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Sammanfattning 
 
 

Många människor idag drabbas av sjukdom som kan leda till organsvikt. Flertalet 
drabbade kan där av behöva genomgå en transplantation, för att personen i fråga ska ha 
en chans att överleva. Transplantation är en resultatrik metod som ger människor en 
andra chans till liv. De senaste åren har transplantationer ökat drastiskt i västvärlden, 
därför har den medicinska forskningen med åren varit tvungen att utvecklas. Listan över 
de patienter som väntar på en transplantation blir allt längre. Många tidigare studier talar 
om upplevelsen efter en transplantation, dock belyser få studier patientens upplevelser i 
väntan på en transplantation. Detta är något som den här studien kommer gå djupare in 
på. Studiens syfte är att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av att vänta på ett 
nytt organ. Den här studien är en litteraturstudie, där totalt åtta artiklar har analyserats 
och använts till resultatet. Där ur skapades fem kategorier; att stå i standby – när livet 
begränsas av sjukdom, att lägga sitt liv i någon annans händer, att bekanta sig med 
döden, att uppleva hopp – det som håller patienten vid liv och att inte vara ensam – stöd 
från olika håll. Ur dessa kategorier har författarna sammanfattat hur patientens 
upplevelser och känslor i väntan på en transplantation kan yttra sig. Känslor så som 
ångest och oro, samt svårigheter med att inte kunna kontrollera sitt liv. Diskussionen 
talar om de huvudfynd författarna funnit i resultatet samt belyser vikten av 
vårdpersonalens roll relaterat till patientens upplevelser och känslor. 

 
Nyckelord: Transplantation, patient, upplevelser, väntan, hälsa, lidande, vårdande, 
hopp. 
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INLEDNING 
 
Allt fler människor insjuknar i sjukdomar som kan leda till organsvikt, vilket i sin tur 
leder till ett ökat behov av att få ett nytt organ. Transplantation är oftast enda chansen 
att överleva för dessa patienter och betraktas som en resultatrik metod. 

 
Socialstyrelsen (2016) skriver i sin rapport att 34 stycken personer avled i Sverige under 
år 2015 i väntan på en organtransplantation. Detta är något som fått oss att reflektera 
kring upplevelsen och känslorna om att ständigt vänta på någonting, vilket troligtvis är 
ett stort lidande för patienten. 

 
Studien handlar om upplevelsen ur ett patientperspektiv, eftersom att det är patientens 
erfarenhet i väntan på ett nytt organ som vi vill belysa. Detta på grund av att många 
tidigare studier handlar om att leva som transplanterad, och inte om känslan av att vara 
ovetandes, utav när eller om man ens kommer att få ett nytt organ. 

 
BAKGRUND 

 
Organtransplantation 

 

Transplantation  innebär  ett  förflyttande  av  ett  organ  från  en  kropp  till  en  annan 
(Svenska Akademiens ordbok 2007). År 1963 fullbordades den första 
levertransplantationen i USA (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage 2008). Mortaliteten 
vid transplantationer var från början hög men förbättrades och sjönk under 1980-talet, 
detta på grund av att fortsatt forskning ledde till utveckling inom området (Friman 2002, 
s. 182). 

 
På senare år har transplantationer ökat drastiskt i västvärlden, vilket har lett till att den 
medicinska forskningen har utvecklats ytterligare. Sedan 1950-talet har 
njurtransplantationer genomförts runt om i världen och bara i Sverige fram till år 2007 
har totalt 10 959 stycken ingrepp genomförts, det är följaktligen ett stort antal personer 
som årligen genomgår en transplantation. En tidigare studie har påvisat att patienter 
upplever obehagliga känslor redan innan operation, då många av dem genomlider en 
svår organsvikt (Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage 2008). Socialstyrelsen (2016) 
skriver vidare att 764 organ transplanterades under år 2015 i Sverige, varav 631 av 
dessa organ kom från avlidna donatorer och 131 organ från levande donatorer. I januari 
år 2016 stod totalt 825 personer på väntelistan för en organtransplantation 
(Socialstyrelsen 2016). 

 
Trots utveckling av ingreppet råder det idag i Sverige brist på organ för transplantation. 
De senaste åren har antalet personer på väntelistan för transplantation ökat. Många 
människor får idag vänta förgäves och avlider innan de blir transplanterade, detta på 
grund av bristen av organ. Organdonation kan ske från både avlidna och levande 
donatorer. Avlidna donatorer kan tillgodose en individ med organen hjärta, lungor, 
njurar, lever, bukspottkörtel samt tarmar. I nutiden i Sverige beräknas 
femårsöverlevnaden efter en levertransplantation till cirka 70 procent (Gjertsen, Bennet, 
Castedal, Hoffman, Sangfelt & Wikström 2012). Organ från levande donatorer är mer 
vanligt inom njurtransplantation och i mer sällsynta fall kan även en del av levern 
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transplanteras från en levande donator (Socialstyrelsen 2016). Ingreppet görs genom att 
endast en bit från den levande donatorns lever doneras och på så sätt kan levern 
återbildas på nytt (Friman 2002, ss. 189–191). Första hjärttransplantationen utfördes 
sedan år 1967 i Kapstaden (Bergh & Nilsson 2002, s. 200). Även siffrorna för 
överlevnaden efter en hjärttransplantation har förbättrats och tioårsöverlevnaden 
beräknas idag ligga på cirka 60 procent (Dellgren et al. 2009). 

 
 
Lagar, regler och indikationer för organfördelning 

 

Transplantationslagen ligger till grund för hur organ från en avliden eller en levande 
donator fördelas. Lagen uttrycker att donatorn på något sätt måste ha gett sitt samtyckte 
till donationen. Bestämmelser angående donation kan göras genom att informera 
familjemedlemmar, fylla i ett donationskort eller genom att anmäla sig till 
donationsregistret via datorn (SOSFS 2009:30). För att en donation från en avliden 
donator ska ske krävs det alltid att donatorn först måste dödförklaras. Svensk lag 
understryker att en människa dödförklaras när denne har en total hjärninfarkt, vilket 
innebär att hjärnfunktionen är helt utslagen (SOSFS 2005:10). Målet vid donering är att 
upprätthålla funktionerna i organet på bästa möjliga sätt. För att organet ska kunna tas 
till vara på krävs det att cirkulationen i organet bevaras, det här görs genom att den 
dödförklarade behandlas i respirator men inte över 24 timmar. Dessa åtgärder vidtas på 
grund av att den totala hjärninfarkten leder till ytterligare komplikationer i organen 
vilket kan leda till att de inte längre går att användas (Järnesund 2014; Hambraeus 
Jonzon 2016). 

 
 
Efter noggrann utredning sätts patienten upp på en nationell lista där behov är den 
centrala faktorn som avgör vem som exempelvis får tillgängligt hjärta först (Kornhall, 
ss. 13–15, 21). Fördelningen av organ sker genom två olika prioriteringslistor. Prioritet 
ett innebär att patienten inte har någon specifik rangordning utan respektive 
transplantationscentrum avgör prioritering utefter personens tillstånd och prioritet noll 
innefattar hela Norden och betyder att patienten har förtur till organet relaterat till ett 
akut behov (Friman 2002, ss. 189–191). Vanligtvis när en hjärttransplantation övervägs 
har patienten beräknats till en överlevnad på mindre än ett år samt att alla andra försök 
till medicinsk behandling har granskats eller utförts (Dellgren et al. 2009). Viktiga 
moment  som  spelar  in  för  en  lyckad  transplantation  är  att  mottagare  och  donator 
matchar, både när det kommer till storlek på organ samt blodgrupp (Friman 2002, ss. 
190–191). 

 
 
Vårdvetenskapliga begrepp relaterat till upplevelser 

 

Nedanför presenteras de vårdvetenskapliga begreppen: hälsa, lidande, vårdande, behov 
och begär samt existens och mening. Dessa begrepp är en hjälp för att nå en djupare 
förståelse kring patientens upplevelse, och på så sätt finna rätt redskap för att stötta samt 
vårda patienten i väntan på en transplantation. 

 
 
Hälsa 

 

Wiklund (2011, s. 79) förklarar hur hälsan är central i människans liv och hur detta styrs 
av människans relation till omvärlden. Hon förklarar vidare hur hälsan är ett samspel 
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mellan den kulturella och sociala miljön, men även att det biologiska arvet spelar roll 
för en god hälsa. Eriksson (1989) beskriver att hälsa är större än att bara vara frisk från 
sjukdom. För att återfå eller bibehålla hälsan söker människor hjälp från vården när 
kroppen  utsätts  för  sjukdom  och  lidande.  Vården  ska  därmed  stärka  och  stödja 
patientens hälsoprocess (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47–49). Folkhälsomyndigheten 
definierar ordet hälsa som ett tillstånd av både psykiskt, fysiskt samt socialt 
välbefinnande (Folkhälsomyndigheten 2015). 

 
Hälsa innebär en upplevelse av helhet och sammanhang. För att kunna uppleva helhet 
och sammanhang behöver människan ha förmåga att kunna förankra sig i världen. Det 
innebär inte endast att vara förankrad i sig själv, utan även i andra. När patienten 
besitter den här förmågan uppstår harmoni och balans och detta kan anses som hälsa. 
Om man således inte har förmågan att förankra sig i båda delarna, så kan det resultera i 
ohälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 80–83). 

 
 
Lidande 

 

Eriksson (1989) betonar hur hälsa likaså som lidande är en del av människans liv. Hon 
förklarar vidare att vårdens syfte är att lindra patientens lidande. Detta görs bäst genom 
att ge hen det stöd och den hjälp som krävs för att lindra lindandet och för att på så sätt 
uppnå god hälsa. Lidandet är inte endast ett symptom som går att se, utan också en 
process som upplevs inifrån. Hon beskriver lidandet som någon form av kränkning eller 
hot, samt förlusten av sig själv och sin egen kontroll (Wiklund 2011, ss. 79–82, 96). 

 
Vårdpersonal kommer ständigt i kontakt med lidande, trots att de gör det så har de 
likaså som patienterna fortfarande svårt att uttrycka och förklara vad lidande är. De lär 
sig istället att fokusera på att lindra symptomen, detta leder i sin tur till att 
helhetsperspektivet av den unika patienten försvinner, så som dennes upplevelser och 
känslor (Wiklund 2011, s. 97). Wiklund (2011, s. 97) förklarar vidare att patienter är i 
behov av att få hjälp att få sätta ord på sitt lidande. De behöver få tala om vad de 
upplever och känner. 

 
Kaos och lidande leder till att en förändring i livet måste ske, dessa faktorer gör att ett 
nyskapade av hur man ser på livet uppstår och där av väljer man att leva livet 
annorlunda. Lidande är en del av hälsan och dessa två begrepp hör ihop med varandra. 
Lidandet kan förklaras som något som plågar människan och som gör att hens hälsa 
hotas (Eriksson 1994, ss. 93–94; Wiklund 2011, ss. 98–99). Hälsoproblem är något som 
kan  uppkomma  i  relation  till  lidande.  Istället  för  att  ta  reda  på  vad  som  är  den 
bidragande faktorn till lidandet, söker många patienter en enklare utväg exempelvis 
genom att ignorera sin sjukdom. Detta kan bidra till ytterligare lidande. Därmed måste 
en lösning från lidandet  skapas, så att hotet mot hälsan förintas och patienten kan 
uppleva en så god hälsa som möjligt (Wiklund 2011, ss. 98–100). 

 
Att vara lidande kännetecknas av en kamp mellan vad man fruktar och det man upplever 
som något gott. Lidandet blir en kamp mellan hopp, hopplöshet samt mellan liv och 
död. Hälsa och lidande är ständigt närvarande i en människas liv och det är de som 
formar och utvecklar hen som person. När människan upplever förlust av kontroll och 
att ens helhet blir rubbad är lidandet en konsekvens som uppstår, vilket patienter i 
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väntan på en transplantation kan relatera till. Människan förstår inte hur hen ska fungera 
i  det  nya  tillståndet  och  därmed  upplevs  en  känsla  av  att  man  inte  är  hel,  hela 
människans existens blir därmed hotad (Wiklund 2011, ss. 100–102). 

 
Att vårda 

 

Wiklund (2011, s. 148) talar om att vården är till för att stärka hälsa och motarbeta 
ohälsa och sjukdom. Hon förklarar vidare att vården ska återställa patientens hälsa i så 
god mån som möjligt och på så sätt minska lindande vilket leder till att livet blir 
uthärdligt. Hon påpekar också att andra människors lidande har gett upphov till 
vårdandet. Att i mötet mellan lidande och kärlek till andra människor uppkommer 
medlidandet och där ur föds viljan att hjälpa samt att vårda. Stor vikt läggs på att 
vårdaren bemöter patienten på ett sätt som gör att hens värdighet inte kränks. Därför är 
det viktigt att vårdaren är lyhörd samt uppmärksam på vad patienten uttrycker och hur 
den ter sig (Wiklund 2011, s. 168; Dahlberg & Segesten 2010, s. 192). 

 
Om patienten tvingas ta större ansvar för sin hälsa än vad hen är motiverad till är risken 
stor att vården blir oetisk. Vården bör vara uppbyggd på ett etiskt sätt där patienten görs 
delaktig i den mån som hen vill, på så sätt skapas en trygg relation och tillit till den 
sjuksköterska som vårdar patienten. Patienten får på så sätt utrymme att lära sig att 
acceptera sin sjukdom och att komma tillfreds med sin situation. Vården blir därmed 
optimal och patienten skapar förutsättningar för sig själv, som gör det möjligt att leva i 
nuet samt tillsammans med omvärlden (Wiklund 2011, ss. 160–161). 

 
 
Behov och begär 

 

Begär och behov tror många har samma betydelse, vilket inte är fallet. Ett begär är 
något som en person innerst inne eftersöker och inte kan leva utan, detta kan delas in i 
två urbegär som är: Begär efter liv och begär efter kärlek. Begäret kan aldrig 
tillfredsställas helt utan måste underhållas livet ut. Ett behov är något som kan 
tillfredsställas för stunden, exempelvis hunger. Du kan vara hungrig, äta en bit mat och 
sedan  är  du  mätt  för  stunden.  Du  har  tillgodosett  behovet.  Kan  människan  inte 
tillgodose sina behov eller begär uppstår som följd problem (Wiklund 2011, ss. 60–61). 

 
Begärets drivkraft kan ses som människans handlingsförmåga. Skulle människan bli 
handlingsförlamad uppstår problem med att underhålla begären vilket i sin tur leder till 
att behoven senare inte heller tillfredsställs. Personen i fråga tappar tillslut livslusten, tar 
avstånd från sina egna känslor och blir här förstelnad. Där av måste begäret ses som 
något som ska underhållas livet ut för att en person ska må bra (Wiklund 2011, ss. 61– 
62). 

 
 
Existens och mening 

 

Förmågan att kunna lyfta fram sin andliga sida och ställa existentiella frågor till sig 
själv är viktigt i människans existens. Frågor såsom vad meningen med livet är, varför 
man  ska  existera  om  man  ändå  ska  dö  eller  varför  just  hen  utsattes  för  sjukdom. 
Existens och mening kan ses som olika typer av funderingar om livet, funderingar på 
vad som är rätt och fel eller om vad som händer när vi dör. Men även frågeställningar 
kring vad livet innebär och att livet inte bara är kropp och själ. Existens och mening kan 
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förknippas med ohälsa och lidande, där av väcker lidande och död existentiella frågor 
hos personer i alla åldrar (Wiklund 2011, ss. 55–58; Willman 2009, s. 40; Almerud 
Österberg 2009, s. 700). 

 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 56–57) förklarar om hur plötsliga händelser såsom 
sjukdom kan få människans tillvaro att kollapsa samt påverka dennes identitet negativt 
som i sin tur leder till att man inte känner igen sig själv. Existensen blir hotad och det 
finns ingen mening längre. 

 
PROBLEMFORMULERING 

 
Allt fler människor i dagens samhälle riskerar att ådra sig en organsvikt, därmed ökar 
antalet personer på väntelistan för en organtransplantation. Detta leder i sin tur till ett 
ökat behov av organ. Problemet som uppstår då är att antalet sjuka ökar samtidigt som 
det råder brist på tillgång av organ. De drabbade får vänta längre, vilket leder vidare till 
olika upplevelser och känslor som kan komma att uppstå hos patienter i väntan på en 
organtransplantation. Få artiklar belyser upplevelsen före en transplantation och känslor 
som kan komma att uppstå då. Upplevelser hos patienter kan vara svåra för utomstående 
som inte genomgår samma sak att förstå. Upplevelser och känslor är högst individuellt 
för varje enskild individ, och det är viktigt att belysa innebörden i hur patienter upplever 
exempelvis hälsa, lidande, vårdande, behov och begär samt existens och mening. 
Känslorna kan vara besvärliga för patienter att hantera samt leda till ett onödigt lidande 
på grund av ökad oro och rädsla. Det är faktorer som skulle kunna påverka personers 
hälsa inför en transplantation och försvåra så att transplantation inte blir av lyckat 
resultat. Hur upplever personen hela processen fram till att hen får ett nytt organ? Hur 
hanterar hen sin sjukdom utan en garanti på om hen är berättigad ett nytt organ eller 
inte? En ökad förståelse för patienters lidande och hens förändrade livssituation kan 
vara betydelsefullt, detta för att kunna ge bästa möjliga vård. Att fördjupa sin förståelse 
kring  vårdvetenskapliga  begrepp  ur  ett  patientperspektiv,  kan  detta  hjälpa 
sjuksköterskan i sitt bemötande av patienten? Så att till exempel rätt stöd kan ges och så 
att patienten och dess närstående kan finna sin upplevelse av hälsa i det aktuella 
tillståndet? 

 
SYFTE 

 
Syftet är att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av att vänta på ett nytt organ. 

 
METOD 

 
Metoden som har använts för detta arbete är en litteraturstudie. En litteraturstudie 
innebär att man skapar en redogörande sammanställning av materialet som skildrar ett 
visst kunskapsområde (Friberg 2012, ss. 134–139). I den här studien har författarna 
använt redan publicerade vetenskapliga artiklar, dessa granskades, bearbetades samt 
sammanställdes slutligen till en litteraturstudie. 

 
I resultatet användes totalt åtta stycken artiklar, dessa artiklar tog upp ämnet om 
upplevelsen i väntan på ett nytt organ. 
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Datainsamling 
 

En   allmän   sökning   gjordes   enligt   Friberg   (2012,   s.   100)   för   att   skapa   en 
litteraturöversikt kring området som studien skulle fördjupas i. Vid första sökningen 
upptäcktes det att området av upplevelsen före en transplantation var begränsat. 
Författarna utökade därför publiceringsåret till cirka 15 år gamla artiklar, sökorden som 
användes vid litteratursökningen var transplantation, waiting, experience, patients och 
transplant recipient i olika kombinationer. De databaser som användes var Cinahl och 
Nursing and Allied Health databas. Artiklarna som samlades in var både kvalitativa och 
kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar, som berörde området av upplevelser inför 
transplantationer. För litteratursökning, se bilaga 1. 

 
Först valdes artiklar efter titel, detta fördjupades senare i att läsa abstrakten. Genom den 
här överblicken valdes de artiklar som skulle granskas med hjälp av Fribergs 
granskningsmall  (2012,  s.  44),  för  att  möjligen  inkluderas  i  studien. 
Inklusionskriterierna för studien var att patienterna skulle stå på listan för en 
organtransplantation. Organen i fråga skulle vara antingen hjärta, lungor, lever, njurar 
eller tarmar. Patienterna skulle vara 18 år eller äldre och artiklarna skulle vara skrivna 
på svenska eller engelska. Initialt var tanken att använda sig av både kvalitativa samt 
kvantitativa  artiklar.  Men  vid  genomläsning  av  abstrakten  uteslöts  de  kvantitativa 
artiklar då de inte svarade på syftet. Artiklarna som plockades ut, lästes sedan i sin 
helhet och granskades slutligen genom Fribergs (2012, ss. 44–45, 133–134) 
översiktsmall för kvalitativa artiklar. 

 
 
Dataanalys 

 

Författarna av studien valde att skapa ett helikopterperspektiv över det valda området. 
Först sökte de fram artiklar vars rubriker överensstämde med valt syfte. Därefter lästes 
sammanfattningarna för att sedan kunna välja ut artiklar att fördjupa sig i. Friberg 
(2017, s. 146) beskriver helikopterperspektivet som en adekvat metod att använda sig av 
för att få tydlig översiktsbild av valt ämne. Av trettiofem lästa sammanfattningar visade 
sig endast tretton stycken svara på studiens syfte. Artiklarna som författarna valde att 
läsa skrevs ut på papper och fördelades jämt sinsemellan. Dessa granskades i enlighet 
med Fribergs översiktstabell (2017, ss. 47, 141–150). Se översiktstabell, bilaga 2. 

 
Av  de  tretton  artiklar  som  granskades  kunde  åtta  stycken  slutligen  inkluderas  i 
resultatet. Friberg (2017, ss. 148–150) beskriver hur en sammanställning av material 
utförs och det var denna metod som författarna har använt som stöd när de sammanställt 
artiklarna. De fyra artiklar som exkluderades var på grund utav att de inte svarade på 
studiens syfte. Författarna läste sedan de inkluderade artiklar samt granskade dem 
noggrant. Utefter detta plockades delar av artiklarna ut med hjälp av färgpennor som 
svarade på syftet, för att sedan paras ihop och få en bild av vad artiklarna hade 
gemensamt eller vad som skilde sig. Därefter skapades fem kategorier som var kopplat 
till syfte. Kategorierna som bildades var: att stå i standby – när livet begränsas av 
sjukdom, att lägga sitt liv i någon annans händer, att bekanta sig med döden, att 
uppleva hopp – det som håller patienter vid liv och att inte vara ensam – stöd från olika 
håll. 
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RESULTAT 
 
I följande text presenteras resultatets fem kategorier: att stå i standby – när livet 
begränsas av sjukdom, att lägga sitt liv i någon annans händer, att bekanta sig med 
döden, att uppleva hopp – det som håller patienter vid liv och att inte vara ensam – stöd 
från olika håll. Dessa kategorier belyser patientens upplevelse i väntan på att få ett nytt 
organ. 

 
 
Att stå i standby – när livet begränsas av sjukdom 

 

Patienter förklarar att allt börjar med att kroppen sviker. En sviktande organfunktion har 
många konsekvenser, bland annat en ökad trötthet och brist på energi samt allt mer 
svårigheter i att koncentrera sig. Utan att själv ha valt det, tvingas man slutligen till att 
avstå från saker som man brukar göra och ens sociala umgänge blir allt mindre (Frejd, 
Nordén & Dahlborg-Lyckhage 2008). 

 
Patienter upplevde att väntan var att leva med restriktioner och detta gjorde att livet 
stannade upp (Naef & Bournes 2009). Regler var tvungna att följas och patienten fick 
exempelvis inte resa utomlands. Man var tvungen att finnas tillgänglig dygnet runt och 
det fanns massa besök som redan var inbokade, vilket försvårade planering av livet 
utanför sjukhuset. Njurpatienter beskriver vidare om hur de ständigt behövde dialys och 
hur detta hindrade tiden med familj och vänner. Dem som hade möjlighet till att få 
dialys i hemmet valde hellre detta, för att undvika sjukhusmiljön och för att kunna ha ett 
mer vardagligt liv (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). 

 
Många patienter upplevde gemensamt en oro för det där telefonsamtalet som bara kan 
komma när som helst (Chong, Kim, Kim & Lee 2016). Patienterna vill inte glömma 
telefonen hemma, telefonen får aldrig vara urladdad och allt kretsar kring att inte missa 
ett enda telefonsamtal. Varje gång telefonen ringer uppkommer en tanke om att det kan 
vara deras tur. Samtidigt som att det blir som ett slag i magen varje gång det inte är det 
samtalet som kommer (Naef & Bournes 2009). Det står alltid en väska packad utifall att 
det ska bli dags, patienten vill inte slösa någon värdefull tid och utsätta sig själv för 
något som kan komma att förstöra deras chans till en transplantation (Yngman-Uhlin, 
Fogelberg & Uhlin 2015). Att vänta på att bli transplanterad gör att man hela tiden 
känner sig förvirrad och upplever en osäkerhet på dagen som komma ska. Planering 
utanför sjukhuset är inte längre den dominerande faktorn och livet levs som att man 
konstant står i standby (Spiers & Smith 2016; Frejd, Nordén & Dahlborg-Lyckhage 
2008). 

 
 
Att lägga sitt liv i någon annans händer 

 

Att inte själv kunna kontrollera sin livssituation, är att lägga sitt liv i någon annans 
händer vilket många patienter upplever är svårt (Chong, Kim, Kim & Lee 2016). 
Väntande patienter har berättat att vistelsen innan transplantation på sjukhus och i 
sjukhusmiljö ibland har varit frustrerande, särskilt om man haft en svårare bakgrund 
som exempelvis ett tidigare missbruk. Patienter har förklarat att de känt sig dömda och 
att de fått en känsla av att dem har behövt bevisa sin legitimitet, eller sin så kallade rätt 
till det nya organet (Brown, Sorell, McClaren & Creswell 2006). 



8 
 

 
 
Vissa patienter talar om den strikta planen som personer på listan måste följa, regler och 
riktlinjer som måste levas efter för att utgångsläget för en operation ska bli så bra som 
möjligt. De får exempelvis restriktioner om hur eller om de ens får resa, det blir någon 
annan som bestämmer hur du ska leva. Väntande patienter upplevde att det funnits en 
brist på kontakt mellan transplantationsteamet och patient, vilket har skapat ett stort 
vårdlidande. En patient upplevde det som att om hen skulle dö, då skulle detta vara på 
grund av transplantationskoordinatorn. Koordinatorerna är duktiga på att beräkna en 
preliminär tidsram om hur länge man kan komma att vänta, dock är det sällan de 
återkopplar när det går över tiden vilket gör patienter oroliga (Baker & McWilliam 
2003; Brown, Sorell, McClaren & Creswell 2006). 

 
Trots mycket negativa tankar kring konsekvenserna av väntandet uttryckte en patient att 
en positiv följd av att lämna över sitt liv, var att transplantationsteamet var de som höll i 
alla trådar. De hade kunskapen, erfarenheten, möjligheterna och det var bara de som 
kunde göra det omöjliga möjligt. Tillit och förtroende för transplantationslaget har visat 
sig  vara  ett  positivt  element  för  vissa  av  de  väntande,  trots  svårigheterna  med  att 
överlåta sitt öde till någon helt okänd. Trots att transplantationsteamet innebar ett stort 
stöd, så upplevde många patienter det som en källa till att mycket ångest och tvivel 
uppstod i livet. Detta på grund av att dem hela tiden blev påminda om sitt 
sjukdomstillstånd. Interaktionerna med teamet påminde patienter om att de var svårt 
sjuka och att det väntade på en räddning (Baker & McWilliam 2003; Brown, Sorell, 
McClaren & Creswell 2006). 

 
 
Att bekanta sig med döden 

 

Flertalet patienter talar om sina upplevelser och sin rädsla om att dö innan möjligheten 
för en transplantation uppstår, de beskriver detta vidare som en medvetenhet om att 
tiden sakta rinner ut (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). När väntan blev längre 
än först planerat upplevdes en frustration hos patienterna som ledde till skörhet och fler 
komplikationer. Dessa konsekvenser av väntandet skapade en oro hos patienterna, och 
en rädsla över att inte få bli transplanterad i tid eller att vara för svaga för att klara av en 
operation (Chong, Kim, Kim & Lee 2015). En patient talar om sin upplevelse av att 
först bli nekad till en transplantation, tankarna som uppstod då var ovisshet. Känslan av 
att inte kunna kontrollera sin livssituation och rädslan av att döden kommer allt närmre. 

 
Många tankar kretsade även kring att någon annan var tvungen att dö för att patienten 
själv skulle få leva. Vissa patienter upplevde lycka när de läste i tidningen om olika 
olyckor samtidigt som en sorgsenhet uppstod för offret. Att läsa om att någon varit med 
i en olycka skapade en förhoppning hos patienten, om att möjligen få chans till dennes 
organ. De såg det som ett steg närmare operation och ett steg längre ifrån döden 
(Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). Många patienter utformade till slut en 
nyfunnen inställning till livet, att bara njuta och uppskatta saker mer än tidigare. De 
uttryckte att de levt i förnekelse om sin sjukdom och slutligen insett att de inte är 
Stålmannen. De började komma tillfreds med sin sjukdom och försökte uppskatta var 
dag för sig och det som dagarna erbjöd. Det handlade om att leva i nuet och inte ta 
någonting förgivet för att ingen människa är odödlig (Brown, Sorell, McClaren & 
Creswell 2006). 
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Att uppleva hopp – det som håller patienter vid liv 
 

Hoppet, är något som flera patienter talar om och anser är en viktig upplevelse. Det är 
det  som  får  många  patienter  att  orka  med  vardagen  och  väntan  inför  att  bli 
transplanterad. Patienter talar om hur de upplever hopp varje dag när telefonen ringer, 
de hoppas på att det äntligen ska vara deras tur. Hoppet ger dem styrka och en känsla 
om att allt kommer bli bra igen (Knihs, Sartori, Zink, Roza & Schrimer 2013). 

 
En patient talar om sin upplevelse av att första gången under sitt sjukdomsförlopp känna 
hopp. Att själv veta hur sjuk man är och inte kunna se någon annan utväg än döden. Att 
senare få reda på att det finns en utväg och att hen är berättigad den, det var första 
gången just den här patienten insåg att det fanns ett hopp om en fortsatt framtid (Chong, 
Kim, Kim & Lee 2015). Patienter talar om sina upplevelser i mötet med andra patienter, 
dem förklarar att utbytet av erfarenheter gav dem hopp. Hoppet hjälpte patienterna att 
komma tillfreds med sin situation, samt fick dem att förstå att livet inte bara tog slut för 
att  dem  hade  ådragit  sig  en  sjukdom.  Patienter  uttrycker  vidare  hur  de  såg  andra 
patienter äntligen få sitt nya organ och hur livet sedan fortsatte. Detta gav dem hopp om 
att det snart skulle bli deras tur och att det faktiskt finns en framtid. Vidare förklarade 
patienterna det som att dem inte var ensamma i sin situation och att hopp också uppstod 
genom att de stöttade varandra (Knihs, Sartori, Zink, Roza & Schrimer 2013). 

 
Patienter talar om hur de kan uppleva en känsla av hopp när de exempelvis åker förbi en 
ambulans. Det växer fram en tanke om att den här olyckan eventuellt kan leda till att 
hen själv får ett nytt organ. Känslan blandas dock med sorgsenhet för offret och för 
offrets familj. Någon förlorar någon, samtidigt som offret kan bli den som räddar livet 
på någon annan som är i väntan på ett nytt. De förklarar vidare om hur dem försökt 
intala sig själva att aldrig förlora hoppet (Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015). En 
lång väntetid gjorde dock att hoppet sakta försvann. Känslan om att det aldrig skulle bli 
dennes tur växte sig allt större. Men att sen se andra patienter genomgå en lyckad 
transplantation, gjorde så att hoppet sakta kunde växta fram igen. En patient talar om 
något liknande och att hen förberedde sig för det värsta, samtidigt som hen fick en 
positiv känsla av att se andra patienter komma från lyckade operationer. Detta 
framkallade ett hopp hos även den här patienten, ett hopp om en ljusare framtid (Naef & 
Bournes 2009). 

 
 
Att inte vara ensam – stöd från olika håll 

 

Dagligt stöd från familj och närstående upplevde patienter vara ett stort behov under 
deras sjukdomsförlopp. Det var inte just praktisk hjälp som var det viktigaste utan 
framförallt att bara finnas där. Patienterna uttryckte en stor tacksamhet gentemot deras 
närstående då de kände att de stöttade dem genom alla restriktioner och fanns med 
under hela processen (Chong, Kim, Kim & Lee 2015; Yngman-Uhlin, Fogelberg & 
Uhlin 2015). Patienter uttryckte vidare hur att närstående även hjälpte dem mentalt på 
olika vis. Dem stöttade patienten genom deras besök, när patienten inte kände att hen 
orkade ta sig ut och göra något fanns närstående där för att motivera (Naef & Bournes 
2009). Familjen har en viktig roll under tiden då patienten väntar på en transplantation, 
många   genomgår   en   svår   organsvikt   och   behöver   stöd   både   fysiologiskt   och 
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psykologiskt. De bidrar med styrka, säkerhet och hopp för patienterna (Knihs, Sartori, 
Zink, Roza & Schrimer 2013). 

 
Många patienter uttryckte gemensamt hur kontakt med personer i liknande situationer 
var ett stort stöd. Patienterna kunde identifiera sig med varandra och många kände att 
dem blev förstådda på ett helt annat sätt. Dock var det jobbigt när detta stöd försvann av 
olika anledningar, exempelvis dödsfall eller att den andra gick vidare med sitt nya liv 
(Yngman-Uhlin, Fogelberg & Uhlin 2015; Naef & Bournes 2009). 

 
Patienter som genomgick hemodialys benämnde varandra som att nästan vara en familj, 
de sågs så pass ofta och dem fann styrka i att de genomgick samma behandling, 
tillsammans. Det fanns fler i samma situation och det gjorde att de inte kände sig 
ensamma under den här svåra tiden (Knihs, Sartori, Zink, Roza & Schrimer 2013). 

 
DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 

I det här arbetet valde vi att använda oss av ett helikopterperspektiv för att få en så bred 
litteraturöversikt som möjligt. Flertalet artiklar som hittades vid första sökningen visade 
sig handla om efterförloppet av en transplantation, vilket inte var det vi eftersökte i det 
här  arbetet.  Efter  flera  sökningar  lyckades  vi  tillslut  finna  artiklar  som  beskrev 
patientens upplevelser i väntan på en transplantation, vilket besvarade det syfte som 
examensarbetet handlade om. Dock var det var svårt att hitta flera artiklar som svarade 
på syftet, därför var vi tvungna att utöka publiceringsåret och använda oss av ett flertal 
sökord i olika kombinationer. Sekundärsökningar utfördes och även där var det svårt att 
få fram önskat material, därför begränsade vi oss till databasen Cinahl då den innehöll 
flest användbara artiklar. Vi fann dock ytterligare en artikel via Nursing and Allied 
Health databas som visade sig vara till hjälp för analysen. Totalt användes åtta stycken 
artiklar i resultatet. Vi hade från början som mål att hitta tio stycken artiklar, men efter 
upprepande sökningar och tidsbrist fick vi acceptera att vi endast kunde använda oss av 
åtta stycken. Däremot är de artiklar som använts till resultatet av bra kvalitet, då 
tillvägagångssättet och metoderna har utförts på ett trovärdigt sätt. Här 
uppmärksammades även liknande fynd, genomgående i alla artiklar. Efter att vi hade 
fått fram ett eget resultat och sammanställt detta kunde vi sedan se att dessa åtta 
artiklarna som använts var tillräckligt för vårt examensarbete. 

 
I det här arbetet har det endast använts kvalitativa studier, då vi gemensamt var överens 
om att kvantitativa studier inte innehöll vad som eftersöktes. Fördelen med att använda 
kvalitativa studier är att de ger en djupare kunskap kring patientens upplevelser och 
känslor. Deltagarna i de använda artiklarna har alla genomgått sjukdom och blivit 
uppsatta   på   väntelistan   för   en   organtransplantation.   Därför   kan   de   beskriva 
upplevelserna på ett subjektivt sätt vilket leder till en mer trovärdig studie, eftersom det 
är upplevelserna i väntan på en transplantation som eftersöks. Den här litteraturstudien 
hade möjligtvis kunnat få mer tyngd om den innehöll både kvalitativa samt kvantitativa 
artiklar. Detta på grund av att kvantitativa studier vanligtvis omfattar ett större antal 
deltagare än kvalitativa studier, dock hade den då blivit mer övergripande än fokuserad 
enligt  oss  som  författare.  Om  studien  hade  genomförts  på  ett  annat  sätt,  kanske 
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resultatet hade påverkats. Studien hade kunnat bli mer kontextuellt förankrad om vi 
hade valt att genomföra en empirisk intervjustudie kring upplevelserna av att vänta på 
ett nytt organ. Då vi inför detta examensarbete har använt oss av andras artiklar, grundar 
sig  dessa  redan  i  sina  egna  analysmetoder.  Artiklarna  speglar  även  de  tidigare 
forskarnas förförståelse, detta eftersom att forskarna har tolkat sitt eget material inför 
sina studier. Detta beskriver Svenska Akademins ordbok (2006) som något om tolkats 
om, en omtolkning. Som vidare har använts i den här studien och i ett sådant led 
slutligen  kan  leda  till  ett  missvisande  resultat.  På  grund  av  att  varje  tolkning 
uppkommer ur en förförståelse, så är även alla människors tolkningar unika. Även om 
de tidigare forskarna försökt att inte ha förutfattade meningar kan det trots detta ändå ha 
uppstått en förförståelse, eftersom dem troligtvis eftersökt ett visst resultat. De tidigare 
forskarna kan därför medvetet eller omedvetet valt att exkludera eller inkludera fynd för 
att nå ett önskat resultat. Därför är det av stor vikt att förstå vad en förförståelse innebär 
samt att man är medveten om att man själv besitter en förförståelse och att man därför 
går in i artikelgranskningen med ett öppet sinne. Detta är något som vi inför denna 
studie har tagit hänsyn till. Med hjälp av ett öppet sinne blev vi mer mottagliga för att 
upptäcka olika infallsvinklar som annars hade kunnat gå oss förlorat. Genom att vi 
hittade liknande fynd i de olika artiklarna som inkluderades för den här litteraturstudien, 
minskade risken för att viktigt material gick förlorat. Fynden användes sedan till att 
bilda olika kategorier, som sammanfattade det patienterna upplevde gemensamt. 

 
Inklusionskriterier för studien var att patienterna skulle stå på listan för en 
organtransplantation, samt att de skulle vara över 18 år. Vi valde detta breda sökområde 
för att ämnet inte var studerat och vi ville ha ett så brett resultat som möjligt. Artiklarna 
som inkluderades skulle inte heller vara över 15 år gamla. Det hade varit önskvärt med 
nyare artiklar för att få ett mer aktuellt resultat, men då området var begränsat gick inte 
detta. Dock fann vi artiklar som var från endast några år tillbaka vilket stärkte resultatet. 
Studien har inte inkluderat några könsskillnader. Skillnader mellan kön är något som 
hade varit intressant att titta vidare på. Vi valde att exkludera detta, men den här 
infallsvinkeln hade i slutändan kunnat ge studien ett annorlunda resultat. När analysen 
av artiklarna genomfördes användes Friberg (2017, ss. 148–150) som stöd. Med hjälp 
av denna analysmetod fick vi en bra struktur över det valda området. Detta gav oss en 
bra grund till att finna genomgående likheter i materialet, vilket underlättade vid val av 
rubriker och kategorier. Ur likheterna bildades slutligen de fem kategorier som står för 
resultatet. 

 
 
Resultatdiskussion 

 

Vi har valt att diskutera kring tre kategorier från resultatet ovan, vilket är: att stå i 
standby – när livet begränsas av sjukdom, att uppleva hopp – det som håller patienter 
vid liv och att inte vara ensam – stöd från olika håll. Varför vi har valt att diskutera 
kring dessa kategorier är för att innehållet var återkommande i alla åtta inkluderade 
artiklar. I resultatetdiskussionen presenterar vi tankar och känslor som patienten kan 
komma att uppleva i väntan på en transplantation, men även vikten av vårdpersonalens 
stöd samt informationsförmåga under patientens väntande. 
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Att stå i standby - när livet begränsas av sjukdom 
 

Resultatet i studien påvisade hur många patienter i väntan på ett nytt organ upplevde att 
kroppen bara slutade fungera. Även Bjørk och Nåden (2008) beskriver i sin artikel om 
hur energin hos patienterna avtog och de blev allt mer trötta. Symptom som energilöshet 
och trötthet i sin tur ledde till att patienter fick svårt att koncentrera sig, detta vidare 
försvårade vardagen samt ledde till att livsgnistan gick förlorad. Wiklund (2011, s. 96) 
talar om hur lidandet är en del av människans liv. Hon beskriver lidandet vidare som att 
de inte bara är något kroppsligt utan även en känsla som kommer inifrån. Detta påverkar 
människan i dess helhet negativt och där av uppstår känslan av att lida. 

 
Litteraturstudiens resultat påvisade hur patienter upplevde att de blev begränsade utefter 
särskilda restriktioner som de var tvungna att följa. Burns, Fernandez och Stephens 
(2017) bekräftar detta i sin artikel genom att ta upp hur patienterna på väntelistan 
försökte följa alla restriktioner till punkt och prickar. Detta för att få ett så bra 
utgångsläge som möjligt och samtidigt öka sina chanser för en lyckad transplantation. 
Bjørk och Nåden (2008) styrker detta vidare genom att berätta om hur patienterna 
upplevde en osäkerhet om hur länge de skulle behöva vänta eller om de ens skulle klara 
av en operation när det väl blev deras tur. Bjørk och Nåden (2008) skriver även om 
stress och andra levnadsvanor som kan påverka kroppen negativt och leda till att 
patienten inte klarar av en transplantation. Där av belyser de vikten av restriktioner 
relaterat till en transplantation, och hur viktigt det är att patienterna följer dessa. I 
studiens resultat framkom även att många upplevde en oro och ångest då dem inte 
riktigt visste när telefonen skulle ringa och när de skulle få ett besked. Ivarsson, 
Ekmehag och Sjöberg (2012) tar även de upp i sin studie hur exalterade patienterna blev 
när telefonen ringde, samtidigt som det blev ett stort lidande för dem när det inte var det 
väntade samtalet som kom. Wiklund (2011, ss. 100–102) påpekar hur livet blir en kamp 
mellan hopp och hopplöshet, känslan av att självkontrollen rubbas leder till att lidandet 
uppstår. Kampen mellan hopp och hopplöshet leder vidare till en kamp mellan liv och 
död. Wiklund (2011, ss. 57–58) förklarar vidare hur detta leder till tankar om existens 
och mening, vad är meningen med att leva om vi ändå ska dö i förtid? Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 56–57) stödjer detta genom att beskriva att när existensen blir hotad 
så upplever människor inte längre någon mening med livet. 

 
Studiens resultat gjorde att vi gemensamt kom fram till hur viktig sjuksköterskan roll är 
för patientens upplevelser och vi vill därför belysa vikten av att vårda. Exempelvis 
genom att uppmuntra patienten och att göra hen införstådd i att hen är expert på sin egen 
kropp. Wiklund (2011, s. 148) beskriver hur vården ska hjälpa patienten att återfå en så 
god hälsa som möjligt  och därmed  även  minska lindandet.  Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 216) förklarar även i sin bok om hur sjuksköterskan bör göra patienten 
medveten om kroppsliga förändringar som kan komma att uppstå. De skriver vidare om 
hur patienter behöver stöd och information om vad som kan komma att upplevas. Att 
exempelvis vissa läkemedel kan ha biverkningar som ökad trötthet, och att detta är 
något som patienterna bör göras uppmärksamma om. Vilket vi anser kan bidra till en 
känsla av hälsa och minskat lidande. 



13 
 

 

Att uppleva hopp - det som håller patienter vid liv 
 

Resultatet i studien lyfter fram hur väntan på en organtransplantation gör att många 
människor utsätts för sorg, stress, frustration och svårigheter i att behålla hoppet. Burns, 
Fernandez  och  Stephens  (2017)  bekräftar  detta  i  sin  artikel  då  de  skriver  om  hur 
patienter upplever hopp i samband med sjukdom, och hur hoppet är det som får dem att 
orka med ohälsan. De beskriver vidare i sin artikel om hur alternativ behandling och att 
bli uppsatt på väntelistan till en organtransplantation även kan inge stort hopp för 
patienterna. Varför det ingav en känsla av hopp var för att patienterna upplevde sig vara 
en del av ett samhälle, där personer i samma situation ingick och genomgick liknande 
känslor.  Eriksson  (1989)  förklarar  att  en  person  inte  endast  behöver  vara  fri  från 
sjukdom för att uppleva hälsa. Hon beskriver vidare att hopp och vetskapen om 
eventuella möjligheter kan leda till att människan upplever en viss hälsa i sitt aktuella 
tillstånd (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47–49). Resultatet i den här studien redovisade 
även hur hoppet kunde visa sig på olika sätt under väntan på en operation, och hur 
patienterna ständigt försökte intala sig själva att aldrig förlora det. Burns, Fernandez och 
Stephens (2017) tar också upp i sin artikel hur patienterna reflekterar kring hoppet som 
något de måste hålla fast vid. Dem skriver vidare hur patienterna uttryckt att deras 
tankar kring en transplantation upplevs som något skrämmande, men samtidigt att det 
var de ingreppet som gav dem hopp om att kunna leva ett normalt liv. Dahlberg och 
Segesten (2010, s. 57) beskriver hur sjukdom kan få människans tillvaro att kännas 
främmande, samtidigt som personen i fråga kan känna ny mening med livet genom en 
ökad självkännedom. Genom denna nyfunna erfarenhet kan patienten välja att 
omdefiniera  sina  livsmål,  vilket  i  sin  tur  kan  inge  ytterligare  hopp  om  en  fortsatt 
framtid. 

 
Med hjälp av studiens resultat drar vi som författare slutsatserna om att hopp är något 
som är sammansvetsat med både hälsa och livskvalitet. Studiens resultat visar även att 
det är hoppet som inger patienterna styrka och att det är därur de hämtar sin kraft för att 
orka med den långa processen som en transplantation innebär. Bjørk och Nåden (2008) 
stödjer detta genom att de i sin studie förklarar hur dessa egenskaper driver patienten till 
att klara av svåra perioder och därmed hjälper dem att bejaka sina möjligheter. Även 
Willman (2009, s. 39) bekräftar hur hoppet gör att patienten inte ger upp och att det är 
de som leder dem igenom den svåra samt långa tiden, i väntan på att bli transplanterade. 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47–49) stödjer detta i sin bok genom att förklara att 
hoppet gör att hälsan stärks, och därmed minskar lidandet. Genom hoppet kan även en 
upplevelse av helhet och sammanhang skapas, vilket stärker patientens hälsa. 

 
 
Att inte vara ensam - stöd från olika håll 

 

Resultatet i studien påvisade att familj och närstående upplevdes viktiga för patienter i 
väntan på en organtransplantation. I Ivarsson, Ekmehag och Sjöbergs (2012) artikel 
framkom liknande fynd, då forskarna uttrycker att anhöriga stöttade patienterna genom 
att besöka dem samt bara finnas där. Castle och Jones (2004) belyser även i sin artikel 
hur anhöriga bidrog med positiv energi och styrka, vilket gav patienterna en upplevelse 
av  trygghet  i  deras  långa  väntan  relaterat  till  transplantationsprocessen.  I  den  här 
studiens resultat framkom det även att patienter upplevde det som en stor hjälp att 
kunna utbyta erfarenheter med personer i liknande situationer. Detta genom att 
patienterna fick uttrycka sina tankar samt att höra andras tankar vilket i slutändan ledde 
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till en känsla av gemenskap. Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012) talar om liknande 
upplevelser då patienterna i deras artiklar förklarade hur de kunde identifiera sig i 
varandra  och  dela  med  sig  av  deras  upplevelser,  detta  ledde  till  en  känsla  av 
sammanhang och mening. 

 
Wiklund (2011, s. 60) beskriver i sin bok om begreppen begär och behov, som är något 
som vi människor känner och strävar efter att tillfredsställa. Hon menar vidare att det är 
det här som styr känslan av att vilja leva eller inte. Människor upplever ett begär av liv 
men även ett begär av kärlek. Tahan (1998) går vidare in på samma spår och kopplar 
samman detta med varför anhöriga har en så stor betydelse för patienten i väntan på en 
organtransplantation. Wiklund (2011, ss. 60–61) förklarar hur människans behov kan 
tillfredsställas för stunden. Är en människa trött och utbränd kan hen sova och äta bra 
mat för att finna ny energi. Begäret av att uppleva kärlek kan dock inte styras, det är 
något du får från dem i din omgivning menar hon vidare. Tahan (1998) knyter det här 
samman genom att förklara hur viktigt det är att anhöriga återkommer och finns med 
hos patienten. Och speciellt under en så svår period som när någon väntar på ett nytt 
organ Studiens resultat pekar på hur anhörigas kärlek och omsorg, gör att patienten orkar 
fortsätta transplantationsprocessen. Patienterna har ett behov av att få stöd och 
information från sjuksköterskan och de medpatienter som de träffar under förloppets 
gång. Castle och Jones (2004) styrker det här genom att berätta hur stödet från 
involverade gör att patienten upplever mer självförtroende, samt tillit inför en fortsatt 
framtid. Patienten får känslorna om att någon bryr sig, där med inges positiva tankar hos 
patienten. Exempelvis tankar om att hen kommer att klara av den stress och oro som 
många patienter kan komma att uppleva, i väntan på en transplantation 

 
Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012) poängterar att sjuksköterskan ska bidra till en 
god och säker vård. Vi vill därför uppmärksamma hur viktigt det är med en god 
finansiering inom hälso- och sjukvården för att kunna rekrytera, utbilda och framförallt 
behålla sjukvårdspersonal inom transplantations-organisationen. Som transplantations- 
patient krävs stöd från alla parter och inte allra minst från sjukvården. Finansiering är 
därför ett stort hjälpmedel för att kunna upprätthålla olika vårdorganisationer. Där av 
behöver detta belysas för att kunna säkerhetsställa en god vård i framtiden och för att 
patienterna ska uppleva bästa möjliga omhändertagande. Genom att vi ständigt arbetar 
med detta kan en hållbar samhällsutveckling inom vården upprätthållas och fortsätta 
utvecklas, vilket vi som författare för den här studien önskar (Svenska FN-förbundet 
2017). 

 
SLUTSATSER 

 
De slutsatser som vi gemensamt kommer fram till är att vårdvetenskapliga begrepp har 
en stor betydelse i vårdandet av patienter, som väntar på ett nytt organ. Detta för att 
kunna relatera till patientens upplevelser och känslor på ett djupare plan. Varje person är 
unik och hanterar sin situation på sitt eget sätt, även om två personer genomlider en och 
samma sjukdom. Vi drar även slutsatsen om hur viktig sjuksköterskans roll är för att 
kunna uppleva trygghet och därmed få en god vårdupplevelse. Slutligen kommer vi 
också gemensamt fram till att undervisning av både personal samt patient är viktigt och 
framförallt utveckling inom vården. Vilket är något som vi diskuterat sinsemellan och 
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haft lika åsikter kring. Detta på grund av att vården ska bli så säker och god i framtiden 
som möjligt. 

 
 
Praktiska implikationer 

 

- Sjuksköterskan bör uppmärksamma den här patientgruppens upplevelser för att 
kunna ge en så god vård som möjligt. 

 
- Det är viktigt att sjuksköterskan kan se varje patient som en enskild individ, 

patienten behöver inte vara helt fri från sjukdom för att uppleva hälsa. 
 

- Sjuksköterskan  bör  förstå  vikten  av  att  informera  patienten  och  att  alla 
människor har olika intagningsförmågor av information, den bör anpassas och 
upprepas flera gånger om för att nå fram. Målet med detta är att skapa så lite 
osäkerhet hos patienten som möjligt och att upplevelserna av vården blir av 
bättre kvalitet. 
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deceased donor: an interpretative 
phenomenological analysis. 
Spiers, J. & Smith, J.A. 

 
Psychology, Health & Medicine 
2016 
Storbritannien, London 

Att belysa de 
potentiella 
psykologiska 
utmaningarna som 
uppstår för de som 
står på väntelistan 
och för att i 
framtiden kunna ge 
rätt information för 
att stödja dessa 
patienter. 

Tio deltagare, 
åldrarna 20–60, på 
väntelistan för njur- 
transplantation. 

 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
analyserades via 
fenomenologisk 
analys, kvalitativ 
metodologisk 
tolkning. 

Två teman kopplade till 
upplevelsen av väntan och 
anpassning samt 
osäkerheten av att inte veta 
om när eller om de får 
transplanteras. 

 


