat ett organ, samt faktaböcker om transplantation. 

Även böcker som var skrivna av personer som väntade på ett organ där upprätthållande 

behandling fanns exkluderades.  
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Dataanalys  

Materialet som samlades in analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

kvalitativa manifesta innehållsanalys. För att kunna förstå innehållet i texten strävade 

analysen efter att bygga på det som texten verkligen handlade om. En manifest analys innebär 

att göra en så textnära tolkning som möjligt av materialet, medan den latenta analysen mer 

bygger på en tolkning av textens underliggande innehåll (ibid.).   

 

Litteraturen lästes enskilt igenom noggrant ett flertal gånger av båda författarna. Syftet med 

att läsa datamaterialet flera gånger var att få en helhetsbild och en förståelse för innehållet. 

Böckerna lästes först för att göra sig bekant med texten samt för att få en överblick över vad 

de handlade om. Under följande genomläsningar lästes böckerna mer ingående, och så kallade 

meningsbärande enheter, som var relevanta för syftet och frågeställningarna, markerades och 

plockades ut. De meningsbärande enheterna analyserades och jämfördes sedan, för att kunna 

hitta betydande likheter och skillnader. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, 

vilket medförde att texten kortades ned men det centrala innehållet bevarades. Detta gjorde 

datamaterialet mer lätthanterligt. Den kondenserade texten kodades och tilldelades olika 

namn. Koderna jämfördes och kopplades samman, och bildade olika kategorier som 

motsvarade syftet. Dessa utgjorde grunden för studiens resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Forskningsetiska aspekter 

I Helsingforsdeklarationen (2008) finns det regler som forskare bör följa vid genomförandet 

av en studie. Den säger att deltagarna ska erhålla information om studiens syfte och att 

medverkandet är frivilligt. Som forskare är det viktigt att behandla allt material konfidentiellt, 

för att värna om deltagarnas integritet. Självbiografierna som användes i studien är 

publicerade för allmänheten, därför bedömdes det att författarnas identiteter inte behövde 

skyddas. Litteraturen ansågs därmed vara tillåten att använda till studien.  

 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt har ett objektivt förhållningssätt till materialet 

hållits. Dahlberg (1997) menar att en människas förförståelse kan utgöra ett hinder för 

öppenheten, och kan göra det svårt att få fram materialets verkliga mening. Den egna 

förförståelsen har således försökt att hållas tillbaka av författarna för att inte riskera att 

omedvetet blanda in egna värderingar och kunskaper. Tolkningen av materialet har skett med 

ett öppet förhållningssätt, och fokuserat på det självbiografierna verkligen handlade om.  

 

RESULTAT 
 

Analysen utmynnade i fyra huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Oro och 

förtvivlan – Ovisshet, Osäkerhet, Den förändrade kroppen, Tankar kring döden, 

Samvetskval, Att hantera väntan – Anpassning till den nya vardagen, Behålla normalitet, 

Humor och optimism, Känslor av välbefinnande – Närståendes betydelse, Ett efterlängtat 

besked samt Vårdrelationens betydelse. I resultatet kommer biografiförfattarna benämnas 

som informanter. Citat har använts för att förstärka och lyfta fram deras subjektiva 

upplevelser. 
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Oro och förtvivlan 

Ovisshet 

Att drabbas av en livshotande hjärt- eller leversjukdom, där transplantation var enda utvägen, 

kunde innebära en lång väntan innan transplantationen kunde ske. På grund av den rådande 

organbristen, var det ovisst om det kunde ta dagar, veckor eller månader innan väntan var 

över (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). 

Informanterna beskrev väntetiden som en tid präglad av stress och ovisshet, och känslor av 

förlust av kontroll och rastlöshet kunde förekomma. Väntan upplevdes även som nervös och 

orolig, och efter en längre tids väntan kunde hoppet om att sjukhuset skulle höra av sig 

försvinna (Klepke, 2003; Essedahl, 2001).  

 

Nedastående citat belyser en situation där ovissheten kring om, eller när en transplantation 

skulle ske framkom tydligt. 

 

Morgonen efter, när presentpapperen ännu inte är kastade, väntar jag fåfängt hela 

dagen på ett samtal från sjukhuset. Jag vet inte då att det ska dröja länge innan 

kallelsen kommer. Jag vet inte då att det ska dröja ytterligare 214 dagar. (Klepke, 

2003 s. 34)   

 

Osäkerhet 

Informanterna pendlade mellan viljan att bli och att inte bli transplanterade. Till en början var 

de lättade över beskedet att de kunde bli uppsatta på transplantationslistan, men denna känsla 

övergick så småningom till tveksamhet, då de inte visste om de skulle överleva ingreppet eller 

drabbas av eventuella komplikationer efteråt (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 

2005; Sylvia & Novak, 1998). Tveksamheten beskrevs som att i ena stunden inte vilja bli 

transplanterad överhuvudtaget, till att senare inte vilja bli transplanterad just den dagen. 

Samtidigt blandades tankar på att snart kanske få bli frisk från en livshotande sjukdom, med 

tankar om riskerna med operationen och ovissheten om utgången (Klepke, 2003; Essedahl, 

2001). Till skillnad från ovanstående informanter, menade Ritzén Sick (2005) att beslutet om 

transplantation inte var så svårt när valet stod mellan att dö eller att fortsätta leva. 

 

Följande citat visar en situation där osäkerheten var framträdande. Det belyser en situation på 

sjukhuset, där en informant fick beskedet om att hon blivit uppsatt på väntelistan till ett nytt 

organ. Samtidigt som hon var glad över beskedet, visste hon inte hur hon skulle reagera när 

hon blev kallad till en eventuell operation.   

 

En transplantation skulle antagligen rädda mitt liv, men det var en oerhört 

skrämmande och farlig operation. Var det verkligen något som jag ville göra? Jag 

visste faktiskt inte. (Sylvia & Novak, 1998 s. 61) 

 

Den förändrade kroppen 

Gemensamt hos informanterna var att sjukdomarna utvecklades ju längre tiden gick, och 

symtomen ökade. Kroppen kändes förändrad och det var svårt att känna igen sig själv.  

Frustrationen över den förändrade kroppen medförde att viljan att bli transplanterad blev allt 

mer påtaglig (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). Det 

gjorde ont i själen att se sig själv i spegeln, på grund av den gulgröngråa hudfärgen och de 

gula ögonvitorna. Kroppen lydde inte längre, och tröttheten var ett hinder från att leva en 

normal vardag (Essedahl, 2001; Klepke, 2003). 
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Citatet nedan beskriver en situation där den förändrade kroppen uttrycks på ett tydligt sätt.  

 

Dagarna efter seminariet är fruktansvärt tunga. Jag går rätt ner i en svacka, i den 

allra mörkaste dal, både fysisk och psykiskt. Mina armar och ben känns som om de 

inte vare sig vill eller kan bära min kropp längre och mitt huvud är tjockt och 

värkande. (Ritzén Sick, 2005 s. 75) 

 

Tankar kring döden 

I väntan på transplantationen uppkom många existentiella tankar och funderingar på döden, 

sin egen dödlighet samt om ett organ skulle bli tillgängligt innan det var försent (Essedahl, 

2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). Informanterna beskrev att de 

inte hade någon dödslängtan och det fanns en ovilja att tala om sin egen död. Tidigare hade de 

inte funderat mycket på sin död, men nu hade dessa tankar blivit en del av livet. Funderingar 

på att kanske inte hade så lång tid kvar att leva samt föreställningar om att inte längre finnas 

till var något som skapade rädsla och lidande. Tankar på döden kunde även vara ett sätt att 

förbereda sig, men det upplevdes som svårt att förlika sig med tanken att behöva lämna sin 

familj (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Sylvia & Novak, 1998). Tankar kring vem som 

bestämmer över en människans liv och död förekom vilket nedanstående citat belyser. 

 

Vem bestämmer om jag ska leva? Gud? Personal? Endast läkare? Hjärtspecialister? 

Neurologer? En präst? En annan döende person? Andra döendes anhöriga? Jag 

själv? Hur kan jag ta emot en sådan gåva? Har jag rätt att ifrågasätta Guds beslut om 

att min tid är ute? Vems tid är ute? Vems tid är inne? (Ritzén Sick, 2005 s. 117-118) 

 

Samvetskval 

Att vänta på ett organ från en annan människa kunde väcka många tankar hos informanterna, 

och det faktum att någon måste dö för att de själva skulle få leva vidare kunde skapa 

skuldkänslor och obehag (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 

1998). Samtidigt som det fanns en önskan om att få bli transplanterad så snart som möjligt, 

kändes det som att de önskade livet ur någon medmänniska. Det fanns funderingar på hur det 

skulle vara att ta över någon annans organ, och det upplevdes som obehagligt att komma så 

nära en annan människas död (Essedahl, 2001; Klepke, 2003). Istället för att få skuldkänslor 

över att en människa skulle dö, kunde en känsla av att vara lyckligt lottad över att ha fått ett 

sådant speciellt ansvar uppkomma. Det var nästintill oundvikligt att undkomma det etiska 

dilemmat som önskan om att få ett organ och önskan om att någon medmänniska måste dö 

medförde.  

 

Eftersom jag behöver en ny lever som jag bara kan få från en död människa blir hans 

eller hennes död ändå sammankopplad med mina chanser att överleva – även om 

vederbörande skulle ha dött i vilket fall som helst. // Men under hela min sjukdom 

väntar jag på att någon ska dö. (Klepke, 2003 s. 82) 

 

Känslor av välbefinnande 

Närståendes betydelse  

Gemensamt hos informanterna var att familj och vänner utgjorde ett stort stöd under 

väntetiden (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). Att ha 

många betydelsefulla människor omkring sig innebar ett stort välbefinnande, och det var 
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viktigt att omges av människor som var uppmuntrande och som spred glädje och livslust. 

Familjens och vännernas närvaro var tröstande och bidrog till känslor av trygghet, stöd och 

medlidande. Närheten till omgivningen kunde även göra att de blev beroende av dem, vilket 

skapade känslor av skuld och hjälplöshet (Essedahl, 2001; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & 

Novak, 1998). 

 

Ett efterlängtat besked 

När sjukhuset ringde med det efterlängtade beskedet om att det fanns ett organ, uppstod olika 

reaktioner hos informanterna (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & 

Novak, 1998). Lugn och hopp var känslor som uppkom efter att ha fått beskedet om att det 

fanns ett passande organ och att transplantationen skulle ske. Trots att operationen innebar 

flera risker och många eventuella komplikationer, upplevdes ingen nervositet då det inte fanns 

något annat alternativ än en transplantation. Det enda som betydde något var att väntan var 

över (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Sylvia & Novak, 1998). Förutom glädje kunde beskedet 

om att transplantationen skulle bli av ge upphov till känslor som förtvivlan och rädsla (Ritzén 

Sick, 2005). 

 

Citatet nedan beskriver en situation då en informant fått reda på att väntan på ett nytt organ är 

över. 

 

Till det yttre var det nu som allt skulle börja, hittills hade jag bara väntat, ändå 

kändes det som om det värsta redan var gjort. (Klepke, 2003 s. 131) 

 

Att hantera väntan 

Anpassning till den nya vardagen 

För att hantera väntetiden använde informanterna olika copingstrategier. Att träffa eller läsa 

om andra personer som genomgått en transplantation och som befunnit sig i en liknande 

situation upplevdes som positivt. De kunde ge svar på frågor som som varken 

sjukvårdspersonal eller någon annan kunde ge. Att söka information om transplantation, både 

på internet och i böcker, samt att rådfråga läkare, var också viktigt under väntetiden. 

Informanterna menade att det var deras ansvar att lära sig allt om sin sjukdom eftersom det 

var deras eget problem (Essedahl, 2001; Sylvia & Novak, 1998). Ett annat sätt att hantera 

väntan var att försöka förtränga tankarna på sjukdomen och på livet efter en eventuell 

transplantation, både för sina barns skull och för sin egen. Att träffa någon som genomgått en 

sådan operation var därför inte meningsfullt eftersom de redan hade klarat av 

transplantationen och kanske inte skulle minnas hur de hade upplevt sin väntan (Klepke, 

2003). 

 

Följande citat beskriver hur en informant använde meditation och visualisering för att hantera 

sina känslor och hålla humöret uppe under väntetiden.  

 

När jag mådde som sämst hjälpte dessa visualiseringar mig mycket. // När jag beskrev 

dessa levnadsglada bilder för en god vän frågade hon mig om jag inte blev 

deprimerad av den skärande och grymma kontrasten mellan min nuvarande tillvaro 

och dessa bilder av ett liv där jag åter kunde dansa obehindrat. Men det blev jag 

aldrig. Gång efter gång tyckte jag att dessa bilder var upplyftande och trösterika. 

(Sylvia & Novak, 1998 s. 52) 
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Behålla normalitet 

Gemensamt hos informanterna var att det var betydelsefullt att fortsätta försöka leva så 

normalt som möjligt i väntan på transplantationen, och det gav dem välbefinnande att få 

fortsätta arbeta fram till dess att sjukdomen blev allt för påtaglig (Essedahl, 2001; Klepke, 

2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). Därefter försökte de hålla sig sysselsatta 

och hänga upp sin vardag på rutiner, för att undvika de ständiga tankarna på sjukdomen och 

på så sätt göra väntan uthärdlig. Även genom att engagera sig barnen och deras aktiviteter 

kunde familjen upprätthålla en normalitet i vardagen. Vid de tillfällen de hade ork att utföra 

saker som tidigare tagits för givet, fick de kraft och kände glädje som gjorde att de till viss del 

kände sig som sig själva igen (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Sylvia & Novak, 1998).  

 

Idag väntar Marie [Lenas väninna] på Restaurangskolan, vi äter, pratar och skrattar 

som alltid när vi träffas. Ibland är det skönt att slippa tänka på sjukdom och väntan. 

(Essedahl, 2001 s. 36) 

 

Humor och optimism 

För att kunna hantera väntan, beskrev informanterna att det var viktigt att både de själva och 

deras omgivning försökte vara optimistiska och tänka positiva tankar (Essedahl, 2001; 

Klepke, 2003; Ritzén Sick, 2005; Sylvia & Novak, 1998). Det gav välbefinnande att omges av 

folk som var optimistiska och som utgick från att transplantationen skulle gå bra. De menade 

att det är läkande att skratta, och försökte därför ha humor och vara lite roliga under den svåra 

sjukdomstiden. Skämt ansågs vara både uppgiggande och stärkande, eftersom det var omöjligt 

att hela tiden gå med nerverna på helspänn (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 

2005). 

 

Kurt kallar mig sin ”Lilla Saffransbulle”. Kul att han har galghumor. Spegeln ljuger 

aldrig, sägs det och faktum är att jag är gul över hela kroppen. (Essedahl, 2001 s. 31) 

 

Vårdrelationens betydelse 

Sjukvårdspersonalen beskrevs som vänliga och förstående samt positiva och stöttande. 

Informanterna upplevde att de aldrig behövde vara ensamma eller rädda, utan det fanns alltid 

någon att prata med. De kände att vårdpersonalen brydde sig om dem, vilket gav både hopp 

och tröst. Samtidigt som det var viktigt att personalen hade förmågan att vara psykiskt 

närvarande och allvarliga, uppskattades även uppmuntrade och skämtsamma ord. Den 

kontinuerliga kontakten med sjukhuset upplevdes vara oerhört betydelsefull, då den bidrog till 

en känsla av att inte vara bortglömd och en bekräftelse på att fortfarande stå med på 

väntelistan. Informanterna nämnde även att de uppskattade beröring från vårdpersonalen, 

såsom att få en kram eller att bli hållen i handen (Essedahl, 2001; Klepke, 2003; Ritzén Sick, 

2005).  

 

Nedanstående citat visar tydligt hur viktigt det är med en bra vårdrelation. Det beskriver en 

omvårdnadssituation, där en informant blir tvättad inför en operation.  

 

Denna välsignade personal består av outsägligt underbara, empatiska, storartade 

människor. De är värme. De är trygghet. De tröstar, lyssnar och pysslar om mig. 

(Ritzén Sick, 2005 s. 122) 
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DISKUSSION 
 

Studiens syfte var att belysa patienters subjektiva upplevelser av att vänta på ett nytt hjärta 

eller en ny lever. Det framkom att väntan präglades av såväl ovisshet som osäkerhet, känslan 

av en förändrad kropp och tankar kring döden, men också av känslor av välbefinnande. För att 

hantera sin väntan var det viktigt att försöka leva likadant som tidigare samt att försöka ha 

humor och vara optimistiska. Beröring från vårdpersonalen uppskattades, samt att de gav dem 

stöd och uppmuntran. 

 

Metoddiskussion 

För att få en djupare inblick i hur människor upplever hur det är att vänta på en hjärt- eller 

levertransplantation, valdes en kvalitativ metod i studien. Friberg (2006) menar att den är 

mest lämplig då avsikten är att få en ökad förståelse för människors upplevelser och 

erfarenheter. Som analysmetod användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

manifesta innehållsanalys, eftersom den upplevdes lättförståelig och tydlig. Genomförandet 

av analysen utgick från att båda författarna skaffade sig en förståelse för materialet, för att 

sedan plocka ut meningsbärande enheter ur texten. De meningsbärande enheterna 

diskuterades och en ny helhet, som överensstämde med syftet och frågeställningarna, 

bildades. Att använda detta analysförfarande kan ha påverkat studiens tillförlitlighet negativt, 

eftersom författarna inte har någon tidigare kunskap om hur en innehållsanalys utförs.  

 

Med tanke på att studien eftersträvade att undersöka subjektiva upplevelser, valde författarna 

att samla in data genom självbiografier. Enligt Dahlberg (1997) är biografier detaljerade 

beskrivningar om en människas levda erfarenheter. Självbiografierna innehöll information om 

upplevelser både före och efter en transplantation, varav det sistnämnda inte var relevant för 

den aktuella studien. Ett alternativ hade varit att använda intervjuer för att samla in data. På så 

sätt hade frågor kunnat ställas direkt till den drabbade personen, och ett mer avgränsat 

material som var relevant till syftet hade erhållits. Risken för feltolkningar av materialet hade 

kunnat minskas, i och med att kontrollfrågor hade kunnat ställas för att få fram det som 

informanterna verkligen menade, samt att informanten hade kunnat upprepa sina svar om 

något känts otydligt eller oklart. På grund av svårigheter med att hitta intervjupersoner samt 

att universitetet inte tillåter att intervjua patientgrupper, valdes denna metod bort. Även 

litteraturstudie baserad på artiklar uteslöts, eftersom syftet var att studera patienternas egna 

berättelser om sina upplevelser av att ha väntat på en transplantation. Att använda 

förstahandsinformation ansågs minska risken för feltolkningar.  

 

Eftersom biografier bygger på en människas subjektiva och unika upplevelser, innebär det att 

författarnas berättelser och levda erfarenheter av att vänta på ett nytt hjärta eller en ny lever 

inte kan generaliseras till alla inom denna patientgrupp. Det kan däremot skapas ett 

gemensamt mönster, vilket kan leda till att en djupare förståelse erhålls (Dahlberg, 1997). I 

biografierna kunde ett sådant mönster ses, då samtliga informanter beskrev liknande 

upplevelser av att vänta på en hjärt- eller levertransplantation.  

 

Vid sökningen i LIBRIS framkom endast fyra biografier som stämde överens med inklusions- 

och exklusionskriterierna. Detta är en svaghet, då möjligheten att välja ut de mest lämpliga 

böckerna som var relevanta till syftet och frågeställningarna inte fanns. Samtliga böcker som 

valdes ut bidrog dock till studiens resultat, men tillgången till fler böcker hade kunnat 

medföra ett rikligare resultat. En övervägning gjordes att använda litteratur skriven på 
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engelska för att få fler böcker att välja mellan, men det alternativet uteslöts på grund av 

tidsbrist och att det ansågs finnas en risk för feltolkning av materialet, då ingen av författarna 

bedömdes ha tillräckligt bra kunskap i det engelska språket. Detta hade kunnat påverka 

resultatets giltighet.   

 

Tre av självbiografierna som valdes att inkluderas i studien handlade om kvinnor och en 

handlade om en man, varav två av kvinnorna väntade på ett nytt hjärta och de andra två 

väntade på en ny lever. Författarna är medvetna om att studiens resultat hade kunnat se ut på 

ett annat sätt om urvalet sett annorlunda ut, exempelvis om informanterna varit hälften 

kvinnor och hälften män eller om alla väntat på samma sorts organ. En av informanterna 

skrev sin biografi med hjälp av en spökskrivare. Det är en författare som hjälper en annan 

människa att få sin berättelse skriven. När boken är färdigskriven får kunden tillbaka den, och 

får då själv bestämma vad han/hon vill göra med den (Deubler, 2011). Boken valdes att 

användas, då spökförfattaren skriver utifrån kvinnans perspektiv, om hennes egna levda 

erfarenheter och upplevelser. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat resultatets 

tillförlitlighet, då spökförfattaren omedvetet kan ha missuppfattat eller feltolkat kvinnans 

upplevelser.  
 

Böckerna som lästes handlade om människor som har stått i kö inför en transplantation och 

som i efterhand berättar om sina upplevelser av att vänta. Det finns både positiva och negativa 

aspekter med att berätta om sina upplevelser i efterhand. En styrka kan vara att de efter 

transplantationen har haft tid att tänka och reflektera över hur de upplevde tiden före 

operationen. Svagheten kan vara att de med tiden har glömt bort olika händelser och känslor, 

vilket bedöms kan ha påverkat studiens trovärdighet.  

 

Patel och Davidson (2011) menar att en kvalitativ studie är unik, och att det inte finns några 

uppenbara regler eller kriterier för att säkerställa en god kvalitet. Det är viktigt att 

tillvägagångssättet är noggrant och tydligt beskrivet, då studiens giltighet bedöms utifrån hela 

forskningsprocessen. Ett väl beskrivet arbetssätt är även av betydelse för att läsaren ska kunna 

skapa en uppfattning om de val forskaren har gjort (Patel & Davidson, 2011). Den här 

studiens tillvägagångssätt anses av författarna vara tydligt beskrivet i metoden. Exempel på 

hur de meningsbärande enheterna tagits ut finns i bilaga 3. Resultatdelen består av olika 

kategorier och underkategorier, samt citat som används för att förstärka informanternas 

beskrivningar av sina tankar och känslor av att vänta på ett nytt organ. Enligt Thomson (2010) 

är citat bra att använda för att exemplifiera och belysa något som är beskrivet i texten.  

 

Resultatdiskussion 

Ett centralt fynd i studien var att väntan på ett nytt hjärta eller en ny lever präglades av ett 

flertal olika känslor som orsakade ett psykiskt lidande hos informanterna. Lidandet kunde 

orsakas av ovissheten kring om eller när en transplantation skulle ske och känslan av en 

förlorad kontroll över sin situation. Studien av Henley-Haugh och Salyer (2007) bekräftar att 

väntetiden kännetecknades av ovisshet och förlust av kontroll. En bidragande faktor till 

ovissheten var frustrationen över att ingen kunde ge svar på när transplantationen skulle bli av 

(ibid.). Att få beskedet att ha blivit uppsatta på väntelistan var en lättnad. Denna känsla 

övergick sedan till tveksamhet och osäkerhet inför ingreppet och eventuella komplikationer. 

Andra studier visar också att känslor som lättnad, tacksamhet och glädje uppkom i samband 

med beskedet att de blivit placerade på väntelistan. Det beskrivs även en ambivalens inför 

transplantationen. Samtidigt som deltagarna visste att operationen kunde innebära risker, 
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förstod de att en transplantation också kunde resultera i något positivt (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000; Bjørk & Nåden, 2008). Till skillnad från vårt resultat, visar Brown et al. (2006) i sin 

studie att flera deltagare hade tankar på att ge upp och avstå från en transplantation på grund 

av risken för komplikationer. Utifrån ovanstående anser vi att det är viktigt att vårdpersonalen 

inte inger falska förhoppningar till patienten, eftersom inget svar kan ges om en persons 

möjlighet att få ett nytt organ. Vårdpersonalen bör även vara medveten om de olika känslor 

som kan uppkomma i väntan på en transplantation. Det är därför viktigt att vara närvarande 

och lyssna till patientens subjektiva upplevelser, så att hennes behov och önskemål kan 

tillgodoses och lidande lindras.  

 

Vårt resultat visar att kroppen kändes förändrad och att det var svårt att känna igen sig själv. 

Den förändrade kroppen och oförmågan att leva en normal vardag framkallade frustration, 

och orsakade lidande hos informanterna. Liknande resultat framkommer i studien av Bjørk 

och Nåden (2008), där den förändrade kroppen var det mest framträdande och påtagliga 

problemet under väntetiden. Den förlorade förmågan att engagera sig i olika aktiviteter 

beskrevs som en betydande orsak till en förändrad självbild (ibid.). Även Dahlberg et al. 

(2003) menar att en förändring i kroppen kan leda till att människan upplever en förändrad 

tillgång till livet. Författarna till studien menar att det är viktigt för vårdpersonalen att ha 

kunskap om såväl de kroppsliga som själsliga förändringar som kan uppstå i samband med 

svåra hjärt- eller leversjukdomar. Genom att ta del av och visa förståelse för den unika 

människans livsvärld, skapas förutsättningar för en god vård som i sin tur kan skapa 

välbefinnade.  

 

I resultatet framkommer det att informanterna hade många tankar kring döden och att de 

kanske inte skulle hinna få ett organ innan det var försent. Föreställningen om att inte längre 

leva var skrämmande. Andra studier bekräftar att tankar på döden är vanligt förekommande. 

Människors syn på döden förändrades under väntetiden inför en transplantation, då de stod 

öga mot öga med tidigare känslor av odödlighet. Deltagarnas ångest över om de skulle 

överleva eller inte bidrog till en rädsla för att dö (Brown et al., 2006; Jonsén et al., 2000). Att 

vänta på ett organ från en annan människa var något som skapade skuldkänslor och orsakade 

lidande hos informanterna. Samtidigt som det fanns en vilja att bli transplanterad så fort som 

möjligt, kändes det som att de önskade livet ur någon annan. Detta kan relateras till 

upplevelserna som framkommer i studien av Brown et al. (2006), där deltagarna uttryckte en 

rädsla över det faktum att deras önskan om en transplantation var på bekostnad av en annan 

människas liv. Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att vara lyhörd och 

visa förståelse för patientens tankar och känslor inför att ta emot en avliden människas organ. 

Genom att på ett bra och individanpassat sätt förklara för patienten hur en organdonation går 

till, kan skuldkänslorna minskas och lidandet lindras. 

 

Att omges av sina närstående under väntan på ett nytt hjärta eller en ny lever upplevdes bidra 

till en känsla av välbefinnande, och det mest betydelsefulla stödet var från familjen som gav 

dem trygghet och uppmuntran. Det stämmer överens med det som framkommer i studien av 

Bjørk och Nåden (2008), där deltagarna beskrev att de fick det bästa stödet av sin närmsta 

familj, då de upplevde att de alltid fanns där för dem. Resultatet visar även att informanterna 

fann stöd från andra personer som genomgått en liknande transplantation. Genom att samtala 

med eller läsa om dessa personer kunde de få svar på frågor som ingen annan kunde svara på.  

Studierna av Barrio, Lacunza, Armendariz, Margall och Asiain (2004) samt Bjørk och Nåden 

(2008) bekräftar att det var positivt att träffa personer som tidigare genomgått en liknande 
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transplantation. Deltagarna menade att det gav dem uppmuntran och hopp att med egna ögon 

få se hur bra resultatet kunde bli.  

 

Informanterna beskrev vikten av att behålla normalitet för att hantera den förändrade 

livsvärlden. De menade att de försökte hålla sig sysselsatta för att undvika tankar på 

sjukdomen och göra väntan uthärdlig. Studien av Henley-Haugh och Salyer (2007) stödjer 

resultatet genom att poängtera betydelsen av att få känna sig normal och kunna fortsätta 

uppleva saker som tidigare tagits för givet. Vårt resultat visar även att det var viktigt med 

humor och optimism för att hantera väntetiden. Informanterna uppgav att det var uppiggande 

med skämt och att det kändes bra att omges av personer som utgick från att transplantationen 

skulle gå bra. Andra studier visar också att humor och optimism användes för att på ett lättare 

sätt kunna hantera ovissheten samt för att behålla någon grad av normalitet. Deltagarna 

beskrev att de var optimistiska inför framtiden och såg fram emot tiden efter 

transplantationen. Det som bidrog till dessa känslor var vårdpersonalens förmåga att skapa en 

positiv atmosfär att vårdas i (Henley-Haugh och Salyer, 2007; Yorke och Cameron-Traub, 

2008). Enligt Bjørk och Breievne (2005) kan humor användas för att lindra ångest samt för att 

skapa kontakt och närhet. Att ha humor anses vara en positiv egenskap, och att skratta kan 

bidra till ett ökat välbefinnande samt skapa livsmod och livsglädje. Det är situationen och 

sammanhanget som bestämmer om det är passande att använda humor, i annat fall kan det 

verka olämpligt (ibid.). Eftersom det uttrycks en vilja att försöka leva så normalt som möjligt, 

anser författarna till föreliggande studie att det är vårdpersonalens uppgift att lyssna till och ta 

del av patientens livsvärld. De bör vara medvetna om att humor både kan utgöra en resurs och 

ett hinder för patientens hälsoprocess. Det är därför viktigt att känna av situationen och lyssna 

till patientens behov, för att inte orsaka ett onödigt lidande för patienten utan istället främja 

välbefinnandet.  

 

Resultatet visar att informanterna upplevde att relationen till vårdpersonalen var bra. 

Personalen beskrevs som uppmuntrande och stöttande, samt att de alltid var närvarande. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att ett professionellt vårdande innebär att vara 

närvarande, både fysiskt och psykiskt, för den lidande människan. Liknande resultat 

framkommer i studien av Barrio et al. (2004), där deltagarna upplevde att vårdpersonalen 

agerade professionellt, då de ingav trygghet, förtroende och lugn samt att de alltid fanns nära 

till hands. Jonsén et al. (2000) beskriver att känslomässigt stöd var en viktig 

omvårdnadshandling från vårdpersonalen under väntetiden på ett nytt organ, då det upplevdes 

som svårt att tala om allt kring sin sjukdom med sina närstående. Vårt resultat lyfter även 

fram att en kontinuerlig kontakt med sjukvården var av stor betydelse under väntan, då den 

bidrog till en känsla av att känna sig bekräftad och ihågkommen. Resultatet stärks av 

studierna av Yorke och Cameron-Traub (2008) och Frejd et al. (2008), där deltagarna menade 

att det fanns ett behov av att ha en regelbunden och nära kontakt med sjukvården, då den 

bidrog till en möjlighet att utbyta information och kunskap om sjukdomen. Utöver det som 

framkommer i vårt resultat, berättar Yorke och Cameron-Traub (2008) vidare att information 

från vårdpersonalen angående transplantationsprocessen bidrog till att deltagarna fick en 

större förståelse för vad som hände. Deltagarna uppgav att det var viktigt att vårdpersonalen 

förmedlade informationen på ett lättförståeligt och individanpassat sätt, för att på bästa sätt 

kunna få sina behov tillgodosedda. Ytterligare ett fynd i vårt resultat var att beröring från 

vårdpersonalen upplevdes som en bra och uppskattad omvårdnadshandling. Beröringen kunde 

vara en kram, en klapp på axeln eller att bli hållen i handen. Enligt Ozolins (2011) är beröring 

en central del i vårdrelationen, och kan antingen bidra till ökat välbefinnande eller orsaka 
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lidande. För att beröringen ska ge välbefinnande krävs det att vårdarna är följsamma och 

närvarande samt tar hänsyn till patienternas vilja att ta emot närhet. Det är även viktigt att ge 

en personlig och nära vård, där hela människan uppmärksammas och bekräftas. Om vårdarna 

inte tar dessa faktorer i beaktning samt är rädda för att komma nära patienterna, kan 

beröringen istället leda till ett minskat förtroende för vårdpersonalen och orsaka lidande hos 

patienterna (ibid.).  

 

Slutsats 

Studien har belyst den subjektiva upplevelsen av att vänta på en hjärt- eller 

levertransplantation belysts. De mest framträdande fynden var att väntetiden präglades av 

ovissheten kring om eller när transplantationen skulle genomföras och tankar kring döden. 

Relationen till vårdpersonalen upplevdes som bra och fungerande, och beröring var en 

uppskattad omvårdnadshandling. Vårdpersonalens uppgift är att främja välbefinnande och 

lindra lidande hos patienten. För att kunna utföra en så god vård som möjligt till denna 

patientgrupp, är det viktigt att det finns en medvetenhet och en förståelse för att väntetiden på 

ett nytt hjärta eller en ny lever kan upplevas mycket påfrestande för patienten. De måste ha en 

förmåga att kunna se hela människan och sätta sig in i den unika livsvärld som patienter som 

väntar på en hjärt- eller levertransplantation upplever, för att kunna ge en individanpassad 

vård. En förutsättning för att kunna lindra lidande och främja välbefinnande, är att det finns en 

bra mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient, där vårdaren är närvarande för samtal 

och stöd. Fortsatt forskning som belyser upplevelsen av att vänta på ett nytt organ är av stor 

vikt för att kunna förbättra och utveckla omvårdnaden för dessa patienter, för att på bästa 

möjliga sätt kunna förhindra ett ökat lidande samt främja deras välbefinnande. 
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Sökord Träffar = 16 Vald biografi = 4 

 

Transplantation 

Avgränsning: bok, 

svenska, biografi 

med genealogi 

 

Mitt liv är ditt: en bok om en 

njurtransplantation (Jensen, 1984) 

 

Morgongåvan: erfarenheter, tankar 

och fakta kring en njurdonation 

(Fehrman-Ekholm, 1998) 

 

Utsikt mot livet: en berättelse i 

dagboksform om livet före och 

efter en levertransplantation 

(Essedahl, 1997) 

 

Utsikt mot livet: en berättelse i 

dagboksform om livet före och 

efter en levertransplantation 

(Essedahl, 2001) 

 

Morgongåvan med tillägg: 

erfarenheter, tankar och fakta kring 

en njurdonation (Fehrman-Ekholm, 

1998) 

 

I väntan på en lever: om en 

organdonation (Klepke, 2003) 

 

Morgongåvan med tillägg 

(Fehrman-Ekholm, 2009) 

 

Hjärtslaget på Karolinska sjukhuset 

(Hellbom, 1988) 

 

I väntan på en lever: om en 

organdonation (Klepke, 2003) 

(Talbok) 

 

Draken lyfter i motvind: en bok om 

att vara ung och få cancer 

(Strömberg, 2001) 

 

Den är rosa, levande: om en 

anonym njurdonation (Appelberg, 

2007) 

 

Nytt hjärta – nytt liv (Sylvia & 

Novak, 1998) 
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Morning gift: experiences, thoughts 

and facts surrounding a kidney 

donation (Fehrman-Ekholm, 2001) 

 

I väntan på att någon ska dö: om att 

få ett nytt hjärta (Ritzén Sick, 2005) 

 

För livet (C:dotter Hedenquist, 

1988) 

 

Rädda Felix: att skapa ett barn för 

att rädda livet på ett syskon 

(Richardson, 2009) 
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Översikt av självbiografierna 

 

Författare: Essedahl, Lena. (2001) 

Bokens namn: Utsikt mot livet 

Handling: Boken är författad av en kvinna som arbetar som sjukgymnast och bor tillsammans 

med sin man och deras två hundar. I tonåren diagnostiserades hon med ulcerös colit. Som en 

följd av denna sjukdom, drabbades hon vid 38 års ålder av kronisk gallgångsinflammation, 

som slutligen ledde till att hon var tvungen att genomgå en levertransplantation.   

Bokens syfte: Författaren valde att skriva dagboksanteckningar under sitt sjukdomsförlopp, 

för att ha det att se tillbaka på och minnas hur hon mådde under den tiden. Tanken om att göra 

anteckningarna till en bok kom när hon upptäckte att människor är nyfikna på hur det är att bli 

transplanterad samt att kunskapsbehovet är stort då det inte finns så mycket skrivet inom 

området.  

 

Författare: Klepke, Martin. (2003) 

Bokens namn: I väntan på en lever 

Handling: Biografin handlar om en man som är journalist till yrket och bor tillsammans med 

sin fru och sina två barn. Vid 40 års ålder fick han diagnosen kronisk leverinflammation och 

fem år senare hade sjukdomen gått så långt att en levertransplantation var enda räddningen.   

Bokens syfte: Författaren uttrycker inte något särskilt skäl till varför han skrev boken, men 

påtalar att det är viktigt att uppmärksamma den omfattande bristen på organ. 

 

Författare: Ritzén Sick, Carin. (2005) 

Bokens namn: I väntan på att någon ska dö  

Handling: Boken är skriven av en kvinna i 60-årsåldern. Hon har en akademisk bakgrund och 

arbetar som relationsterapeut. När hon var i USA på en konferens drabbades hon av en 

hjärtinfarkt. Därefter fick hon ytterligare två infarkter, och läkarna bedömde att hennes hjärta 

var så skadat att hennes enda alternativ var att sättas upp på transplantationslistan för ett nytt 

hjärta.  

Bokens syfte: Författaren skrev boken för att hon ville dela med sig av sina egna upplevelser 

och känslor av att vänta på en hjärttransplantation. Hon menar att en sådan bok var något hon 

själv saknade under sin sjukdomstid. 

 

Författare: Sylvia, Claire. & Novak, William. (1998) 

Bokens namn: Nytt hjärta – nytt liv 

Handling: Biografin är skriven av en amerikansk kvinna, som fått hjälp av en medförfattare. 

Hon arbetar som dansare och koreograf, och bor med sin tonårsdotter. Hon föddes med 

hjärtfel, men det var först när hon var 48 år som hon diagnostiserades med en sällsynt 

lungsjukdom som påverkade hjärtat. Till slut blev sjukdomen så allvarlig att enda chansen att 

överleva var en hjärt-lungtransplantation.  

Bokens syfte: Författaren nämner ingen särskild anledning till varför boken skrevs. Hon 

lyfter dock fram alternativmedicin som en bra och positiv behandlingsform, som hjälpte 

henne mycket under sin sjukdomstid.  
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Exempel på analys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kodning Kategorisering 

Jag gråter förstås. Jag 

vill inte tala om min 

död, jag har ingen 

dödslängtan. Jag vill 

leva, finnas till, 

existera… // Min tid är 

utmätt. Tanken 

skrämmer mig 

(Essedahl, 2001). 

Jag har ingen 

dödslängtan. 

Tanken är 

skrämmande. 

Tankar kring döden. Oro och förtvivlan. 

Jag är lyckligt lottad. 

Hos mig är Någon 

Underbar Människa 

hela tiden. Jag har inte 

förstått förrän nu vilket 

enastående nätverk jag 

har omkring mig 

(Ritzén Sick, 2005).  

Jag har ett 

enastående nätverk 

omkring mig.  

Närståendes 

betydelse. 

Känslor av 

välbefinnande. 

Efter att ha pratat med 

andra svårt sjuka har 

jag förstått att det är en 

vanlig reaktion att 

länge hålla fast vid det 

jobb man har. Kanske 

är det ett försök att 

värna om ett 

sammanhang, ett försök 

att behålla en liten 

skärva av normalitet 

mitt i allt kaos (Klepke, 

2003). 

Fortsätta jobba för 

att behålla en liten 

del normalitet mitt 

i allt kaos.  

 

Behålla normalitet. Att hantera väntan. 

Hon oroar sig mycket 

för mig och den 

situation jag befinner 

mig i. // Det är skönt att 

hon verkligen bryr sig 

om mig och hon finns 

till hands för samtal, 

hopp och tröst 

(Essedahl, 2001). 

Hon oroar sig 

mycket för mig 

och finns till hands 

för samtal, hopp 

och tröst. 

Vara närvarande. Vårdrelationens 

betydelse. 

 


