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Sammanfattning    
De första lungtransplantationerna i Sverige utfördes 1990 i Lund och Göteborg med bra 
resultat. Dessa två transplantationscentra har Socialstyrelsens tillstånd att utföra 
operationerna och har stor erfarenhet av omvårdnaden både före och efteråt. Det har 
utförts cirka 1000 lungtransplantationer hittills i Sverige. Överlevnaden har 
kontinuerligt förbättrats. Rehabiliteringen efteråt är mångfacetterad och sjukvården 
kommer möta dessa patienter ute i samhället. Hur utvecklas patienternas livssituation?  
 
Syftet med denna studie är att beskriva lungtransplanterade patienters upplevelser av 
tiden efter utskrivning från den slutna vården. En litteraturstudie enligt Axelsson (2012) 
gjordes baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Analysen resulterade i att 
vi valde ut fyra kategorier med respektive underkategorier. Dessa kategorier var 
Känslomässiga förändringar, Kroppslig påverkan, Konsekvenser i vardagen och 
Existentiella funderingar. Upplevelserna efteråt framkallade många olika känslor som 
var både positiva och negativa. Gemensam känsla som nästintill alla hade var 
tacksamhet mot donatorn och sjukvården. Oro och depression förekom också där rädsla 
för avstötning utgjorde ett stort sjukdomslidande. Fysiskt var ett flertal nedsatta redan 
innan och träning var betydelsefull men upplevdes komplicerad då de begränsades av 
smärta och biverkningar. Att återgå till arbete eller att hitta en ny mening med livet var 
målet för många. Det är viktigt för all vårdpersonal att ha god förståelse för alternativa 
förlopp så att de då kan stötta patienten på bästa sätt i dennes helhetssituation.  
 
 
Nyckelord: Lungtransplantation, livskvalité, känslor, upplevelser, dagliga livet, träning, 
livsförändringar  
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INLEDNING 

Transplantation av thoraxorgan har numera blivit en vedertagen och rutinmässig 
behandling vid mycket svår hjärt- respektive lungsvikt. En transplantation kan vara en 
räddning tillbaka till livet, vilket vi (författarna) har fått erfara efter att ha arbetat som 
intensivvårdssjuksköterskor ett flertal år. Vi har vårdat både patienter som väntar på 
transplantation av hjärta eller lungor och de patienter som har fått nya organ. Både att 
vänta och att ta hand om sina nya organ kan innebära ett stort ”lidande” för patienterna, 
samt en stor omställning för kropp och själ. Vi har valt att fokusera på 
lungtransplantation då vi tycker att omvårdnaden av dessa patienter är mer komplex än 
vid hjärttransplantation. Lungorna är ett organ som ständigt exponeras mot omvärlden 
och är därför mer utsatta och känsliga än hjärta, lever och njurar, som bara indirekt får 
kontakt med yttervärlden. 
 
 
BAKGRUND 

 

Historik 
Den första lungtransplantationen utfördes 1963 i USA men med dåligt resultat på grund 
av rejektion (avstötning). Resultaten blev betydligt bättre efter upptäckten av 
immunosuppressionsläkemedlet ciklosporin (Sandimmun®) i slutet av 1970-talet. Detta 
är ett läkemedel som effektivt förhindrar avstötning genom att det sänker 
immunförsvaret. Dock innebär det ökad risk för infektioner. Efter införandet 1988 av 
det nya dödsbegreppet, hjärndöd, utfördes de första lungtransplantationerna i Sverige 
1990, en vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och en på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg (Hansson 2017). Det är fortfarande dessa två sjukhus 
som har Socialstyrelsens tillstånd att utföra lungtransplantationer som rikssjukvård, 
vilket de haft sedan 2010-01-01 (Socialstyrelsen 2016). Det utförs ca 50-60 
lungtransplantationer per år i Sverige och totalt i världen 4000 per år (Hansson 2017).  
 
Lungtransplantation kan utföras ensidigt, dubbelsidigt eller som hjärt-
lungtransplantation. Tidigare var singellungtransplantation vanligast, då fler patienter 
gavs möjlighet till transplantation. Numera genomförs de flesta ingreppen som 
dubbellungtransplantation (Hansson 2017). Studier har visat att detta ger signifikant 
bättre överlevnad på lång sikt, vid fem- och tioårsintervallen (Riise, Nilsson & Hansson 
2009). Fram till december 2017 har det utförts 394 singellungtransplantationer och 631 
dubbellungtransplantationer, 1025 totalt och dessutom 47 hjärt- lungtransplantationer 
(Svensk Transplantationsförening 2017). Kombinationen med hjärta utförs numera 
sällan i Sverige, då indikationen är mindre vanlig det vill säga att det ska finnas 
samtidig hjärt-och lungsjukdom. I världen har det utförts totalt cirka 56 000 
lungtransplantationer till och med 2014 (Hansson 2017). Överlevnaden har 
kontinuerligt förbättrats och resultaten för Sverige är bättre än i övriga världen. Efter ett 
år är överlevnaden cirka 90%, 5-årsöverlevnaden 70% och 10-årsöverlevnaden 60% 
(Transplantationscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 2017). 
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Indikationer 
Huvudindikation för lungtransplantation är svår fortskridande lungsjukdom i slutstadiet 
där all medicinsk och annan behandling uttömts. Lungsjukdomen ska medföra uttalat 
sänkt livskvalitet och ha en stor påverkan på det dagliga livet. Utan transplantation ska 
den förväntade överlevnaden vara mindre än två år. Fördelningen mellan olika 
grundsjukdomar som kan ge upphov till lungtransplantation i Sverige (till och med år 
2015) är: 

• KOL-relaterat emfysem 28%  
• Lungfibros 18% 
• Emfysem p.g.a. alfa-1-antitrypsinbrist 14% 
• Cystisk fibros 12% 
• Pulmonell arteriell hypertension (PAH) 7% 
• Övriga, till exempel Sklerodermi, Lungembolism med sekundär Pulmonell 

hypertension, Sarkoidos, Bronkiektasier, Bronchiolitis Obliterans Syndrome 
(BOS) till följd av Graft versus host (GvH) inklusive hjärtsjukdom och 
retransplantation 21% (Hansson 2017). 

Den vanligaste diagnosen för transplantation är alltså KOL (Kronisk obstruktiv 
lungsjukdom). Mellan 500 000 - 700 000 personer i Sverige är drabbade. Dödligheten 
bland dem har ökat till cirka 3000 fall per år (Hjärt- och lungfonden 2017). 
 
För att bli uppsatt för transplantation krävs en omfattande medicinsk och social 
utredning. Man vill upptäcka eventuella riskfaktorer som kan ha negativ påverkan efter 
transplantationen, exempelvis pågående alkohol- eller drogmissbruk. Två viktiga frågor 
måste kunna besvaras: Är lungorna tillräckligt dåliga för att behöva bytas ut? Är allt 
annat i kroppen tillräckligt bra för att klara av en transplantation? (Lilja-Andersson & 
Forsbäck 2014, s102). 
 
 

Donation 
Donation är en förutsättning för transplantation. Detta regleras i Donationslagen 
(SOSFS 2009:30), samt Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ 
avsedda för transplantation (SOSFS 2012:14). Dessutom regleras det i lagen om 
transplantation (SFS 1995:831). Föreskrifterna syftar till att främja donation samt 
skydda människors hälsa vid donation och transplantation. Vävnad och organ får tas 
från avliden person om denne har medgivit detta eller att det på annat sätt framkommer 
att den avlidne inte motsäger sig donation. De närstående ska informeras om det 
tilltänkta ingreppet samt rätten att motsätta sig detta.  
 
 

Väntelista 
Att vara sjuk en lång tid, då mediciner inte längre hjälper och det dagliga livet är starkt 
begränsat utgör ett oerhört lidande. Varje andetag kan vara en kamp, med eller utan 
syrgas i hemmet och dessutom behövs hjälp med vardagssysslor av annan person. 
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Livskvalitén är starkt nedsatt, vilket visats i flera undersökningar (Singer et al. 2015b; 
TenVergert et al. 1998). Att behöva ett nytt organ för att överleva är en mycket 
stressande situation. Tankar kring att någon ska dö för att ”mitt liv” ska få fortsätta 
orsakar oro och osäkerhet. Väntan på ett nytt organ ger en upplevelse av förlorad 
kontroll av livet. Det är inte ovanligt att patienten får ångest och depression. Förutom 
oro för hälsan finns även oro för ekonomiska- och familjeproblem. Det är väldigt viktigt 
att det finns stöttande närstående både vid väntan och efter transplantationen (Lilja 
Andersson & Forsberg 2014, ss. 116-163). Eftersom patienten kan ha ett stort 
hjälpbehov innebär det att de närstående får åsidosätta sina egna behov och bistå den 
sjuka patienten (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov 2011, s. 504).  
 
När acceptans skett för transplantation och patienten blivit uppsatt på väntelistan sköts 
denne på hemsjukhuset. En koordinator från transplantationscentret håller regelbunden 
kontakt med patienten samt ger information och stöd (Jonsson & Tufveson 2002, s. 
226). Väntan innebär att hela tiden vara tillgänglig, ett telefonsamtal kan innebära stora 
förändringar och med kort varsel kunna bege sig till sjukhuset. En del individer kan 
under väntetiden bearbeta det som ska ske, medan det för andra kan vara så att 
transplantationen blir utförd kort tid efter det att de har blivit accepterade. 
Transplantationsprocessen kan i dessa fall behöva bearbetas efter transplantationen. 
Åldern för lungmottagarna har ökat, medianåldern internationellt gick från 43 år 1990 
till 56 år 2011 (Yusen et al. 2013 se Singer et al. 2015b). Väntetiden för 
lungtransplantation är idag i Sverige normalt cirka 3 månader men kan variera kraftigt 
(Transplantationscentrum, Göteborg 2017). 
 
 

Efter transplantation 
Själva operationen äger rum på ett av de två centra i Sverige som har stor erfarenhet. 
Studier har visat att centra med hög volym av utförda transplantationer uppvisar bättre 
resultat. Mottagaren av lungorna (recipienten) kvarstannar postoperativt på 
intensivvården i några dagar eller längre beroende på patientens tillstånd. Därefter följer 
ett antal veckor på transplantations-vårdavdelning och senare får patienten komma till 
hemsjukhuset eller hemmet.  
 
Om komplikationer förekommer under de tre första månaderna är dessa vanligtvis 
operationsrelaterade komplikationer, bakteriella infektioner eller akut rejektion 
(avstötning). Tiden 4-12 månader är de vanligaste infektionerna orsakade av virus, 
främst cytomegalvirus, bakterier och svampar. Mer än ett år efteråt dominerar kronisk 
rejektion, benämnd Bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) samt 
immunosuppressionsrelaterade njurskador och hudcancer (Jonsson & Tufveson 2002, 
ss. 231-236). BOS är en irreversibel och progressiv lungfunktionsnedsättning orsakad 
av en inflammatorisk process i de perifera luftvägarna. Anledningarna är flera både 
immunologiska faktorer och yttre faktorer, såsom virusinfektioner (Riise, Nilsson & 
Hansson 2009). Risken för rejektion avtar med tiden men försvinner aldrig helt, vilket 
ger ett fysiskt och psykiskt lidande. Därför är compliance (följsamhet), en oerhört 
central och viktig del i efterförloppet. Med detta menas en livsstilsförändring som syftar 
till en sund och regelbunden livsföring. Detta inkluderar regelbundna kontroller och 
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provtagningar, samt vikten av att sköta sina mediciner. Dessutom allmän egenvård för 
att ha kontroll över eventuella komplikationer i tid (Bakkan et al. 2011, ss. 505-507).  
Begreppet för kronisk rejektion har nyligen fått sin förkortning ändrad till CLAD 
(Chronic Lung Allograft Dysfunction) innefattar både BOS och RAS (Restriktive 
Allograft Syndrome). I denna uppsats används emellertid de äldre begreppen, på grund 
av att de beskrivits så i de underliggande artiklarna (Transplantationscentrum, Göteborg 
2017). 
 
Det är svårt att föreställa sig hur det är att leva med ett nytt organ, som dessutom 
kommer från en annan människa. En organmottagare går från ett liv med svår sjukdom 
till ett bättre liv men med livslång medicinering. Efter transplantationen består tillvaron 
de första veckorna av att återerövra sin kropp, och först senare hinner själen ikapp (Lilja 
Andersson & Forsberg 2014, ss. 118-119). Idag förväntas patienterna spela en aktiv roll 
i sin egen återhämtning men behöver kontinuerligt stöd under processen. Det första 
halvåret efteråt brukar recipienterna vara sjukskrivna, då denna tid innebär många 
praktiska aktiviteter men även ökad infektionskänslighet. Dessa kan utgöras av 
provtagning, inställning av de immunosuppressiva läkemedlen, daglig spirometri och 
konditionsuppbyggnad. Under den perioden rekommenderas de att undvika stora 
folksamlingar, att flyga samt träffa personer med pågående infektioner. Restriktionerna 
minskar kontinuerligt och målet är att patienterna ska återgå till ett normalt liv med 
studier, arbete eller pension (Hansson 2017).  
 
 

Tidigare forskning 
Studier som gjorts om livskvalité, Health-related Quality-of-life (HRQL), visar att de 
lungtransplanterade får en förbättring av sin livskvalité initialt (Singer et al. 2015b; 
TenVergert et al. 1998). I studie av patienter före transplantation rapporterades stora 
begränsningar i rörlighet och energi, förmåga att ta hand om sig själv samt tecken på 
depressiva symtom. Likaså uppgavs sämre upplevelse av såväl välbefinnande och 
livskvalité. Senare, ca 4 månader efter transplantationen, påverkades fysisk rörlighet, 
energi, sömn, ADL-beroende och dyspné positivt, något som höll i sig de följande 15 
månaderna (TenVergert et al. 1998).  
 
Det kan dock uppstå nya symtom efter transplantationen som varierar med tiden. Efter 
1-6 månader förekommer till exempel illamående, kräkningar, smakförändringar, 
darrningar samt brännande händer och fötter. Dessa symtom försvann vanligtvis efter 
cirka 9-12 månader. Många av dessa symtom kan bero på de immunosuppressiva 
läkemedlen (Lanuza et al. 2012). BOS är den vanligaste orsaken till försämring av 
lungfunktionen med påföljande död. I en studie beskrevs att transplanterade patienter 
utvecklade BOS framför allt efter cirka 19 månader och dessa hade signifikant 
försämring i fysisk funktion. Däremot sågs ingen större skillnad i psykisk och social 
funktion (TenVergert et al. 1998). I en annan studie som analyserat de långsiktiga 
effekterna av lungtransplantation utvecklade 41,2 % av patienterna BOS. I genomsnitt 
verifierades denna lungfunktionsnedsättning cirka 5,6 år efter transplantationen. 
Patienterna med BOS visade signifikant högre grader av störningar i alla index som 
bedömde välbefinnande och hälsorelaterad funktion. Det fanns dock ingen skillnad i 
graden av ångest eller graden av social integration mellan de transplanterade med BOS 



 5 

och de transplanterade utan BOS. Däremot var ångesten hos alla lungtransplanterade 
patienter högre jämfört med en frisk kontrollgrupp (Künsebeck et al. 2007). HRQL-
fördelar kunde variera beroende på mottagarens grundsjukdom men skiljde sig inte 
väsentligt hos äldre jämfört med hos yngre recipienter (Singer et al. 2015b). 
 
 

Vårdvetenskapliga aspekter 
 

Hälsa 
WHO:s definition av hälsa från 1946: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 
psykiskt och socialt välbefinnande” låter som ett ideal snarare än verklighet. Målet med 
Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Hälsan är mångdimensionell och har beskrivits i flera olika modeller. 
Under 1980-talet utvecklade Katie Eriksson en hälsomodell som sedan ytterligare 
utvecklats och fördjupats. För att erfara hälsa måste människan uppleva ett 
sammanhang och ett meningsfullt liv. Likaså kan sjukdom och lidande påverka 
upplevelsen av både mening och sammanhang. Vårdare kan bara stödja de processer 
som möjliggör att patienter hittar ovanstående. Hälsa är relaterat till hela människan 
som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande. Den kan beskrivas också 
som livskraft med olika dimensioner. Hälsa kan ha olika innebörd för olika personer. 
Man kan må bra fast man är sjuk. Att leva med en livshotande sjukdom innebär att leva 
med något som inte går att frigöra sig ifrån och som i hög grad begränsar det dagliga 
livet. Men även i den situationen finns en frihet, nämligen hur man förhåller sig till 
detta. Det kan vara svårt att tänka på hälsa när man är sjuk, men med hjälp från de som 
vårdar patienten, kan det trots allt vara möjligt att känna välbefinnande (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 79). 
 
 

Livsvärld 
För att förstå patienten måste sjuksköterskan sätta sig in i patientens livsvärld. 
Begreppet livsvärld bygger på patientens livssammanhang, livsprojekt och omfattar 
även personer runt omkring som till exempel närstående. Patienten utgör medelpunkten 
för vårdandet, där patientperspektivet alltså är centralt. De är experter på sig själva och 
har en erfarenhetsbaserad kunskap som inte kan förbises. Sjuksköterskans uppgift är att 
stödja, förstärka och lyssna på patientens berättelser och utifrån dem ge professionell 
hjälp. Patienterna ska också vara delaktiga i sin hälso- och vårdprocess. Med livsvärlden 
som grund för vårdandet börjar processen att återställa livskraften och balansen i det 
vardagliga sammanhang där individens livsmening är invävd (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 128).  
 
Katie Eriksson talar om sjukdomslidande. Hit hör fysiska sjukdomsrelaterade symtom, 
men också de konsekvenser detta för med sig i form av en upplevelse av att vara 
begränsad. En oförmåga att inte kunna genomföra olika aktiviteter som man tycker 
tillhör ett gott liv. Upplevelsen av försämrad livskvalité inkräktar inte bara på en 
aktivitet utan också på hela livet. För att lindra lidandet kan de som vårdar bemöta 
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patientens känslor och bekräfta dem med värdighet och respekt (Eriksson 1994, ss. 95-
97). 
Existens och mening 

Existens betyder tillvaro enligt Svenska Akademins ordbok. Tillvaron beskrivs som en 
ställning i livet, förhållanden och omständigheter under vilka någon lever (Svenska 
Akademins ordbok 2017). Att reflektera över sin plats i tillvaron, ”varför finns jag, 
meningen med mitt liv, varför hände detta mig” är frågor som beskrivs som kärnan i det 
existentiella hos människan (Wiklund 2003, s. 55). I ett existentiellt perspektiv finns en 
frihet för att existensen är rörlig och att människan kan förändras och livet ständigt 
omformas. Vår livsväg kan ändra riktning och byta spår. När plötsliga händelser 
inträffar, såsom sjukdom, kan identiteten och självkänslan påverkas negativt, men 
ohälsa kan också ge en potential för ökad självkännedom och omdefinierade livsmål. I 
samhället finns många exempel på att människor trots ogynnsamma förhållanden kan 
skapa sig ett fantastiskt liv (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 53-54).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset utfördes 40 lungtransplantationer under 2016. 
Intensivvårdssjuksköterskan på Thorax intensivvårdsavdelning har god erfarenhet av att 
vårda de lungtransplanterade patienterna. Deras tid på intensivvårdsavdelningen varierar 
men personalen kommer vanligtvis ihåg dem vars tillstånd krävt en längre vårdtid. Det 
kan vara en utmaning både för patienten och för personalen då intensivvården är 
mångfacetterad och individuell. Många av patienterna är vakna och har mycket 
funderingar och frågor. Redan där börjar rehabiliteringen med fysisk aktivering, 
motivering, stöd och information som ska leda till tillfrisknande. Att byta lungor medför 
inte alltid en momentan förbättring och när patienterna förflyttas till vårdavdelning har 
de bara kommit en bit på vägen. Vi har lång erfarenhet av att vårda de 
lungtransplanterade, men vi vet inte tillräckligt om hur de har det när de kommer hem. 
Femårsöverlevnaden har ökat både i Sverige och internationellt. Jämfört med övriga 
organtransplantationer har de tidigare haft sämre resultat, vilket nu har förbättrats. Men 
hur utvecklas deras livssituation? 
	  
Vårdpersonalen kommer att träffa dessa patienter både inom öppen och sluten vård. Hur 
bemöter vi dem i sjukvården? För sjuksköterskorna kan det vara betydelsefullt att få en 
ökad förståelse för patientens förändrade livssituation för att kunna ge en så bra 
omvårdnad och stöd som möjligt. Genom ökad kunskap om vilka existentiella tankar 
som kan väckas hos patienterna kan bemötandet förbättras och de kan få det stöd de 
behöver för att hitta en nyorientering i livet.  
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva lungtransplanterade patienters upplevelser av tiden efter 
utskrivning från den slutna vården. 	  
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METOD 

En litteraturstudie valdes för att få svar på syftet med hjälp av tidigare studier som 
undersökt samma tema samt för att få en förståelse för de lungtransplanterades 
livsvärld. Det är en väl etablerad metod för att få en uppdaterad uppfattning om var 
forskningsfältet befinner sig i nuläget. 
 
 

Litteratursökning 
 
En systematisk litteraturöversikt gjordes för att få en överblick och en sammanfattning 
av forskningsområdet ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Detta bygger på data från 
primärkällor i form av vetenskapliga artiklar eller rapporter. Det innebär att rapporten är 
skriven av dem som genomför undersökningen. Både kvantitativa och kvalitativa 
forskningsansatser kan ingå i en litteraturöversikt (Axelsson 2012, ss. 203-204; Friberg 
2017, s. 108). 
 
 

Datainsamling 
 
En bredare sökning gjordes initialt för att få en översikt av det valda området. Enligt 
Friberg (2017, s. 146) rekommenderas att använda helikopterperspektivet för att få ett 
helhetsgrepp av det sökta området. Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar 
genomfördes i omvårdnadsdatabasen Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
Literature (CINAHL), samt databaserna PubMed och PsycInfo. I dessa databaser fann 
vi relevanta artiklar som väl täckte in vårt syfte.  
 
Ämnesorden som användes vid sökning i alla tre databaserna var ”lung transplantation”, 
”quality of life”, emotion* och experience*. Dessa är benämnda som Cinahl headings i 
CINAHL respektive MeSH-termer i PubMed. Detta innebär att dessa ord är en korrekt 
benämning som gångbara sökord och kan ses som hashtaggar eller etiketter. För att 
minska urvalet användes boolesk söklogik där AND och OR används. Detta innebär att 
man kombinerar och experimenterar med en rad olika sökord och synonymer. 
Trunkering * användes på vissa ord för att inkludera alla ändelser av ordet. 
 
En ytterligare sökning gjordes i CINAHL och PubMed databaser med tillägg av 
söktermerna ”patient satisfaction”, ”exercise”, ”physical activity” och ”life change 
events”. Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara vetenskapligt granskade, 
peer-reviewed, endast gälla vuxna, alltså personer över nitton år samt artiklar skrivna på 
engelska språket. Urvalet begränsades dessutom till artiklar inte äldre än tio år.  
Anledningarna till detta är att det är en relativt ny behandlingsmetod som utvecklas 
mycket snabbt, samt att resultaten har förbättrats. Ett flertal av de äldre artiklarna 
belyste främst statistik av överlevnad, vilket inte helt adresserade vår frågeställning. 
Exklusionskriterier var artiklar som även innehöll andra transplanterade organ, förutom 
thorax, såsom lever och njurar. Dessutom sorterades de artiklar bort som beskrev 
inneliggande lungtransplanterade patienter på sjukhus, samt studier gällande läkemedel.  
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Genom en noggrann granskning av artiklarnas titel kunde vi ytterligare avgränsa 
urvalet. Därefter lästes sammanfattningarna (abstracts) igenom med ett kritiskt öga och 
urvalet kunde ytterligare reduceras. Det visade sig att flera artiklar med relevant titel 
ändå inte motsvarade vårt syfte. En sista sökning gjordes enbart på det senaste halvåret 
och detta gav två nya artiklar i PsycInfo. Av de tjugotvå utvalda artiklarna sorterades 
ytterligare tio bort. De återstående tolv utgjorde vårt material. Urvalet blev sju 
kvalitativa, tre kvantitativa och två mixade med båda analysmetoderna.  
Tidsperspektivet i artiklarna blev från de första månaderna efter transplantationen upp 
till fem år efteråt. Detta fick styras av de artiklar som författarna fann vara relevanta. En 
översikt över sökningen presenteras i bilaga 1.  
 
 

Dataanalys 
 
Författarna har använt Axelssons (2012, ss. 203-220) modell, där man utgår från en 
helhet som blir till delar, genom bearbetning och analysering av materialet, för att sedan 
bilda en ny helhet. De viktiga kategorier som man finner i materialet skapar en ny 
struktur. Samtliga artiklar lästes igenom av båda författarna för att få en övergripande 
bild. Fortsatt läsning ett flertal gånger skapade en djupare bild av resultat och för att 
kunna se likheter och skillnader. Textmarkering med färgpennor och noteringar gjordes 
kontinuerligt. Meningar och fraser med information som var relevanta för vårt syfte 
plockades ut ur artiklarna och analyserades för att få en djupare förståelse. Fraserna 
klipptes i remsor som sorterades och grupperades systematiskt efter kategorier. Därefter 
kodades de med olika egenskaper för att få övergripande kategorier, som bildar en röd 
tråd i analysen. Fyra huvudkategorier växte fram och funna meningar placerades in 
under dessa kategorier och underkategorier utkristalliserades. En ny helhet hade vuxit 
fram och detta utgjorde vårt resultat.  
 
Alla artiklarna granskades och sammanställdes i en tabell med varje artikels syfte, 
metod, urval och resultat, se bilaga 2.  
 
 
RESULTAT.  

Analysen resulterade i fyra kategorier med respektive underkategorier. Den första 
kategorin benämns Känslomässiga förändringar med tre underkategorier, Tacksamhet 
för att kunna andas, Rädsla för rejektion och Oro och depression. Den andra kategorin 
benämns Kroppslig påverkan och har två underkategorier, Träning för framtiden och 
Biverkningar. Den tredje kategorin benämns Konsekvenser i vardagen och har två 
underkategorier, Livslång medicinering och Betydelsen av information och stöd. Den 
fjärde kategorin benämns Existentiella funderingar och har en underkategori, En ny 
identitet och anpassning. 
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Figur 1. Kategorier och underkategorier 
 
 

Känslomässiga förändringar 
 
Intensiva känslor av både glädje och sorg bekräftas av de lungtransplanterade. De 
upplever en känslomässig berg-och-dalbana. Det handlar om både positiva och negativa 
känslor. Tre underkategorier bildades under denna kategori. 
 
 
Tacksamhet för att kunna andas 

 
De flesta deltagarna uttryckte intensiva känslor av lycka som uppstod tidigt i fasen. De 
kände att de hade fått en andra chans i livet (Lundmark, Lennerling, Almgren & 
Forsberg 2016b). Att uppskatta andningen som möjliggjorde hälsa samt att njuta av sitt 
helt eller delvis återställda vardagsliv (Lundmark, Erlandsson, Lennerling, Almgren & 
Forsberg 2016a). Många var tacksamma för de möjligheter det nya organet har gett dem 
(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). De fick en känsla av förnyad energi och att de 
återigen kunde vara en del av familjen. De upplevde hopp och hade drömmar om en 
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bättre framtid (Graarup, Lindberg Mogensen, Missel & Kikkenborg Berg 2017). 
Hälsotillståndet förbättrades markant och detta upplevdes med stor tacksamhet (Singer 
et al. 2015a).  
 
I en kvantitativ undersökning av Langer et al. (2009) visades ett år efter 
transplantationen, att de fysiska hälsokomponenterna var reducerade, men att de 
mentala hälsokomponenterna liknade referensvärdena hos friska ålders- och 
könsmatchade kontrollpersoner. Thomsen och Østergaard Jensen (2009) beskriver hur 
känsla av frihet och självständighet som att ta en dusch eller cykla igen var positivt. De 
ex-rökare som fick nya lungor upplevde tacksamhet och ödmjukhet men samtidigt en 
skyldighet att göra allt för att få ett bra liv. De hade även skuldkänslor när de tänkte på 
sina tidigare rökvanor.  
 
 
Rädsla för rejektion 

 
Majoriteten av de transplanterade var rädda för rejektion och detta var en känsla som 
ständigt var närvarande. Därför var de vaksamma på nya symtom och de upplevde stor 
osäkerhet hur dessa skulle tolkas. Dessa symtom liknar mycket de som är relaterade till 
vanliga sjukdomar som till exempel förkylning och influensa, vilket försvårar 
tolkningen (Seiler et al. 2016). Många var osäkra på vad rejektion innebär och 
skillnaden mellan akut och kronisk sådan. Vilka konsekvenser skulle det kunna bli för 
dem, var en fråga som de ställde sig (Thomsen & Østergaard Jensen 2009). En stor del 
av tiden gick åt till hälsorelaterade aktiviteter, såsom blodprover och kontroll av 
lungfunktionen, vilket var förknippat med oro (Xu et al. 2012). Den intensiva 
lungövervakningen med FEV (forcerad exspiratorisk volym), något de dagligen testar 
var också relaterad till rädsla. Detta är en självövervakning då man blåser i ett 
instrument. Man gör en maximal inandning med snabb utandning under en sekund. 
Rädslan för att behöva retransplanteras alternativt få en begränsad livslängd fanns 
konstant där (Singer et al. 2015a).  
 
Graarup et al. (2017), beskriver hur de transplanterade vill göra det bästa för det nya 
organet genom att leva hälsosamt. Detta inbegriper också att man är noga med sin 
medicinering. Seiler et al. (2016), framför att följsamheten var bra då medicinerna var 
nödvändiga för deras överlevnad. De transplanterade hade också en känsla av 
engagemang och ansvar mot givaren och transplantationslaget. Endast några få av 
patienterna hade missat en dos eller skjutit upp medicinerna.  
 
 

Oro och depression 
 
Mottagarna upplever vanligen oro och depression innan transplantationen på grund av 
sin lungsjukdom, vilket kan påverka efterförloppet. Några av patienterna framförde sin 
osäkerhet om framtiden och var oroliga inför denna (Graarup et al. 2017). Depressiva 
symtom var vanliga och berodde på många olika faktorer såsom medicinering, 
begränsning av intimitet, umgänge, arbete och fysisk funktion (Singer et al. 2015a). 
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Risken att få diagnosen kronisk rejektion innebar oro, osäkerhet samt rädsla för döden 
(Thomsen & Østergaard Jensen 2009). Symtom på depressiv sjukdom diagnosticeras 
dubbelt så ofta hos patienter med kronisk rejektion, jämfört med de som slipper detta. 
Mer än hälften av alla transplanterade hade ångest-syndrom i denna undersökning, dock 
såg man ingen skillnad i graden av ångest mellan patienterna med och utan kronisk 
rejektion (Künsebeck, Kugler, Fischer & Simon 2007). 
 
Känslomässig nöd och svårigheter att anpassa sig till den nya situationen gav ångest och 
depression. Även emotionella störningar uppkom på grund av den långvariga 
rehabiliteringsprocessen samt stora negativa effekter av medicinering liksom social 
isolering av rädsla för infektioner. Ångest sågs även vid fysiskt igenkännande av 
symtom, hantering av mediciner och upprepade sjukhusbesök (Seiler et al. 2016). 
 
 

Kroppslig påverkan 
 
Transplantationen kändes som en vändpunkt som förändrade sättet de kände av sin egen 
kropp. Samtidigt kom perioden med återhämtning och uppbyggnad av tidigare nedsatta 
funktioner. Därtill skedde nya förändringar i kroppen som associerades till biverkningar 
av mediciner och tillfälliga infektioner.  
 
 

Träning för framtiden 
 
Dessa patienter har från början en nedsatt muskelsvaghet, vilket initialt begränsar 
träningskapaciteten. Lungfunktionen var, efter transplantationen, vanligen inte 
begränsande för träning och förmågan att utföra dagliga sysslor (Langer et al. 2016). 
Den fysiologiska återhämtningsprocessen varade i upp till ett år, beroende på olika 
faktorer samt var mycket krävande. Att ha ett träningsprogram var viktigt enligt de 
transplanterade, gärna kombinerat med stöd av sjukgymnast (Lundmark et al. 2016b). 
Det framkom vidare att flera var tacksamma att de fått information och stöd avseende 
fysiska aktiviteter redan under intensivvården och på vårdavdelningen (Ivarsson, 
Ekmehag & Sjöberg 2012). Tidigt fick de uppleva vikten av fysisk aktivering genom att 
vårdpersonal och sjukgymnast var ihärdiga med att få upp dem ur sängen. Detta 
uppskattades ofta inte initialt, men däremot senare då de förstod orsaken och de var då 
nöjda (Graarup et al. 2017). Träning är en obligatorisk del i rehabiliteringsprogrammet 
och studier visar att det förbättrar muskelstyrkan och andningsfunktionen (Fuller et al. 
2013). 
 
En del hade svårt att träna på egen hand hemma, då det var fullt upp med de vardagliga 
sysslorna och det var svårt att känna motivation att träna. Några upplevde stora problem 
med att fysiskt bygga upp sin styrka och återhämtningen blev ofta tung och långvarig 
(Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). Somliga tyckte om att ingå i ett träningsprogram i 
en grupp med sjukgymnast då det gav motivation, utmaning och stöd. Andra tyckte att 
detta kunde vara för utmanande och opersonligt (Fuller et al. 2013; Lundmark et al. 
2016b). Många blev mer positiva till träning om transplantationsteamet lägger stor vikt 
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på fysisk aktivitet och erbjuder detta. Dock fanns det transplanterade som inte tyckte om 
att träna av olika anledningar, som till exempel rädsla över sin förmåga eller oro över att 
pressa för mycket i gymmet. De talade om sitt eget personliga ansvar för att återfå sina 
tidigare träningsförmågor efter transplantationen (Fuller et al. 2013). Smärta kunde en 
del också uppleva som ett hinder för träning (Lundmark et al. 2016b). Transplanterade 
med kronisk avstötning upplevde stora fysiska problem och där var även vardagliga 
aktiviteter ansträngande för dem (Thomsen & Østergaard Jensen 2009).  
 
 

Biverkningar  
 
I flera av studierna fann man trötthet bland patienterna, dock upplevdes det inte som ett 
stort problem. De anpassade sig och tog tid till vila. Däremot beskrevs smärta dominera 
en stor del av tillvaron efter transplantation. En del smärta uppstod i samband med 
operationssnittet eller annan del av bröstbenet och revbenen. Smärta och utmattning 
kunde pågå i upp till ett år (Lundmark et al. 2016b). De tre vanligaste ställen som de 
upplevde smärta från var bröstet, rygg och ben. Kronisk smärta var mycket vanligt 
under de första fem åren. Kvinnor upplevde mer smärta än män. Man beskrev ingen 
stark relation mellan smärta och trötthet. Patienter med smärta angav mer generella 
biverkningar än de som upplevde mindre smärta. Symtom från händer, fötter, leder och 
huvudvärk orsakades främst av biverkningar från de immunosuppressiva läkemedlen. 
Man vet sedan tidigare att immunsystemet spelar en roll i kronisk smärta (Forsberg et 
al. 2017).  
 
Patienter som ska transplanteras får gedigen information om nödvändiga läkemedel och 
dess biverkningar redan innan operationen. Trots detta blev de ofta överraskade av 
mängden läkemedel de måste ta samt av deras biverkningar (Ivarsson, Ekmehag & 
Sjöberg 2012). De biverkningar som patienterna främst upplevde var illamående, 
kräkningar, magont, ökad hårväxt, svullet ansikte, viktökning och återkommande 
infektioner. Neurotoxiska effekter som huvudvärk, ljuskänslighet, darrningar, 
brännande känsla i händer och fötter, rastlöshet, sömnlöshet och humörsvängningar 
beskrevs likaså. De flesta patienterna var väl medvetna om läkemedlens betydelse och 
nödvändighet. Några såg medicinerna som små bomber som attackerade och förstörde 
kroppen (Seiler et al. 2016). 
 
 

Konsekvenser i vardagen 
 
Den första tiden utgörs av en återhämtningsprocess på cirka sex månader upp till ett år. 
Under den processen är de som genomgått en lungtransplantation fullt upptagna av 
hälsorelaterade aktiviteter. Efter denna period kan de i regel återgå till mer vardagliga 
rutiner.  
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Livslång medicinering 

 
Att förstå vikten av följsamhet gentemot sin medicinering såg man som ett krav från 
transplantationsenheten. Patienterna ansåg att de hade fått instruktioner om detta och att 
det var deras ansvar att följa dessa ordinationer noga. Inledningsvis behövdes 
regelbunden blodprovstagning för att kontrollera läkemedlens effekt och ordination av 
rätt dos. Patienterna kände sig osäkra vid justering av doserna (Ivarsson, Ekmehag & 
Sjöberg 2012). Den första tiden är patienternas immunförsvar starkt nedsatt av 
medicinerna, vilket gör dem extra känsliga för infektioner. Detta innebär ett förändrat 
vanemönster och en del upplever en social isolering. Med tiden blir de mindre känsliga 
då medicinerna reduceras i antal och dos (Seiler et al. 2016). De förändrade vanorna 
bestod bland annat i att man handlade då det var färre människor och undvek trånga 
platser med stora folkmassor (Lundmark et al. 2016a). 
 
 

Betydelsen av information och stöd 
 
Vid utskrivning från den slutna vården får patienten igen gedigen information både 
muntligt och skriftligt. Det gäller att lära sig en ny livsstil, veta mer om riskfaktorer, 
medicinering, livsmedelshantering, motion och humörförändringar. Patienterna 
upplevde att de hade gott stöd från sjuksköterskorna i transplantationsteamet, som de 
primärt kunde kontakta via telefon. Däremot upplevdes brist på information mellan 
sjukvården, arbetsgivare och socialtjänsten gällande återgång till arbete. Även då de 
behövde en medföljare på resor mellan hem och sjukvård uppstod problem. Den 
ekonomiska situationen påverkades av sjukskrivning och många extra kostnader i 
samband med transplantationen (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). 
 
Patienter med hemmavarande barn upplevde att barnen var dåligt informerade om 
konsekvenserna gällande transplantationen. De önskade att barnen kunde få samtal för 
att hjälpa dem att hanterar både positiva och negativa känslor. Tidigare transplanterade 
patienter som de kunde få kontakt med via en patientorganisation kunde också bidra 
med stöd och positiv känsla (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). Jämförelser med 
andra patienter kunde dock också provocera fram skuldkänslor, om hälsotillståndet hade 
försämrats. De närstående utgjorde ett stort stöd och gav den transplanterade något att 
kämpa för (Thomsen & Østergaard Jensen 2009). Andra patienter uttryckte även 
skuldkänslor för att deras närståendes eget liv har blivit begränsat genom att de stödjer 
dem. Denna stress har i några fall resulterat i separation. Även vänner fanns som stöd 
och det visade sig vilka som var de verkliga vännerna (Singer et al. 2015a). 
 
 

Existentiella funderingar 
 
Under återhämtningsperioden blir det inte som tidigare. Nu väntas ett fortsatt liv med 
nya lungor, nya möjligheter men också anpassning.  
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En ny identitet och anpassning 

 
För transplanterade som hade ett fåtal komplikationer upplevdes stor nöjdhet med de 
nya lungorna (Seiler et al. 2016). De gick igenom en emotionell övergång och började 
omvärdera livet samt prioriterade på ett annat sätt och många blev känslosamma och 
grät. Detta upplevdes som en positiv förändring eftersom de var mer medvetna om sina 
egna känslor. En tydlig övergång från sjukdom till hälsa, trots att de även efter ett år 
måste anpassa sig till komplikationer och återstående begränsningar. Deltagarna 
strävade efter att uppnå sin optimala nivå av psykiskt välbefinnande (Lundmark et al. 
2016b). 
 
Efter transplantationen blev självuppfattningen förändrad, nu kunde de leva sitt liv på 
ett annat sätt. De förändrade känslorna kunde både vara positiva och negativa. Vissa var 
medvetna om att de kunde bli försämrade men hade gjort ett val att leva i nuet och njuta 
av vad det innebar. Några hittade en inre självkänsla medan andra fann en säkerhet i en 
livsfilosofi eller religiös tro (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). En större självkänsla 
gav sociala fördelar, vilket kunde yttra sig i att bättre ta hand om sin familj och att mer 
aktivt delta i sociala och kulturella aktiviteter samt hobbies (Seiler et al. 2016). 
Förändringar i kroppen orsakade av medicinering påverkade patienternas identitet, 
sensualitet och självförtroende. De uttryckte oro inför fysisk intimitet och kunde vara 
rädda för att det kirurgiska snittet eller själva lungorna skulle ta skada. Dessutom gav 
läkemedlen biverkningar som påverkade lusten negativt. Oro och minskad lust 
påverkade även partnern (Singer et al. 2015a). 
 
De som redan hade utvecklat BOS, vilket innebar nedsatta funktioner uppvisade inga 
skillnader i socialt sammanhang Att återgå till arbetet var något många transplanterade 
önskade. Vissa gick tillbaka direkt medan några började senare. Arbetet var ett sätt att 
glömma transplantationen och känslan av att vara annorlunda. Genom att rekonstruera 
sin sysselsättning kunde de som inte arbetade finna en mening i livet och därigenom 
uppleva god hälsa (Lundmark et al. 2016a). Dock fanns en trötthet hos många som inte 
gick att bli av med vilket innebar att de ville börja arbeta på deltid. Detta var något som 
man saknade förståelse för hos arbetsgivaren (Ivarsson, Ekmehag & Sjöberg 2012). 
Thomsen och Østergaard Jensen (2009) visar i sin studie att de med kronisk avstötning 
hade strategier för att hantera vardagen. De kände att de levde på lånad tid och hade en 
positiv livsorientering. Detta innebar att göra det bästa av dagen och njuta av allt, till 
exempel titta på en soluppgång.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 
Vi har valt att göra en litteraturstudie för att få en sammanfattning av forskningsläget 
inom detta område i världen. Det kan ge en grund för framtida studier. De inkluderade 
artiklarna i uppsatsen kommer från Sverige, Danmark, Schweiz, Tyskland, 
Nederländerna, USA, och Australien. Vi menar att man därigenom får en bred och 
global bild av frågeställningen och att detta till stor del kompenserar för eventuella 
kulturella skillnader. Sökningen begränsades till de senaste tio åren. Detta gjordes av 
flera anledningar, dels ville vi ha med det senaste, då detta är ett område som utvecklas 
snabbt och dels ville vi inkludera Skandinavien. Äldre studier på transplanterade 
patienter utgjordes mest av kvantitativa studier med överlevnadssiffror, vilket inte 
motsvarade vårt syfte. Barn under nitton år exkluderades då vi arbetar med vuxen vård.  
 
De tolv artiklar som inkluderades i resultatet ansågs av författarna vara av god kvalitet. 
De flesta artiklarna var kvalitativa men även ett fåtal var kvantitativa, vilket innebär en 
styrka för vårt resultat. Några innehöll även en mix av både en kvalitativ och en 
kvantitativ del och detta gav ytterligare ett värdefullt perspektiv till helheten. Eftersom 
vårt syfte var att beskriva lungtransplanterade patienters upplevelser av tiden efter 
utskrivning från den slutna vården, anser vi att artiklarna gav oss relevant information. 
Både känslomässiga och vardagliga upplevelser belyses i artiklarna och eftersom livet 
förändras på flera plan var detta ett aktivt val vid inkluderingsfasen. Vår förhoppning 
var att hitta fler artiklar som beskrev upplevelserna mer än fem år efter transplantation, 
men vi fann endast två stycken. En artikel innehöll både en studie på hjärt- och 
lungtransplanterade patienter, men då den handlade om ”information och stöd” ansåg vi 
ändå att den belyste vårt syfte och var betydelsefull.  
 
Datainsamlingen krävde flera genomläsningar av materialet för att vi skulle kunna 
urskilja olika kategorier. Det underlättade dock att vi båda har lång erfarenhet och 
förförståelse av transplantationsvård, men det kunde i sig innebära en risk att för tidigt 
dra slutsatser. Därför hade vi en ansats av att vara neutrala i arbetet.  
 
 

Resultatdiskussion 
 
Vårt resultat visar att patienterna upplever en stor tacksamhet. Risken för rejektion är en 
stor rädsla som utgjorde en central del av patientens känsloliv, liksom depression och 
oro. Den kroppsliga påverkan var påtaglig, både positivt och negativt. Stora 
konsekvenser i vardagen särskilt de sex första månaderna upp till ett år. Först därefter 
formas tillvaron med nya lungor.  
 
Vi har valt följande underkategorier för diskussion: Tacksamhet för att kunna andas, 
Rädsla för rejektion, Oro och depression, Träning för framtiden, Betydelsen av 
information och stöd, samt En ny identitet och anpassning. 
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Tacksamhet för att kunna andas 

 
I samtliga artiklar uttrycktes denna upplevelse. Att kämpa med varje andetag var ett 
stort lidande. Transplantationen innebär en vändning i livet och en omtumlande känsla 
som bara den som varit med om detta kan förstå. Att bli lungtransplanterad skiljer sig 
lite från annan organtransplantation. I en studie av Anand-Kumar et al. (2014) så var 
lungtransplanterade tre gånger mer benägna att rapportera ökad aktivitet som en positiv 
transplantationseffekt jämfört med dem som blivit hjärt- eller levertransplanterade. Det 
är inte förvånande att så många har en positiv tacksamhet av organtransplantation då det 
är en livräddande effekt. Likaså visar en studie av Forsberg et al. (2000) att 
organtransplanterade är tacksamma gentemot givare och transplantationsteamet. En 
annan studie av Tedeschi & Calhoun (1996) visar att individer som varit med om 
trauma ökar sin känsla för tacksamhet.  
 
 

Rädsla för rejektion 
 
Detta är ett centralt tema då det är en allvarlig och vanlig händelse som kan leda till 
döden. Att ständigt påminnas om detta är i sig ett sjukdomslidande, enligt Katie 
Eriksson. Hur kan man lindra detta lidande? Det satsas stort på forskning inom detta 
område och studier görs fortlöpande vad gäller medicinjusteringar för att minska 
uppkomsten av kronisk rejektion. Ett sådant exempel är Scan-CLAD, som är en treårig 
studie som pågår just nu i Skandinavien (Transplantationscentrum, Göteborg 2017).  
 
Vårt resultat visade att patienterna efterlyste mer information om graderna av rejektion 
samt innebörden för dem. Att ta sina mediciner är viktigt för undvikande av rejektion. 
De flesta lungtransplanterade har i våra artiklar en relativt hög medelålder och troligen 
mer följsamhet än yngre transplanterade. Forskning visar att organmottagare med 
besvärliga biverkningar ofta gör uppehåll med sina mediciner. Att kunna ta medicinerna 
bara en gång om dagen förefaller kunna öka följsamheten. Många yngre kvinnor 
upplever kortison-biverkningar mycket besvärande och det leder till högre risk för 
bristande följsamhet (Lilja Andersson & Forsberg 2014, s.150). Även följsamhet 
gentemot blodprovstagning är oerhört viktigt.  
 
Avstötning handlar om en balans mellan immunsystemet och immundämpande 
läkemedel, vilket i stort sett är omöjligt för en patient att påverka på annat sätt än att ta 
sina tabletter. Patienterna i vår sammanfattande studie uppgav att de försökte leva 
hälsosamt och hade då uppfattningen att risken för rejektion skulle minska. Detta visade 
även en doktorsavhandling om organmottagares uppfattningar och upplevelser om 
avstötning, gjord av Madeleine Nilsson 2010. Patienterna i studien upplevde ett svek av 
den egna kroppen då avstötning ändå inträffade, trots skötsamhet (Lilja Andersson & 
Forsberg 2014, s.152). Detta missförstånd och lidande kan minskas genom mer 
detaljerad och adekvat information från sjukvårdens sida.  
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Oro och depression 

 
Hos normalbefolkningen förekommer ofta oro och depression. I studien av Künsebeck 
et al. (2007) visades att detta är vanligare hos transplanterade än i kontrollgruppen. Vad 
som orsakar oron är individuellt och varierar, men en anledning kan vara rädslan för 
rejektion. I en annan studie av Goetzmann et al. (2005) såg man emellertid ingen 
skillnad på oro och depression jämfört med befolkningen i övrigt, men fördröjda 
lungkomplikationer hade en effekt på ångestnivån. Där visades också att män var mer 
deprimerade än kvinnor trots att kvinnorna hade upplevt mer lunginfektioner och andra 
komplikationer. En förklaring kan vara att män påverkas annorlunda i sin 
arbetsprestation när hälsan begränsas och att de störs mer av detta.  
 
Att känna skuld och skam vilket de transplanterade kan göra när de inte kan leva upp till 
alla måsten är något som påverkar självkänslan negativt och orsakar ohälsa. Det är 
viktigt att ha ett egenvärde även som patient, vilket är en av de grundläggande 
betydelserna för hälsoprocessen (Eriksson 1994, ss. 84-85, s. 88). Att få rejektion 
uppfattas av den transplanterade som ett personligt misslyckande, de har inte lyckats 
leva hälsosamt och inte vårdat det nya organet tillräckligt bra. Detta kan ge 
konsekvenser såsom skuld och ångest. Katie Eriksson menar att när människan upplever 
hopplöshet, sorg, skuld och ensamhet är värdigheten hotad (Wiklund 2003, s.120).  
 
 
Träning för framtiden 

 
Dessa patienter har redan innan transplantationen en begränsad fysisk aktivitet därför är 
träning efteråt mycket viktig, då det påverkar aktiviteten i det dagliga livet senare. Det 
var intressant att få vetskap om att patienterna kom ihåg att de hade blivit ”pushade” till 
tidig aktivering redan på intensivvårdsavdelningen, vilket då inte var uppskattat av dem 
vid det aktuella tillfället. Däremot förstod och uppskattade de träningen senare. Detta 
bekräftar och förstärker nyttan med den mycket tidiga mobilisering som bedrivs i vår 
verksamhet.  
 
Att ingå i ett träningsprogram med sjukgymnast på sjukhuset var uppskattat och 
efterfrågat. Det var svårt att fortsätta hemma med denna träningsnivå. I studien av 
Wickerson et al. (2014), beskrivs att patienterna efter tre månaders träning uppnådde ett 
maximum vad gäller den fysiska förbättringen. Under perioden tre till sex månader efter 
transplantationen blev flertalet dock därefter stillasittande och mindre aktiva. Olika 
orsaker beskrevs som skäl för att minska träningsmängden, till exempel smärta, rädsla 
för att skada lungorna eller att utsätta sig för infektionsrisk vid större gymanläggningar. 
Vikten av individuell information om praktiskt införande av fysisk aktivitet är önskvärd. 
Friskvårdsbidrag kanske kan vara ett sätt att öka motivationen. 
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Betydelsen av information och stöd 

 
En noggrann och adekvat information ges både före och efter transplantationen. 
Stressituationen före samt varierande kognitiv förmåga var några orsaker till att 
patienterna inte tog till sig eller kom ihåg all information. Detta bör sjuksköterskan ha 
med sig i mötet med dessa patienter, det vill säga att sätta sig in i patientens livsvärld 
och ta hänsyn till den. En del i att ge patienten stöd innebär att skapa delaktighet, vilket 
kan stärka patientens självkänsla. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118-119) beskriver 
att en patientfokuserad vård handlar om att inkludera både patient och dennes 
närstående.  
 
Skriftlig information som tydligt beskriver deras kommande livsstil som även deras 
närstående kan ta del av liksom professionellt stöd av sjuksköterskan underlättar 
anpassningen till vardagen, anser vi. Det är viktigt att kontrollera att informationen 
uppfattas och förstås. Patienterna kan även söka egen information via internet och 
därigenom bli osäkra, något som är viktigt att diskutera.  
 
 
En ny identitet och anpassning 

 
Målet för många var att återgå till tidigare anställning vilket för dem kunde vara ett sätt 
att återfå sin identitet. Att återgå till arbetet äventyrar inte hälsan utan ger ökad 
livskvalité, visar en studie av Suhling et al. (2015). I den studien ingick 179 stycken 
lungtransplanterade patienter och av dessa återgick 38% i arbete. Mediantiden för 
återgången var elva månader efter transplantationen. Andra studier visar att det vanligen 
var de yngre patienterna som återgick till arbete (Graarup et al. 2017). 
 
De patienter som upplevde mer komplikationer och biverkningar hade större svårigheter 
att komma tillbaka till arbetet. Ett sätt att hantera situationen var att acceptera sina 
begränsningar och bli medveten om sina känslor och därigenom hitta en ny identitet. 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 53-58), är det viktigt att omdefiniera sina 
livsmål och vända något negativt till en ny riktning och nya möjligheter. Därför bör 
sjuksköterskorna stödja denna vårdprocess.  
 
 
SLUTSATSER 

 
Resultatet visar att patienternas upplevelser efter en genomgången lungtransplantation 
framkallar många olika känslor som är både positiva och negativa och som berör det 
fysiska samt psykiska välbefinnandet. Tacksamhet var en gemensam känsla som alla 
upplevde, dels mot donatorn som skänkt lungorna och dels mot sjukvården som gjort 
det hela möjligt. En annan gemensam känsla som nästintill samtliga patienter hade var 
rädslan för rejektion. Ovissheten gör att patienterna aldrig kan koppla av, där finns alltid 
ett ständigt hot närvarande. Det är av stor vikt att de transplanterade får rätt information 
om vad som orsakar rejektion. Det är inte enbart ”levnadssättet” utan även balansen 
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mellan infektiös och immunogent stimuli respektive immunosupprimerat status som 
påverkar detta. Därför är följsamheten till medicinintag viktig.  
 
Trots besvär med biverkningar upplevdes fysisk träning betydelsefull. Det var dock 
svårt att fortsätta upprätthålla denna nivå efter utskrivning från den slutna vården. Det 
saknas individuella rehabiliteringsplaner som möjliggör långsiktig aktivering. För en del 
blev omställningen stor efter transplantationen och de ställdes inför existentiella 
ställningstaganden vilket blev ett sätt att hantera den nya situationen. ”Ett helt nytt liv” 
alternativt ett liv med olika begränsningar som till exempel lungfunktionsnedsättning.  
 
Vi är båda mycket glada över att vårt val av ämne kändes meningsfullt, och att vårt 
arbete har hjälpt oss metodologiskt. Det kommer också att vara av värde för vårt 
fortsatta patientarbete samt därmed bidra till vår strävan att ge bästa möjliga vård.  
 
 
IMPLIKATIONER 

 
Trots att vi har arbetat med dessa patienter i så många år har denna studie gett oss en 
djupare insikt i patientens livserfarenheter. Deras upplevelser är unika och subjektiva 
för varje individ. Som sjuksköterskor måste vi möta dem i just deras egen situation med 
respekt och ödmjukhet, samt lyssna på den enskilda patientens historia. Detta kan 
belysas i sjuksköterskeutbildningen där man kan fokusera på patientens livsvärld genom 
att till exempel bjuda in en tidigare transplanterad patient som kan delge sina 
erfarenheter.  
 
Eftersom många patienter upplevde stor oro och rädsla för rejektion krävs det mer 
specifik information, både skriftligt och muntligt. Tid att bemöta och stötta den 
transplanterades oro bör vara en av de centrala uppgifterna i transplantationsteamet och 
för övriga sjuksköterskor som möter dessa patienter.  
 
Fortsatt stort fokus på fysisk aktivering under sjukhusvistelsen bör prioriteras. En 
positiv attityd från sjukvårdspersonalen möjliggör detta och uppmuntrar patienterna till 
träning i det dagliga livet. Det behövs mer information om träningens positiva effekter, 
samt utarbetade riktlinjer för rehabilitering efter utskrivning från den slutna vården. Då 
det för många redan är en ekonomisk påfrestning, kanske ett ”friskvårdsbidrag” skulle 
uppmuntra till fortsatt träning.  
 
Det är av stor vikt att fortsatt forskning bedrivs inom området för att ytterligare öka 
förståelsen kring patienternas upplevelser och därmed öka kunskapen hos all 
vårdpersonal. Studier som tidigare gjorts har ofta fokuserat på den första tiden, men det 
kan också vara av värde att få ett ännu längre perspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Tabell 1. Sökhistoria 
 
Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
titlar/ 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

170904 CINAHL lung transplant 575 0/0 0 0 

170904 CINAHL lung transplant, 
quality of life, 
emotion, 
experience, 
patient 
satisfaction, 
exercies, 
physical 
activity, life 
change events 

139 139/27 12 6 

170920 PubMed lung transplant 1051 0/0 0 0 

170920 PubMed lung transplant, 
quality of life, 
emotion, 
experience, 
patient 
satisfaction, 
exercies, 
physical 
activity, life 
change events 

149 149/11 8 4 

171010 PsykInfo lung transplant 63 63/10 2 2 

!
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Bilaga 2 
 
Författare, år, 
land, titel, 
tidskrift 

Syfte Metod Urval Resultat 

Forsberg, A., 
Claeson, M., 
Dahlman, G., 
Lennerling, A. 
2017 
Sverige 
 
”Pain, fatigue 
and well-being 
one to five years 
after lung 
transplantation” 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 
 

Syftet är att 
beskriva 
självrapporterad 
smärta samt dess 
relation till trötthet 
och 
transplantations- 
specifikt 
välbefinnande 
efter 1-5 år. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 

117 
deltagare 
totalt  
år 1: 35 st 
år 2: 28 st 
år 3: 23 st 
år 4: 20 st 
år 5: 11 st 

Resultatet visar 
att efter ett år 
förekom smärta 
hos 50% av 
deltagarna.  
Kvinnor upplever 
mer smärta än 
män. 
Kronisk smärta är 
mycket vanlig 
under de första 
fem åren.  
De med smärta 
rapporterade 
lägre 
välbefinnande än 
de utan smärta. 

Fuller, L., 
Button, B., 
Tarrant, B., 
Battistuzzo, C., 
Braithwaite, M., 
Snell, G., 
Holland, A. 
2014 
Australien 
 
”Patients’ 
expectations and 
experiences of 
rehabilitation 
following lung 
transplantation” 
 
Clinical 
Transplantation 
 

Syftet är att förstå 
förväntningar och 
erfarenheter av 
rehabilitering för 
vuxna som har 
genomgått 
lungtransplantation. 

Kvalitativ studie, 
två intervjuer, en 
före och en efter 
rehabiliterings-
programmet. 

18 
deltagare,  
11 kvinnor 
7 män 
 

Resultatet visar 
fyra teman: 
*önskan om 
normalitet 
*betydelse av 
rehabilitering 
*fördelar med att 
träna i grupp 
*begränsningar 
för rehabilitering 

Graarup, J., 
Lindberg 
Mogensen, E., 
Missel, M., 
Kikkenborg 
Berg, S. 

Syftet är att 
beskriva 
patienternas 
erfarenheter under 
de första fyra 
månaderna efter 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerad 
intervjuguide. 

26 
deltagare, 
11 kvinnor 
15 män 

Resultatet visar 
att lung-
transplantation 
är en 
överväldigande 
erfarenhet. Men 
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2017 
Danmark 
 
”Life after a 
lung transplant: 
a balance of joy 
and challenges” 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 

lungtransplantation. även oro för 
fysiska och 
psykologiska 
utmaningar. Samt 
en balans av 
glädje och 
utmaningar. 

Ivarsson, B., 
Ekmehag, B., 
Sjöberg, T.  
2012 
Sverige 
 
”Patients’ 
experiences of 
information and 
support during 
the first six 
months after 
heart or lung 
transplantation” 
 
European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
 

Syftet är att belysa 
hur patienter, sex 
månader efter hjärt-
eller 
lungtransplantation, 
upplevde den 
information och 
stöd de fått i 
samband med 
transplantationen. 

Kvalitativ studie, 
intervjuer som 
analyserades med 
hjälp av en 
innehållsanalys-
metod.  

16 
deltagare, 
9 kvinnor 
7 män 

Resultatet visar 
tre teman  
*växla mellan 
tacksamhet, 
tillfredsställelse 
och resignering 
*att sträva efter 
att följa 
behandlings-
strategier 
*att återgå till ett 
relativt normalt 
liv. 
 

Künsebeck, H., 
Kugler, C., 
Fischer, S., 
Simon, A., 
Gottlieb, J., 
Welte, T., 
Haverich, A., 
Strueber, M. 
2007 
Tyskland 
 
”Quality of life 
and 
bronchiolitis 
obliterans 
syndrome in 
patients after 

Syftet är att under- 
söka hälsorelaterad 
livskvalitet i 
samband med 
förekomsten och 
graden av  
bronkchiolitis 
obliterans syndrom 
efter transplantation. 

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie. 
Standardiserade 
frågeformulär 
som täckte 
hälsorelaterad 
livskvalité och 
psykologiskt 
välbefinnande. 
Dessutom 
utfördes lung-
funktionsstudier. 

119 
deltagare 
totalt 
 

Resultatet visar 
att 49 st (41,2%) 
utvecklade BOS 
(kronisk 
rejektion) vid ett 
medelvärde av 
5,6 år efter 
transplantationen. 
De med BOS 
rapporterade ett 
lägre 
välbefinnande 
och livskvalité än 
de utan BOS.  
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lung 
transplantation” 
 
Progress in 
Transplantation 
 
Langer, D., 
Gosselink, R., 
Pitta, F., Burtin, 
C., Verleden, 
G., Dupont, L., 
Decramer, M., 
Troosters, T. 
2009 
Nederländerna 
 
”Physical 
Activity in 
Daily Life 1 
Year After Lung 
Transplantation” 
 
The Journal of 
Heart and Lung 
Transplantation 
 

Syftet är att 
objektivt mäta 
daglig fysisk 
aktivitet 12 månader 
efter lung- 
transplantation. 

Kvantitativ 
studie, 
mätningar av 
fysisk aktivitet 
med aktivitets- 
monitorer minst 
12 månader efter 
transplantationen. 
Även ett 
frågeformulär 
fylldes i för att 
utvärdera 
hälsorelaterad 
livskvalité.  

22 
deltagare 

Resultatet visar 
betydande och 
statistiskt 
signifikanta 
skillnader i daglig 
aktivitet. 
Steg, stående och 
måttlig aktivitet 
reducerades med 
42%, 29% och 
66% jämfört med 
friska. Dagligt 
stillasittande-tid 
ökade med 30%.   

Lundmark, M., 
Erlandsson, L-
K., Lennerling, 
A., Almgren, 
M., Forsberg, A. 
2016 
Sverige 
 
”Healt transition 
after lung 
transplantation – 
a grounded 
theory study” 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 

Syftet är att under- 
söka lung-
transplanterades 
övergångsprocess 
från transplantation 
till ett år framåt, 
liksom vad deras 
huvudsakliga 
problem är och hur 
de hanterar dessa 
problem. 

En kvalitativ 
induktiv metod 
med användning 
av Grounded 
theory utfördes 
ett år efter 
transplantationen. 

15 
deltagare, 
5 kvinnor  
10 män 
med en 
medelålder 
av 55 år. 

Resultatet visar 
en kärnkategori, 
rekonstruktion av 
dagliga yrken. 
Den utmynnar i 
fyra andra 
kategorier: 
*begränsning 
*återvinning 
*omorganisation 
*berikning 

Lundmark, M., 
Lennerling, A., 
Almgren, M., 
Forsberg, A. 
2016 

Syftet är  
1: att utveckla 
konceptanalys av 
Allvin et al. från 
lungtransplanterades 

En kvalitativ 
deductiv, 
retrospektiv 
intervju-studie 
med hjälp av 

15 
deltagare, 
5 kvinnor 
10 män 

Resultatet visar 
att Allvins 
konceptanalys är 
delvis tillämplig. 
Sex nya 
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Sverige 
 
”Recovery after 
lung 
transplantation 
from a patient 
perspective – 
proposing a new 
framework” 
 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 

perspektiv på deras 
återvinningsprocess 
efter 
transplantationen. 
2: identifiera 
återhämtningsbanor. 

riktad innehålls- 
analys och 
Allvins analys av 
återhämt-
ningskoncept. 

underdimensioner 
uppstod.  

Seiler, A., 
Klaghofer, R., 
Drabe, N., 
Martin-Soelch, 
C., Hinderling-
Baertschi, V., 
Goetzmann, L., 
Boehler, A., 
Buechi, S., 
Jenewein, J.  
2016 
Schweiz 
 
”Patients’ Early 
Post-Operative 
Experiences 
with Lung 
Transplantation: 
A Longitudinal 
Qualitative 
Study” 
 

Syftet är att få en 
djupare förståelse 
för patienternas 
individuella 
problem i samband 
med deras 
lungtransplantation 
inom de första sex 
månaderna efter 
transplantationen. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
med intervjuer  
vid tre tillfällen,  
följd av även en 
kvantitativ 
analys.  

40 
deltagare, 
18 kvinnor 
22 män 
median-
ålder 50 år. 

Resultatet visar 
att de mest 
omtalade 
besvären var: 
*fysiska problem 
*rädsla för 
organavstötning 
*biverkningar av 
medicinering 
*restriktioner i 
vardagen 
 

Singer, J., Chen, 
J., Katz, P., 
Blanc, P., 
Kagawa-Singer, 
M., Stewart, A. 
2015 
USA 
 
”Defing Novel 
Health-Related 
Quality of Life 
Domains in 

Syftet är att 
identifiera nya 
HRQL-domäner 
som är viktiga vid 
lungtransplantation. 

Kvalitativ studie 
med 
halvstrukturerade 
Intervjuer. 

8 deltagare Resultatet visar 
att elva nya 
domäner 
identifierades. 
Lindring av 
respiratoriska 
symtom var 
viktigast. Andra 
symtom var oro 
för infektion och 
akut avstötning, 
läkemedels-
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Lung 
Transplantation: 
A Qualitative 
Analysis” 
 
Quality of Life 
Research 
 

belastning och 
depression.  
Även symtom 
inom sociala 
domäner 
identifierades.  
Viktigast var oro 
över begränsad 
livslängd och 
försämrade 
framtidsplaner. 

Thomsen, D., 
Østergaard 
Jensen, B. 
2008 
Danmark 
 
”Patients’ 
experiences of 
everyday life 
after lung 
transplantation” 
 
Journal of 
Clinical Nursing 
 

Syftet är att 
undersöka 
patienternas 
erfarenheter i 
vardagen efter 
lungtransplantation. 
Patienterna led 
tidigare av kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(COPD). 

Kvalitativ studie 
med halvstruktu- 
rerade intervjuer. 

10 
deltagare, 
5 kvinnor 
5 män 

Resultatet visar 
att analysen 
avslöjade fyra 
teman av 
erfarenhet: 
*en andra chans 
*ett vanligt liv 
utan kronisk 
rejektion 
*även mindre 
aktiviteter tar tid 
med kronisk 
rejektion 
*behöver stöd 
och kunskap 

Xu, J., 
Adeboyejo, O.,  
Wagley, E., 
Aubrecht, J., 
Song, MK., 
Thiry, L., 
DeVito Dabbs, 
2012 
USA 
 
”Daily burdens 
of recipients and 
family 
caregivers after 
lung transplant” 
 
Progress in 
Transplantation 
 

Syftet är att 
definiera de dagliga 
aktiviteter och 
påfrestningar efter 
lungtransplantation 
de första sex 
månaderna. 

Kvalitativ studie, 
intervju och 
frågeformulär 
och även en 
kvantitativ del. 

21 
deltagare 
och deras 
närstående. 
 

Resultatet visar 
att nästan 1/3 av 
de dagliga 
aktiviteterna var 
hälsorelaterade.  
Fritid stod för 
endast 20% av de 
dagliga 
aktiviteterna. 
Både positiva och 
negativa känslor 
rapporterades.  
Mental hälsa var 
nästan normal 
och bättre än den 
fysiska hälsan. 
Det rapporterades 
depressiva 
symtom.  

 


