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Sammanfattning    

Njurtransplantation är den mest förekommande formen av organtransplantation i 

Sverige och är den effektivaste behandlingen mot terminal njursvikt. 

Njurtransplantation innebär en högre livskvalitet jämfört med behandling med 

hemodialys. Sjuksköterskan ger patienten stöd och undervisning efter transplantationen 

vilket ger förutsättningar att minska lidande och ge en upplevelse av hälsa för patienten. 

Sjuksköterskan kan möta njurtransplanterade patienter inom alla delar av sjukvården. 

Syftet är att beskriva vuxna patienters upplevelse av att leva med en transplanterad 

njure. En litteraturstudie enligt Axelsson (2012) med både kvalitativ och kvantitativ 

forskning valdes som metod. Nio artiklar analyserades. I resultatet beskrivs tre teman: 

Kroppen och den nya njuren, Tacksamhet och Ansvar, Ökad livskvalitet och rädsla att 

förlora den. De njurtransplanterade patienter upplever en förändrad kropp som fungerar 

igen med den nya njuren samtidigt som det innebär en balansgång mellan hälsa och 

sjukdom. Känslor av tacksamhet och ansvar följer med det nya livet. Den 

njurtransplanterade patienten upplever lycka över att bli transplanterad och frihet från 

dialys men en rädsla att förlora njuren finns alltid närvarande. Livet med en ny njure 

upplever den njurtransplanterade patienten som en stor förändring av den levda kroppen 

och en övergång från sjukdom till hälsa. En hälsa som patienten upplever ställer krav på 

att patienten tar ansvar för att sköta om sig. Njurtransplanterade upplever ofta att deras 

kropp inte tillhör dem själva och att de har ett begränsat inflytande över sin vård, då de 

är bundna till sjukvården för resten av livet. För att skapa en god vårdrelation bör 

sjuksköterskan vara lyhörd för patientens känslor efter njurtransplantationen och ha en 

förståelse för att den njurtransplanterade patienten har både positiva och negativa 

känslor.  

 

Nyckelord: Njurtransplantation, upplevelse, patient, levd kropp, tacksamhet, rädsla, 

livskvalitet, omvårdnad 
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INLEDNING 

Hur känns det att leva med en annan människas njure i sin kropp?  

 

Antalet njurar som transplanteras ökar varje år och donationsfrågan är något som väckt 

vårt intresse som blivande sjuksköterskor. Båda författarna har kommit i kontakt med 

njurtransplantation både i och utanför sjukvården. Under sjuksköterskeutbildningen har 

transplantation endast nämnts som behandling mot en sjukdom så som njursvikt, 

däremot har patientens upplevelse efter genomgången njurtransplantation inte berörts. 

Patienter som transplanteras har ofta en lång sjukdomstid innan de får den nya njuren 

och de bär med sig många upplevelser efter sin transplantation. Denna litteraturstudie 

handlar om den vuxna patientens upplevelse av att leva med en transplanterad njure.  

  

BAKGRUND 

Njurtransplantationer har utförts i Sverige sedan 1964 då den första lyckade 

njurtransplantationen utfördes på Serafimerlasarettet i Stockholm (Nyberg & Jönsson 

2004, s. 205). Varje år utförs cirka 350-400 njurtransplantationer. Den 30 september 

2013 hade 303 njurar transplanterats sedan 1 januari men fortfarande väntar 628 

personer på en ny njure (Donationsrådet 2013).  

 

Enligt en forskningsöversikt av Wainwright, Fallon och Gould (1999, s. 233) kan 

njursvikt behandlas på tre olika sätt, hemodialys, peritoneal dialys och 

njurtransplantation. Behandlingarna ger patienterna symtomlindring, förbättrar 

livskvalitet och förlänger den förväntade livslängden. Njurtransplantation innebär inte 

samma restriktioner i det dagliga livet som dialys medför. Förutom att behöva besöka 

dialysmottagningen tre gånger i veckan vid hemodialys eller några timmar dagligen för 

att sköta peritonealdialys i hemmet, innebär njursjukdomen restriktioner kring kost och 

dryck (Nyberg & Jönsson 2004, ss. 169,190, 220-222). Landreneau, Lee och 

Landreneau (2010, s. 41) beskriver att patienter som blivit transplanterade med en ny 

njure generellt sett har en bättre livskvalitet än de som behandlas med hemodialys. 

Samtidigt visar studier att stressfaktorer efter transplantationen påverkar livet negativt, 

de vanligaste stressfaktorerna som nämns är avstötning, infektioner, osäkerhet kring 

framtiden, kostnad för medicin och biverkningar (Wainwright, Fallon & Gould 1999, s. 

236). 

 

Njurtransplantation.  

Den effektivaste behandlingen mot terminal njursvikt är transplantation (Nyberg & 

Jönsson 2004, s. 205). Utredning och lämplig ålder, numera blir patienter upptill 70-års 

ålder aktuella, bestämmer om patienten ställs på kö för att bli njurtransplanterad (Järhult 

& Offenbartl 2013, s. 572). Vid utredning för om patienten är aktuell för 

transplantation, görs anamnes, en somatisk status utförs med hjärt-lungröntgen och 

EKG samt blod och urinprover (Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) 2013). 

Patienten som har andra sjukdomar skall utredas och få en prognos både på kort och 

lång sikt (Nyberg och Jönsson 2004, s. 207). Utredning kan då behöva kompletteras 

med fler undersökningar för att fastställa om patienten är aktuell för att genomföra 

transplantationen (SU 2013). 
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Beroende på om njuren kommer från en levande eller avliden donator ser själva 

transplantationsprocessen lite olika ut. Skall patienten transplanteras med en njure från 

en avliden donator blir tiden en faktor att ta hänsyn till. Patienten genomgår då alla 

förberedelserna på ett fåtal timmar.  Så är inte fallet om njuren kommer från en levande 

donator, då inläggningen sker några dagar i förväg för både mottagare och donator, 

vilket leder till att det finns mer tid för information och undersökningar innan 

transplantationen genomförs. Inför operationen skall patienten duscha, få urinkateter 

och perifer venkateter. Själva operationen genomförs på cirka 2-3 timmar. Kirurgen 

lägger in njuren genom ett snitt något ovanför ljumsken. Njuren ansluts till en stor artär 

(arteria iliaca) och en stor ven (vena iliaca) i ljumsken. När blodflödet släpps på blir 

njuren varm och oftast börjar njuren producera urin på en gång. Urinledaren ansluts till 

urinblåsan efter det och operationssåret sys igen. Patientens egna njurar lämnas kvar i 

kroppen (Nyberg & Jönsson 2004, ss. 210-211).  

 

För att behålla den nya njuren och undvika avstötning krävs en livslång behandling med 

olika immunosuppressiva läkemedel (Nyberg & Jönsson 2004, s. 211). Det är inte 

ovanligt att patienterna drabbas av biverkningar från behandlingen i olika grad, till 

exempel hudförändringar som innebär att huden blir tunn och skör. Patienten utvecklar 

också ofta vårtor. Olika läkemedel kan påverka kroppsbehåringen, antingen genom att 

ge håravfall eller att hårväxten ökar på ställen där det normalt inte finns så mycket hår. 

Viktökning är vanligt och de njurtransplanterade patienternas ansikte får ofta en rundare 

form, relaterat till Cushings syndrom som utvecklas vid långvarig eller kraftig 

kortisonbehandling. Förändringar i utseendet kan vara svåra att hantera, särskilt för de 

yngre patienterna. Det finns en ökad risk för att drabbas av olika maligna sjukdomar 

såsom hudcancer, men även andra sorters malignitet på grund av behandlingen. 

Osteoporos och diabetes hör också till några av de vanligaste biverkningarna (Bakkan, 

Myrseth, Konhshaug, Reblo & Grov 2011, ss. 504-505). 

 

Sjuksköterskans roll  

 

Sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad i samband med 

njurtransplantationen. Den tidiga postoperativa omvårdnaden sker på 

intensivvårdsavdelning och kan vara allt från några timmar till flera dagar beroende på 

hur väl den transplanterade njuren fungerar och hur operationen fortlöpt. Målet är att 

patienten skall återgå till sitt normala liv så snart som möjligt (Bakkan et al. 2011, ss. 

506-507). Patienten får gradvis ta över ansvaret för sig själv när det medicinska 

tillståndet är stabilt efter operationen och sjuksköterskan ger hela tiden patienten stöd 

och undervisning i hur livet fungerar efter transplantation (Nyberg & Jönsson 2004, s. 

213). Att klara sig på egen hand motiverar patienten till rehabilitering och ger därmed 

oftast ett ökat välbefinnande. Sjuksköterskans undervisning bör vara metodisk och 

anpassad för den enskilde patientens behov. Kunskapen skall vara förankrad så att 

patienten med egna ord och praktisk demonstration kan återge vad de lär sig. Förståelse 

för hur den immunosuppressiva läkemedelsbehandlingen fungerar och att lära känna sin 

kropp är viktigt för att kunna veta när sjukvården bör kontaktaktas. Bristande kunskaper 

och missuppfattningar kan leda till allvarliga konsekvenser som avstötning (Bakkan et 

al. 2011, ss. 506-507). Vårdtiden är, om inga komplikationer uppstår ungefär 10-14 
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dagar och patienten får fortsätta med polikliniska kontroller. Till en början kommer 

kontrollerna med täta intervaller men de glesas ut allteftersom tiden går, om allt 

fungerar som det ska (Nyberg & Jönsson 2004, s. 210-211). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005, s. 12) skall sjuksköterskan ha förmåga att förebygga och 

upptäcka hälsorisker hos patienten för att motverka att det uppstår komplicerande 

förhållanden i samband med vård och behandling. Patientens resurser skall tas tillvara 

och sjuksköterskan bedömer hur patientens förmåga till egenvård är, samt motiverar till 

förändringar i livsstilen för att optimera patienternas förutsättningar att bevara hälsa. 

 

Hälsa 

Enligt Buldkoglu, Kulakac, Keceioglu, Alkan, Yilmaz och Yucetin (2005, s. 471) visar 

tidigare forskning att kronisk njursvikt har flera negativa effekter på hälsan hos 

patienten som sänker livskvaliteten och välbefinnandet. En ny njure ger patienten 

möjlighet att återfå hälsa och kontroll över sitt liv igen. Enligt Eriksson (1989, ss. 36- 

37) kan hälsa beskrivas med begreppen sundhet, friskhet och välbefinnande. Sundhet 

ses som att ha ett sunt förhållande till sin egen person, att ha en god rums- och 

tidsuppfattning. Egenskaperna ses som förutsättningar för att göra egna hälsosamma val 

och hantera svårigheter som uppstår i livet. För den njurtransplanterade patienten är det 

viktigt att äta hälsosamt och motionera för att inte drabbas av fetma och diabetes då de 

har en ökad risk för att drabbas av detta relaterat till immunosupprimerande 

behandlingen (Nyberg & Jönsson 2004, s. 212). Friskhet beskriver Eriksson (1989, ss. 

36 -37) som graden av kroppsliga funktioner och frånvaro av sjukdom. Den behandling 

som ges till njurtransplanterade för att hålla dem friska sänker motståndskraften mot 

vissa infektioner. Risken för allvarliga infektioner är som störst den första tiden efter 

transplantation. Det är viktigt att patientens upplevelse av biverkningar tas på allvar, 

annars finns risken att patienten ändrar i sin medicinering och då orsakar en avstötning 

av njuren (Nyberg & Jönsson 2004, s. 214). Välbefinnande är den egna känslan som har 

utgångspunkt i livsvärlden, den kan aldrig bedömas av andra utomstående utan är en 

unik upplevelse (Eriksson 1989, ss. 36- 37). Amarena och Wallace (2009, s. 276) 

beskriver att efter njurtransplantationen upplever patienten ett växande egen värde med 

mer energi och en förbättrad hälsa. Hälsa innebär en upplevelse av sig själv som en hel 

individ och förankrad i sin egen kropp, vilket ger möjlighet att uppleva tillvaron 

meningsfull. Sjukdom betyder inte att människan inte kan uppleva hälsa och beroende 

på vilken situation människan befinner sig i varierar den upplevelsen (Eriksson 1989, s. 

12, 44-45, 76). Den njurtransplanterade patienten skall vara uppmärksam på att 

vätskeintaget och urinmängden överensstämmer för kontroll av njurens funktion. 

Sjukdomskänsla, feber och ömhet över njuren kan tyda på avstötning och det är viktigt 

att patienten då tar omedelbar kontakt med sjukvården (Bakkan et al. 2011, ss. 507, 

514).  

 

Lidande 

Sviktande organfunktion som behöver behandlas med transplantation ger ett 

sjukdomslidande (Frejd, Nordén & Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 14). Lidande är ett 

begrepp som sjuksköterskor möter dagligen i vårdandet av patienten. Att fokusera på 

patientens levda erfarenhet ger en förståelse för hur patienten upplever lidande såväl 

som lindrat lidande. Eriksson (1994, ss. 82-99) beskriver tre olika former av lidande, 
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sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. De olika formerna av lidande kan vara 

svåra att särskilja då de ofta går in i varandra. Sjukdomslidande kan innebära både 

kroppslig smärta i samband med sjukdom och behandling som exempelvis vid 

transplantationsoperationen, men också ett själsligt och andligt lidande. Vårdlidande 

orsakas av vård eller otillräcklig vård. Det kan ske med direkta handlingar men även ett 

bristande förhållningssätt i samband med vårdandet av patienten. Värdigheten kränks 

och patienten fråntas möjligheten att känna sig hel som människa och ha tillgång till 

sina egna resurser. Att lägga stor vikt vid patientundervisning är en viktig strategi för att 

undvika ett vårdlidande hos den njurtransplanterade patienten (Nyberg & Jönsson 2004, 

s. 213). Livslidande är det lidande som kan beskrivas som en kraftig förändring och ett 

hot mot det normala livet. Att låta patienten berätta om sitt lidande i förhållande till 

sjukdom och olika händelser ger möjlighet till reflektion. Reflektion som kan skapa en 

mening i det lidandet som patienten upplever och ge en känsla av kontroll över vad som 

sker. Berättelsen kan skapa en väg till upplevelse av hälsa hos patienten (Fredriksson & 

Eriksson 2001, s. 9).  

 

Levd kropp 

Då en patient får en njure transplanterad innebär det en stor förändring och patienten får 

ett nytt förhållningssätt till sin kropp. I en studie av Frejd, Nordén & Dahlborg- 

Lyckhage (2008, s. 16) beskrivs njuren som något främmande, njurens plats kunde 

kännas utanpå kroppen och var något som patienten tänkte på. Wiklund (2003, ss. 48-

49) beskriver Merleau- Pontys ide om kroppen som subjektiv. Det är med kroppen 

individen upplever världen och skapar den egna identiteten. Det går inte att lämna den 

egna kroppen och upplevelsen av kroppen är unik för var och en av oss. Förändring 

såsom sjukdom ger en förändrad syn på och upplevelse av den levda kroppen, 

tillsammans med de kroppsliga förändringarna kan förutsättningarna för individen att 

vara i världen bli annorlunda.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Transplantation föregås av ett lidande för patienten och begränsningar i det dagliga livet 

relaterat till njursjukdomen. Ett nytt organ betyder hopp och avsevärd förbättring i 

livskvalitet (Nyberg & Jönsson 2004, s. 206). Det är en stor omställning för patienten 

och även om de flesta njurtransplantationer är lyckade finns inga garantier för om eller 

hur länge den nya njuren kommer att fungera. Njurtransplantation är den mest 

förkommande formen av organtransplantation i Sverige och 2012 transplanterades 

närmare 400 njurar från både levande och avlidna donatorer (Donationsrådet 2013). 

Kroppen är en levd erfarenhet och förändring av den innebär en förändring av 

människans upplevelse av sig själv. Sjuksköterskan kan komma att möta 

njurtransplanterade patienter inom alla delar av vården och en förståelse för patientens 

upplevelse är viktigt för att utveckla en god vårdrelation och för att kunna ge god 

omvårdnad, detta motiverar vårt val att genomföra litteraturstudien. 

 

SYFTE 

Beskriva vuxna patienters upplevelse av att leva med en transplanterad njure. 
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METOD 

En litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-220) är vald som metod för att besvara 

hur patienten upplever att leva med en transplanterad njure. En litteraturstudie är en 

metod som sammanställer och ger en översikt över vad forskningen säger om ett utvalt 

område. Bakgrunden till en empirisk studie består ofta av en litteraturgenomgång men 

kan även publiceras som en studie i sig och kalls då för Review. De data som används i 

litteraturstudien skall utgöras av primärkällor i form av referee-granskade vetenskapliga 

rapporter eller artiklar. 

  

Litteratursökning 

Litteratursökningen inkluderar både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar. 

Sökorden som användes är Kidney transplantation, Transplantation, Kidney, Quality of 

life, Experience, Qualitative, Patient. De inledande sökningarna gav huvudsakligen 

kvantitativa studier och därför lades sökordet Qualitative till. Databaser CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PubMed (United States 

National Library of Medicine, NLM) användes då de är inriktade på 

omvårdnadsforskning. En närmare beskrivning av sökhistoriken finns i bilaga 1. En 

manuell sökning i funna artiklars referenslistor gav ytterligare en artikel som 

inkluderades i litteraturstudien. 

 

För att inkluderas skulle artiklarna vara från 2003 eller senare, skrivna på engelska, 

norska, danska eller svenska och vara peer-reviewed. Studier avseende barn 

exkluderades. Titel och abstrakt var vägledande för vilka artiklar som valdes för analys. 

Artiklar med tydlig medicinsk inriktning valdes bort då de inte berörde patientens 

upplevelse. Två av artiklarna behandlar förutom njurtransplanterade patienter även 

lever-, hjärt- och lungtransplanterade. De delar i artiklarna som behandlar 

njurtransplanterade patienter inkluderades då i resultatet. Artiklarna som analyserats 

presenteras i bilaga 2. 

 

Analys 

Litteraturanalys enligt Axelsson (2012, ss. 212-215) tillämpades, nio artiklar ingick i 

analysen. Inledningsvis lästes artiklarna igenom och sammanställdes i en tabell, de delar 

som redovisas är teoretisk bakgrund, syfte, metod och resultat i respektive artikel. 

Sammanställningen gav en överblick och helhet över det material som kommit fram, där 

likheter och skillnader kunde urskiljas. Författarna läste därefter artiklarna flera gånger 

var för sig för att bli bekanta med materialet. Gemensamt kom författarna fram till tre 

teman i materialet som berörde patientens upplevelse av att leva med en ny njure. 

Artiklarnas resultat lästes återigen och materialet bearbetades och sorterades under 

respektive tema med hjälp av olika färgpennor. Nio subteman skapades under arbetets 

gång. Teman och subteman presenteras i tabell 1. 

 

RESULTAT 

De tre teman som återkommit genom texten i de utvalda artiklarna är, Kroppen och en 

ny njure, Tacksamhet och ansvar, Ökad livskvalitet och rädsla att förlora den (tabell 1). 
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De ger en beskrivning av vad den njurtransplanterade patienten upplever efter 

transplantation. Kroppen och en ny njure berör de kroppsliga upplevelserna efter 

njurtransplantation, hur kroppen börjar fungera och hur patienterna känner sin nya njure 

i kroppen. Tacksamhet och ansvar handlar om de känslor patienten upplever mot 

donatorn, sig själv och sin omgivning efter transplantationen. Ökad livskvalitet och 

rädsla för att förlora den tar upp de positiva upplevelserna av att leva med en ny njure 

men också farhågorna patienterna har kring livet efter transplantationen. 

 

Tabell 1. Teman och Subteman i resultatet av hur patienten upplever att leva med en 

transplanterad njure. 

  

Tema Subtema 

Kroppen och en ny njure Kroppen fungerar 

Den nya njuren 

Balans mellan hälsa och sjukdom 

Tacksamhet och ansvar Tacksamhet 

Otillräcklig tacksamhet 

Ansvar att sköta om sig 

Ökad livskvalitet och rädsla att 
förlora den 

Frihet 

Rädsla för att förlora sin nya njure 

Lycka över att få en transplanterad njure 

 

Kroppen och en ny njure 

Patientens upplevelse av hur kroppen förändras efter njurtransplantationen. Kroppen har 

återfått funktioner som varit förlorade och det finns en ny njure i kroppen som är 

orsaken till förändringen patienten upplever. Det nya livet är en balansgång mellan 

hälsa och sjukdom hos den njurtransplanterade. 

 

Kroppen fungerar 

Efter transplantationen upplever patienterna en glädje över att kroppen fungerar igen. 

Kroppsliga symtom som tidigare orsakat lidande försvinner och en känsla av 

pånyttfödelse infinner sig hos den njurtransplanterade patienten, även om en känsla av 

trötthet infinner sig i det inledande skedet efter transplantationen (Frejd, Nordén & 

Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16). Att urinproduktionen kommer igång visar att den nya 

njuren fungerar och är en viktig upplevelse för den njurtransplanterade patienten. 

Tidigare restriktioner angående mat och dryck försvinner, men detta kan också leda till 

problem med obalans mellan det ökade vätskeintaget och urinproduktionen. Patienten är 

försiktig och kontrollerar noggrant mängden urin som produceras för att upptäcka 

skador i ett tidigt skede på den transplanterade njuren (Wiederhold, Langer & 

Landenberger 2011, s. 420). 

 

Den nya njuren 

De första dagarna har patienterna smärta från operationssåret och njuren kan kännas 

inuti kroppen vid vissa rörelser (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). 



 7 

Den postoperativa smärtan förstärker den fysiska känslan av att en ny njure finns i 

kroppen (Ådahl 2013, s. 140). I vissa fall upplever patienten ett främlingskap inför den 

transplanterade njuren (Frejd, Nordén & Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16; Ådahl 2013, 

s. 140). Patienter kan känna osäkerhet över hur den nya njuren sitter fast i kroppen och 

undrar om man kan röra sig som vanligt utan att det innebär risker för njuren (Frejd, 

Nordén & Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16). 

 

En studie av Amerena och Wallace (2009, s. 277) beskriver att patienterna kan ha två 

olika förhållningssätt till njuren, antingen ses den som en separat del av kroppen som 

patienten har nytta av eller så fann patienten ett sätt att se njuren som en del av sig själv. 

Patienten kan till en början känna äckel inför transplantatet men försöker överkomma 

detta för att skapa en god relation till den transplanterade njuren och göra det mesta av 

sin andra chans i livet. Ådahl (2013 ss. 138-140) beskriver hur känslorna inför den 

transplanterade njuren är blandade den första tiden, det varierar allt ifrån äckel till 

kärlek och intimitet. Patienten skapar sig med tiden en relation till sin nya njure och ser 

den som sin egen. Att namnge sin nya njure är ett sätt för patienten att skapa en relation 

till den transplanterade njuren och fira det nya livet. 

  

Balans mellan hälsa och sjukdom 

Transplantationer innebär alltid en risk för att drabbas av komplikationer och att 

kroppens immunförsvar påverkas negativt av de immunosuppressiva medicinerna 

(Frejd, Nordén & Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16). Sårbarheten för infektioner innebär 

att njurtransplanterade patienterna upplever sig balanserar mellan sjukdom och hälsa. 

Omgivningen ser inte alltid den sårbarheten och har inte förståelse för att hur 

patienterna upplever sin egen hälsa (Amerena & Wallace 2009, s. 276). Den 

immunsuppressiva medicinen och dess biverkningar påminner patienten hela tiden om 

sin sjukdom. Att inte ha inflytande över vad som händer medicinskt gör att den 

njurtransplanterade patienten upplever att kroppen inte längre tillhör dem själva utan 

sjukvården (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr 2007, ss. 658-660). En del av att 

acceptera den transplanterade njuren är också att acceptera den livslånga 

medicineringen som hindrar kroppen från att stöta bort njuren. Detta blir ytterligare en 

riskfaktor eftersom medicinen bryter ner kroppen, patienten är kopplad till sjukvården 

för att kontrollera hälsostatus och dosjustering av immunsuppressiva mediciner (Ådahl 

2013, s. 138). Patienterna är vaksamma på sjukdomstecken som kan tyda på att den 

transplanterade njuren börjar svikta, det ses som ett nödvändigt ont för att få behålla 

hälsan (Orr et al. 2007 s. 658). Frejd, Nordén och Dahlborg- Lyckhage (2008 s. 16) 

beskriver den livslånga kontakten med sjukvården som något som de 

njurtransplanterade patienterna inte nödvändigtvis har dåliga erfarenheter av och det 

finns en tillit till sjukvården bland patienterna. 

 

Tacksamhet och ansvar 

Tacksamhet hör till de känslor som njurtransplanterade uttrycker mest men 

tacksamheten kan upplevas svår att uttrycka av flera olika anledningar. Patienterna 

upplever ett ansvar mot sig själv och sin transplanterade njure. 
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Tacksamhet 

Efter transplantationen upplever patienten framförallt tacksamhet över att de fått en ny 

njure. Mottagarna ser njuren som en gåva, som ett nytt liv och man känner tacksamhet 

oavsett om njuren kommer från en levande eller avliden donator. Tacksamheten som 

den njurtransplanterade patienten upplever riktar sig även till donatorns familj och 

njurtransplantationsteamet (Buldukoglu et al. 2005, s. 443; Orr et al. 2007 s. 659; 

Schipper, Abma, Koops, Bakker, Sanderman & Schroevers 2013, s. 7). Tacksamheten 

till transplantationsteamet var särskilt stor när den njurtransplanterade patienten 

kontaktade dem för att det var oroliga för sin hälsa, de fick snabbt svar och 

blev inkallade till sjukhuset omedelbart. På sjukhuset upplevde patienterna sig väl 

bemötta och bekräftade vilket gav dem en känsla av att vara privilegierade och speciella 

(Orr et al. 2007 s. 659). Tacksamheten över att en annan människa har beslutat att 

donera sitt organ och att mottagaren därför får en ny chans i livet medför också en 

känsla av ansvar för den njurtransplanterade patienten (Frejd, Nordén & Dahlborg- 

Lyckhage 2008 s. 16). Ett sätt att uttrycka sin tacksamhet är att fira dagen som 

transplantationen genomfördes och den pånyttfödelse det innebar genom att ta lite extra 

hand om sig själv. De mottagare som hade en levande donator kunde fira genom att 

köpa presenter till donatorn (Orr et al. 2007, s. 659; Schipper et al, s. 7; Ådahl 2013, ss. 

141-142). En deltagare beskriver hur njurens födelsedag är viktigare än sin egen 

födelsedag (Ådahl 2013, s. 142). 

 

Otillräcklig tacksamhet 

Förväntningar på livet efter transplantation kan vara stora och när de inte uppfylls 

känner patienten besvikelse över att det inte blev som de tänkt sig. De 

njurtransplanterade patienterna kunde uppleva informationen från sjukvården före 

transplantationen som ensidigt positiv vilket gav en alltför positiv bild av livet efter 

njurtransplantationen. Besvikelsen var svår att hantera då patienterna känner ett krav att 

vara tacksamma (Schipper et al. 2013, ss. 8-9). Det kan vara svårt att uttrycka klagomål 

och negativa känslor efter transplantationen då det kan tolkas som otacksamhet hos 

andra människor i deras omgivning (Amerena & Wallace 2009, s. 276; Orr et al. 2007, 

s. 659). 

 

Att visa sin tacksamhet kan vara svårt när patienterna inte vet hur det skall återgälda en 

gåva av sådan stor betydelse som en ny njure innebär. Det kan också vara svårt att 

acceptera att någon annan var tvungen att dö eller att en levande donator utsattes för 

lidande i samband med transplantationsoperationen (Schipper et al. 2013, s. 8).  

 

Ansvar för att sköta om sig 

Wiederhold, Langer och Landenberger (2011, s. 420) beskriver hur patienter till en 

början känner osäkerhet efter transplantationen då ansvaret att hålla kroppen frisk som 

tidigare legat hos dialysmaskinen återgår till den njurtransplanterade patienten. Ansvaret 

innebär att ta hand om sig själv, sin egen hälsa, i högre grad för att undvika 

komplikationer. Patienterna känner ett stort ansvar att ta hand om sin nya njure då de 

upplever en tacksamhetsskuld till donatorn och dennes familj (Orr et al. 2007, s. 659; 

Ådahl 2013, ss. 140-141). Njuren upplevs som en skör varelse som behöver ett speciellt 

omhändertagande (Buldukoglu et al. 2005, s. 474). När en njure blir tillgänglig för 
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transplantation i England kallas flera potentiella mottagare till sjukhuset och njuren går 

till den bästa matchningen, det vill säga den som har mest lik vävnadstyp. Detta innebär 

att en eller flera patienter får lämna sjukhuset utan att bli transplanterade vilket ökar 

känslan av ansvar hos den mottagaren för att ta hand om sig själv och njuren (Orr et al. 

2007, s. 659). 

 

I en studie av Orr et al. (2007, ss. 657-658) beskrivs att de njurtransplanterade 

patienterna upplever ett stort ansvar för att sköta sina mediciner för att förhindra 

avstötning även om patienterna känner av biverkningar från medicineringen. Samtliga 

njurtransplanterade patienter såg biverkningar som oundvikliga och anpassade sig till 

sin situation. Att känna till och förstå sin behandlingsplan underlättade anpassningen till 

det nya ansvaret. För att inte glömma att ta sina mediciner användes olika påminnelser 

som exempelvis komihåg- lappar, alarm, dosetter och att förvara medicinerna synligt. 

Semestrar och längre utflykter måste planeras i förväg, för att inte glömma ansvaret att 

ta med sig de immunsuppressiva medicinerna. Patienterna anser det också viktigt att 

sköta sin kost och få tillräckligt med sömn för att ge kroppen de bästa förutsättningarna 

med den nya njuren. Patienterna kunde uppleva svårigheter att hålla en lagom 

kroppsvikt och ett bra blodtryck. Luk (2004, s. 205) och Schipper et al. (2013, s. 9) tar 

också upp känslan av rädsla för avstötning som ett självklart motiv för att ta sina 

mediciner regelbundet. Patienterna var medvetna om att medicinerna behövdes, de hade 

lärt sig leva med den förändringen och ansvaret det innebär. I den tidigare nämnda 

studien av Orr et al. (2007, s. 660) var det en patient som öppet sa att han kunde tänka 

sig att sluta ta sina mediciner för att återgå till dialys. Övriga njurtransplanterade 

patienter i gruppintervjun reagerade starkt på detta och ansåg att han övergav sitt ansvar 

mot donatorn och transplantationsteamet. 

 

Ökad livskvalitet och rädsla att förlora den 

Njurtransplantation innebär en ökad livskvalitet och frihet för patienten, samtidigt finns 

en rädsla hos patienten att förlora de positiva förändringarna.  

 

Frihet 

Den förbättrade fysiska hälsan gör att den njurtransplanterade patienterna känner frihet 

till skillnad från när de behandlades med dialys. Att jobba, åka på semester och 

fritidsaktiviteter känns lättare. Nya möjligheter visar sig efter transplantationen då 

sjukdomen inte längre styr vardagen (Schipper et al. 2013, s. 7). De njurtransplanterade 

pratar om den frihet det innebär att inte längre vara beroende av dialysen (Frejd, Nordén 

& Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16; Luk 2004, s. 205). Frihet handlar inte bara om att ha 

mer tid, utan även om att inte ha några begränsningar kring vad och hur mycket de 

njurtransplanterade patienterna får äta och dricka till skillnad från när de behandlades 

med dialys (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420).  

 

Njurtransplantationen innebär en ökad livskvalitet, detta gäller oavsett om patienten 

lider av biverkningar från den immunsuppressiv behandlingen eller inte (Buldukoglu et 

al. 2005, s. 474; Luk 2004, s. 205; Orr et al. 2007, s. 657). Patienterna känner sig 

mindre hjälplösa och upplever att de har mer kontroll i sin vardag, (Luk 2004, s. 205), 

de har mer energi och har fått en friare livsstil (Orr et al. 2007, s. 657).  
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Rädsla för att förlora sin nya njure 

I en studie av Luk (2004, s. 205) nämnde samtliga patienter risken för avstötning när de 

tillfrågades om vad som var svårast med att bli njurtransplanterad. Buldukoglu et al. 

(2005, s. 474) beskriver att njurtransplanterade patienter känner en genuin rädsla för att 

kroppen ska stöta bort den transplanterade njuren och patienterna var inte säkra på att 

det de gjorde var nog för att förhindra att en eventuell avstötning skulle ske. Att behöva 

gå tillbaka till dialys sågs som värre än tidigare nu när de upplevt alla positiva fördelar 

transplantationen inneburit (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 420). En 

kvantitativ studie (n= 109) av Nilsson, Forsberg, Bäckman, Lennerling och Persson (2010, 

s. 278) visar att av dessa upplever 36 % (n=39) av de njurtransplanterade hotet att 

drabbas av avstötning som hög och 47 % (n=51) patienterna ansåg sig inte själva kunna 

påverka risken för avstötning av njuren. 

 

Orr et al. (2007, s. 658) beskriver hur deltagarna i deras studie utrycker en påtaglig 

rädsla för att njuren skulle sluta fungera. Vissa utryckte att det hellre skulle vilja dö än 

att återgå till dialys. Tiden efter njurtransplantationen upplevs så mycket bättre vilket 

gör att de blir rädda för att förlora förbättringarna (Schipper et al. 2013, s. 8). Rädslan 

för att njuren skall sluta fungera är ständigt närvarande trots förhöjd livskvalitet i stort. 

Patienterna vet att njurens funktion är tidsbegränsad, hoppet sätts till att få ett nytt 

transplantat om njuren skulle sluta fungera (Orr et al. 2007, s. 658). Amerena och 

Wallace (2009, s. 277) beskriver att tidsbegränsning känns svår att leva med, men det 

viktigaste för patienterna är att göra det mesta av sin andra chans i livet. 

 

Lycka över att bli transplanterad 

Den första reaktionen efter operationen präglas av glädje och upprymdhet då patienterna 

ser att den transplanterade njuren fungerar (Ådahl 2013, s. 138). Under de första 

veckorna efter transplantationen njuter patienterna av de positiva förändringarna och 

den ökade livskvaliteten som den nya njuren ger. Transplantationen och möjligheten att 

leva ett i stort sett normalt liv som patienterna så länge väntat på har blivit verklighet. 

Förändringarna gör att de njurtransplanterade patienterna vågar se optimistiskt på sin 

nya situation och skjuter sin oro åt sidan (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011, s. 

421). 

 

I en studie av Orr et al. (2007, s. 659) beskrivs patienternas lycka över att ha fått en 

andra chans i livet i och med att de blivit transplanterade med en ny njure. Trots 

svårigheterna som de njurtransplanterade patienterna råkade ut för, hade de bestämt sig 

för att vara positiva och de klarade sig bra efter transplantationen. De jämförde sig 

också med andra patienter som framgångsrikt blivit njurtransplanterade och hoppades 

på liknande upplevelser inför det kommande livet med den nya njuren. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet för uppsatsen var att beskriva vuxna patienters upplevelse att leva med en 

transplanterad njure. En litteraturöversikt valdes som metod och utgick från Axelssons 
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(2013, ss. 203- 220) metod för litteraturstudier. För att hitta relevanta artiklar utgick 

författarna från syftets formulering för att skapa sökord. Databaserna som användes var 

CINAHL och PubMed då de inriktar sig på bland annat omvårdnadsforskning. 

CINAHL användes dock i mycket större utsträckning än PubMed då författarna kände 

sig mer säkra att söka i CINAHL, något som kan ses svaghet i litteraturstudien. 

Sökningen i PubMed gav en unik artikel som inte återfanns i CINAHL. Författarna 

valde att avgränsa sökningen mellan 2003- 2013 men majoritet av artiklarna är 

publicerade under den senare delen av sökspannet. Artiklar som berörde 

njurtransplantation hos barn inkluderades inte i sökningen då barn i vanliga fall inte 

vårdas utav allmänsjuksköterskor utan av specialistutbildade barnsjuksköterskor. 

 

Författarna valde att endast skriva utifrån de njurtransplanterade patienternas perspektiv 

då det blev för omfattande att beskriva samtliga former av organtransplantation.  Ett av 

motiven för författarna var att de tidigare mött njurtransplantation både inom och 

utanför sjukvården, ett annat motiv för avgränsningen var att njurtransplantation är den 

mest förekommande transplantationen i Sverige. 

 

Intentionen var att både kvalitativa och kvantitativa studier skulle ingå i 

litteraturstudien. Endast en kvantitativ artikel (Nilsson et al. 2010, ss. 274- 282) svarade 

an på syftet, den artikeln inkluderades i analysen och senare i litteraturstudiens resultat. 

Fler kvantitativa studier hade kunnat bidra till ett bredare perspektiv och större 

genomslagskraft då de ofta har fler antal deltagare än kvalitativa studier. De nio artiklar 

som ingick urvalet sammanställdes i en översiktstabell (bilaga 2) (Axelsson 2012, ss. 

212-213). Samtliga artiklar var av god kvalitet, de var referee- granskade och innehöll 

information för att ge ett mättat resultat om den njurtransplanterade patientens 

upplevelser att leva med en ny njure. 

 

De inkluderade artiklarna kom från europeiska länder förutom två studier som kom från 

Turkiet (Buldukoglu et al. 2005, ss. 471- 476) och Hong- Kong (Luk 2004, ss. 201- 

209). Resultatet kan appliceras på situationen för den njurtransplanterade patienten i 

övriga världen men kontexten bör beaktas. Författarna har begränsad kunskap om 

rutiner och traditioner kring hur njurtransplantation fungerar i de länder som 

inkluderades, detta skulle kunna påverka resultatet i artiklarna. Den njurtransplanterades 

situation i Sverige kan vara annorlunda i jämförelse med exempelvis den 

njurtransplanterade patienten i Hong- Kong, och därmed påverka upplevelsen av att leva 

med en transplanterad njure. 

 

En styrka i litteraturstudien är att det finns en bred åldersfördelning i de analyserade 

artiklarna, de intervjuade patienterna i studierna var mellan 18 – 75 år. Det finns med 

allt från den unga vuxna till den äldre patientens upplevelse av att leva med en 

transplanterad njure. Det varierar även i tid sedan genomförd njurtransplantation från 7 

dagar till 18 år, vilket troligtvis påverkar resultatet i studierna. Det kan vara en svaghet 

eftersom upplevelsen hos patienten kan förändras över tid och tidspannet är så stort, 

men det kan också vara en styrka eftersom det blir en bredd av olika upplevelser.  
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Resultatdiskussion 

Den njurtransplanterade patienten ser sin nya njure som en andra chans till ett normalt 

liv med en kropp som fungerar. En ny njure ger en ny kroppslig upplevelse för den 

njurtransplanterade patienten, som inkluderar att förhålla sig till och skapa en relation 

till den nya njuren (Amerena & Wallace 2009, s. 277; Ådahl 2013, ss. 138- 140). En 

lyckad njurtransplantation innebär dock inte att patienten ser sig som helt frisk, utan 

patienten upplever sig gå en balansgång mellan hälsa och sjukdom då patienten 

fortfarande behöver en livslång medicinering för att få behålla den nya njuren (Amerena 

& Wallace 2009, s. 276). Att leva med en transplanterad njure ger patienten en 

upplevelse av ansvar inför den nya njuren. Ansvaret innefattar att ta hand om sin kropp 

och sköta sin immunsuppressiva medicinering för att förhindra att den nya njuren slutar 

fungera eller stöts bort (Orr et al. 2007, ss. 657- 658). Tacksamhet är en stark känsla hos 

den njurtransplantaterade patienten, både mot donatorn och gentemot 

njurtransplantationsteamet. Den upplevda tacksamheten kan vara svår att uttrycka för 

njurtransplantationspatienten och kan också upplevas som ett krav från omgivningen 

(Schipper et al. 2013, ss. 8-9). Även om det finns en underliggande rädsla hos 

transplantationspatienten att den nya njuren skall stötas bort innebär livet med den nya 

njuren en upplevelse av frihet och ökad livskvalitet (Luk 2004, s. 205; Wiederhold, 

Langer & Landenberger 2011, s. 420). 

 

Den njurtransplanterade patienten har en känsla av pånyttfödelse efter transplantationen. 

Den levda kroppen förändras och med den också patientens upplevelse av sig själv 

(Frejd, Nordén & Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16). Det är tydligt hur begreppet levd 

kropp framträder i samband med njurtransplantation och patientens förutsättningar för 

att vara i världen förändras när patienten till mycket större del kan styra sitt eget liv utan 

att vara bunden till dialys. En studie av Sanner som beskriver både hjärt- och 

njurtransplanterades upplevelser (2003, s. 396) styrker detta resultat och beskriver att 

när den njurtransplanterades liv normaliseras efter transplantationen kan patienten 

stundtals glömma bort att det finns en ny njure i den levda kroppen. Ansvaret för 

transplantatet gör dock att den transplanterade snart blir påmind om njurens närvaro i 

kroppen.  

 

Njurtransplanterade upplever att den transplanterade njuren kan kännas främmande. Det 

kan skapa känslor av avsmak inför att ha någon annan människans organ i kroppen, men 

likaväl kan patienten beskriva känslor av tillgivenhet till njuren (Frejd, Nordén & 

Dahlborg- Lyckhage 2008, s. 16; Ådahl 2013, s. 140). Även Sanner (2003, s. 396) 

beskriver hur den njurtransplanterade patienten direkt efter operationen upplever njuren 

som främmande men efter endast några månader ses njuren som en del av den egna 

kroppen. Det beskrivs hur patienter som transplanteras kan uppleva sig påverkade av 

donatorn och dennes personlighetsdrag, män som får en njure från en kvinna kan 

uppleva sig mer kvinnliga (Platzer 1987, s. 128). En studie beskriver att det ses som 

betydelsefullt att få en njure av en person med samma kön som sitt eget då det känns 

mer naturligt för mottagaren (Sanner 2003, s. 395). Detta har inte framkommit i 

resultatet i litteraturstudien, vilket kan bero på att studierna till stor del är kvalitativa och 

därför kan skillnader i upplevelser förekomma beroende på vem som har blivit 

intervjuad och vilka frågor som ställts av intervjuaren.  
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Livet efter njurtransplantationen innebär inte enbart positiva upplevelser och förhöjd 

livskvalitet för patienten utan det finns även en verklig rädsla för att förlora sitt nya liv 

om kroppen skulle stöta bort den transplanterade njuren (Buldukoglu et al. 2005, s. 

474). Denna rädsla riskerar att glömmas bort av sjuksköterskan när så mycket fokus 

läggs på de positiva upplevelserna hos patienten. Sjuksköterskans undervisning ska ge 

patienten ett förhållningssätt för att klara sin vardag och inte utsätta sig för risker som 

kan leda till infektioner och i värsta fall avstötning. Samtidigt skall patienten försöka 

leva ett så normalt liv som möjligt. Patienterna får information innan transplantationen 

om att de kan förvänta sig minst en avstötningreaktion efter transplantationen, men trots 

att patienterna förbereds, blir de ändå skrämda och överraskade när det sker (Nilsson, 

Persson & Forsberg 2008, s. 2409). 

 

Det bör finnas en medvetenhet hos sjuksköterskan om att även om transplantation 

innebär stora fördelar för den njurtransplanterade patienten, och patienten kan känna sig 

friskförklarad, är patienten ändå inte frisk. Den immunsupressiva medicinen fungerar 

som en konstant påminnelse för patienten om att risken för avstötning alltid finns 

(Nilsson, Persson & Forsberg 2008, ss. 2411-2412). Författarna tror bemötandet från 

sjuksköterskan riskerar att bli bristfälligt, om det inte finns kunskaper kring patientens 

upplevelser efter transplantationen. Det bör finnas en öppenhet att patienten kan ha både 

positiva och negativa upplevelser efter njurtransplantationen. Även om patienten har en 

fungerande njure så kan sjuksköterskan aldrig bortse från patientens farhågor för att 

drabbas av avstötning men även att påverkas av biverkningar från de immunsuppressiva 

medicinerna.  

 

En intressant aspekt i studien av Nilsson et al. (2010, ss. 278- 279) är att de patienter 

som blivit transplanterade med en njure känner sig mer hotade av avstötning än de som 

transplanterats med hjärta, lunga eller lever. Författarna anser detta mycket intressant då 

den njurtransplanterade patienten kan återgå till dialys om njuren skulle stötas bort eller 

börja svikta, medans de som transplanterats med hjärta, lever eller lunga måste få ett 

nytt transplantat för att kunna överleva. En annan studie som jämför upplevelser mellan 

hjärttransplanterade patienter och njurtransplanterade patienter beskriver att även om 

hjärtat traditionellt ses som ett centrum för känslor och därför bör vara mer känslosamt 

laddat för den transplanterade patienten är det inte så. Njuren framstår hos de 

transplanterade som mer framträdande i och med att njuren kan kännas i kroppen och 

därför kräver ett starkare skydd än hjärtat (Sanner 2003, s. 398).  

 

Litteraturstudien visar att det finns en tacksamhet hos de njurtransplanterade mot 

donatorn (Buldukoglu et al. 2005, s. 443; Orr et al. 2007 s. 659; Schipper et al. 2013, s. 

7). I Sverige 2012 kom 39 % av alla njurar som transplanterades från levande donatorer 

(Donationsrådet, 2013). Fem år efter donation är det cirka 90 % av njurarna från 

levande donatorer som fortfarande fungerar, motsvarande siffra för avlidna donatorer är 

cirka 85 % (Lennerling 2012, ss. 14- 16).  Författarna anser att relationen mellan 

donator och mottagare i någon grad måste påverkas av transplantationen. Tankar måste 

väckas både hos mottagaren och även donatorn om vad som händer om det uppstår 

komplikationer, eller om donatorns kvarvarande njure börjar svikta. En studie av Gill 

och Lowes (2008, s. 1612) beskriver att relationen mellan donatorn och den 

njurtransplanterade förblir densamma eller förbättras efter transplantationen. Många tror 

att transplantationen ska påverka förhållandet genom att mottagaren upplever en 
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tacksamhetsskuld till donatorn men i efterhand visar det sig att det inte påverkar 

relationen negativt. Som litteraturstudien visar upplevs det svårt att uttrycka sin 

tacksamhet mot donatorn, vilket även Gill och Lowes (2008, s. 1612) beskriver, 

samtliga njurtransplanterade tackade sina donatorer, men ett enkelt tack kändes 

meningslöst för att uttrycka alla de känslor som uppstått efter att ha fått en ny njure från 

en närstående. Donatorerna känner en glädje och tillfredställelse över att ha donerat en 

njure och sett förbättringarna det innebär för mottagaren och dennes familj. Det blev en 

bekräftelse på att det de gjort var betydelsefullt (Gill & Lowes 2008, s. 1612).  

 

Att finna uttryck för sin tacksamhet kan vara svårt för den njurtransplanterade patienten 

(Schipper et al. 2013, s. 8). Det finns skillnader i utryck för tacksamhet mellan de 

patienter som fått sin njure från en avliden donator och de som fått från en levande 

donator. De patienter som fått sin nya njure från en avliden donator utrycker sin 

tacksamhet mer intensivt inför andra människor i sin omgivning genom symboliska 

handlingar som exempelvis tända ett ljus för donatorn. De som fått njuren från en 

levande donator upplevde det lättare att rikta sin tacksamhet direkt till donatorn (Sanner 

2003, s. 393). Att patienten skall känna sig tacksam får inte bli ett krav från sjukvården, 

då det riskerar att patienten istället känner skuld. Känslor av skuld kan göra att patienten 

inte vågar uttrycka upplevda svårigheter efter transplantationen, vilket i värsta fall kan 

leda till att patienterna inte vågar kontakta sjukvården när de känner att de mår dåligt. 

Det kan i sin tur bidra till att patienten drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Många patienter väntar idag på att bli transplanterade och som resultatet visar får 

patienten ett förbättrat liv och det blir lättare för patienten att återgå till arbetslivet efter 

en njurtransplantation. Varje lyckad njurtransplantation ger samtidigt en besparing på 2 

– 3 miljoner kronor för samhället, detta i jämförelse med patienten som genomgår 

dialysbehandling (Järhult & Offenbartl 2013, s. 572). Om kunskapen kring livet efter 

transplantation finns hos sjuksköterskan, kan det möjligöra att sjuksköterskan bidrar till 

att öka intresset för organdonation hos allmänheten och därmed till att allt fler 

människor tar ställning till att donera sina organ som i sin tur leder till fler 

transplantationer. 

 

SLUTSATSER 

Livet med en ny njure upplever den njurtransplanterade patienten som en stor 

förändring av den levda kroppen och en övergång från sjukdom till hälsa. En hälsa som 

patienten upplever ställer krav på att patienten tar ansvar för att sköta om sig. 

Litteraturstudiens resultat påvisar att njurtransplanterade upplever ofta att deras kropp 

inte tillhör dem själva och att de har ett begränsat inflytande över sin vård, då de är 

bundna till sjukvården för resten av livet.  

 

Denna kunskap bör användas av sjuksköterskan för att anpassa omvårdnaden för den 

enskilde patienten och få patienten att känna sig delaktig i sin egen vård och behandling. 

Tacksamhet och ansvar är känslor som patienten upplever. Sjuksköterskan bör ha en 

öppenhet för känslor som patienten upplever och en förståelse för att det även kan 

finnas känslor av besvikelse och skuld. Sjuksköterskan bör vara medveten om den 

rädsla som den njurtransplanterade patienten upplever för att förlora sin frihet och 
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livskvalitet, det ger sjuksköterskan möjlighet att skapa en bättre vårdrelation i mötet 

med den njurtransplanterade patienten. 

 

Kliniska implikationer 

 Sjuksköterskan som möter en njurtransplanterad patient bör vara medveten om 

att patienten upplever sig balansera mellan sjukdom och hälsa och ha en 

förståelse för patientens sårbarhet för bland annat infektioner. 

 

 Den njurtransplanterade patienten skall göras delaktig i sin egen vård och 

behandling, sjuksköterskan bör ha i åtanke att patienten är expert på sig själv 

och sin egen kropp. 

 

 För att skapa en god vårdrelation bör sjuksköterskan vara lyhörd för patientens 

känslor efter njurtransplantationen och ha en förståelse för att den 

njurtransplanterade patienten har både positiva och negativa känslor.  

 

 

Förslag på ytterligare forskning 

Författarna föreslår att vidare forskning kring hur njurtransplanterade ser på sin kropp 

efter transplantationen och hur deras kroppsbild förändras kan utföras. I några av 

studierna framkommer det att deltagarna har fått en ensidig bild av livet efter 

transplantation och att de ville ha mer information inför transplantationen. Relevant 

forskning skulle kunna vara att undersöka hur mycket och vilken information 

njurtransplanterade patienter vill ha och behöver innan transplantationen. Det skulle 

även vara av intresse att kartlägga om det har betydelse om njuren kommer från en 

levande eller avliden donator för den transplanterade patientens upplevelser och 

livskvalitet. 
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Bilaga 1 

 

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Inkluderade 

Cinahl Kidney 

transplantation 

AND Quality 

of life 

2003-2013 190 2  

Cinahl Kidney 

transplantation 

AND Quality 

of life AND 

Patient 

2003-2013 83 2 (1 dubblett) 

Cinahl Transplantation 

AND Kidney 

AND Patient 

AND 

Experience 

2003-2013 73 4 (1 dubbletter) 

Cinahl Transplantation 

AND Kidney 

AND Patient 

AND 

Experience 

2003-2013 

Adult 

33 2 (2 dubbletter) 

Cinahl Kidney 

transplantation 

AND 

Qualitative 

2003-2013 74 4 (3 dubbletter) 

Cinahl Kidney 

transplantation 

AND 

Qualitative 

AND 

Experience 

2003-2013 21 3 (3 dubbletter) 

PubMed kidney 

transplant 

AND 

qualitative 

AND 

experience 

 46 3 (2 dubbletter) 
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Bilaga 2 

 

 

 

Författare  

Årtal  

Titel  

Tidskrift 

Land 

Teoretisk 

utgångspunkt 
Syfte Studiedesign Resultat 

Amerena, P.& 

Wallace, P. 

2009 

Psychological 

experinces of 

renal transplant 

patients: A 

qualitative 

analysis. 

Counselling and 

Psychotherapy 

Research. 

Storbrittanien. 

Förlust av egen 

identitet och 

känsla av ett jag 

vid 

transplantation. 

Utveckla en 

teori baserad på 

levda 

erfarenheter hos 

mottagarna för 

att guida 

rådgivare och 

sjukvårdsperson

al. 

Grounded 

theory. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

8 deltagare 

mellan 

35-55 år. 

8mån- 18 år 

efter 

transplantation. 

Att leva i 

paradox och 

konflikt. 

Balansera 

mellan hälsa och 

sjukdom. 

Samhället ser 

mig som frisk 

men jag är 

fysiskt sårbar. 

Buldukoglu, K., 

Kulakac, O., 

Keceioglu, N., 

Alkan, S. 

Yilmaz, M. & 

Yucetin, L. 

2005 

Recipients´ 

Perceptions of 

Their 

Transplanted 

Kidneys. 

Transplantation. 

Turkiet. 

Sjukvårdsperson

al måste förstå 

mottagrens 

känslor och 

förväntningar på 

sin nya njure. Ett 

holistiskt 

synsätt. 

Utforska vuxna 

mottagares 

uppfattning av 

sin 

transplanterade 

njure. 

Fenomenologisk 

ansats. 

Frågeformulär 

med 9 frågor 

kring 

demografisk 

data och 3 öppna 

frågor där 

deltagare fick 

skriva fritt om 

sin nya njure.  

40 deltagare 

mellan 18- 56år 

7 mån- 15 år 

efter 

transplantation 

3 huvudteman 

samt 

underteman. 

Räddaren. 

Tacksamhet. 

Känsla av ansvar 

för njuren. 

Frejd, L., 

Norden, G. & 

Dahlborg- 

Lyckhage, E. 

2008 

Att bli 

transplanterad- 

en studie av 

patientens 

upplevelse. 

Vård i Norden. 

Sverige 

Omvårdnad. 

Livsvärldsbegre

ppet. 

Beskriva 

patientens 

upplevelse av att 

vara 

nytransplanterad

. 

Intervju med 

semistrukturerad

e frågor. Analys 

enligt 

Graneheim & 

Lundman och 

Polit & Hungler. 

14 deltagare 

mellan 22- 64 år 

1 månad efter 

transplantation 

Två teman. 

Kroppsligt kaos. 

Kroppsligt lugn 

och välbehag. 
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Luk, W. S - C 

2004 

The HRQoL of 

renal transplant 

patients. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Hong-Kong 

Hälsa, holistik 

och livskvalitet. 

Undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

njurtransplantera

de patienter. 

Kvalitativ 

design. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

34 deltagare 

mellan 27- 55 år 

3- 14 år efter 

transplantation. 

Fysisk 

förbättring men 

lider av 

medicinska 

biverkningar. 

Förbättringar i 

sociala och 

ekonomiska 

livet. 

Frihet. 

Nilsson, M., 

Forsberg, A., 

Bäckman, L., 

Lennerling, A. 

&Persson, L-O. 

2010 

The perceived 

threat of the risk 

for graft 

rejection and 

health-related 

quality of life 

among organ 

tranplant 

recipients. 

Journal of 

clinical nursing 

Sverige 

Omvårdnadspers

pektiv, 

livsvärldsperspe

ktiv och levd 

erfarenhet. 

Att testa och 

utveckla ett 

instrument den 

upplevda hotet 

för avstötning 

efter 

transplantation. 

Beskriva 

avstötning och 

livskvalitet. 

Frågeformulär 

som baserades 

på tidigare 

genomförda 

intervjuer med 

patienter som 

blivit 

transplanterade. 

Samt ytterligare 

ett frågeformulär 

som mäter 

hälsostatus. 

109 deltagare 

mellan 19- 65 år  

1år och 3 

månader- 3år 

och 3månader 

efter 

transplantation. 

Njursjuka 

känner sig mer 

hotade av 

avstötning än 

övriga grupper 

men alla grupper 

känner av ett 

ständigt hot. 

Orr, A., Willis, 

S., Holmes, M., 

Britton, P. & 

Orr, D. 

2007 

Living with a 

kidney 

transplant: A 

qualitative 

investigation of 

quality of life. 

Journal of 

Health 

Psychology. 

Storbrittanien 

Hälsorelaterad 

Livskvalitet 

Att utforska 

upplevelsen av 

att leva med en 

transplanterad 

njure för att få 

en djupare 

förståelse av 

dess påverkan på 

mottagarens 

livskvalitet. 

Intervjuer med 

fyra 

fokusgrupper 

som spelades in 

samt en som 

skrev 

fältanteckningar. 

Inledande frågor 

för att starta en 

diskussion, samt 

en 

sammanfattande 

fråga. 

52 deltagare 

mellan 24 -72år 

2- 8 år efter 

transplantation. 

Huvudfynd: 

Klara fördelar 

med att ha fått 

en ny njure. Fyra 

kategorier 

utveklades från 

huvudkategorin 

Livskavalitet . 

Medicinering, 

Rädsla, 

Tacksamhet och 

känsla av 

förpliktelse och 

Coping 

Schipper, K., 

Abma, T A., 

Koops, C. 

Bakker, I., 

Sanderman, R. 

& Schroevers, M 

Ingen tydlig. Tar 

upp livskvalitet 

som begrepp. 

Att beskriva de 

många problem 

som 

njurtransplantera

de kan uppleva 

samt strategier 

18 individuella 

intervjuer samt 2 

fokusgruppsinter

vjuer med totalt 

12 deltagare 

deltagare mellan 

Fyra kategorier 

med under 

rubriker: 

Upplevelser före 

transplantation, 

Positiva 
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J. 

2013 

Sweet and sour 

after renal 

transplantation: 

A qualitative 

study about the 

positive and 

negative 

consequences of 

renal 

transplantation. 

British journal 

of health 

psychology. 

Nederländerna 

för att anpassa 

sig till 

transplantatet. 

27- 70 år 

2- 9 år efter 

transplantation. 

förändringar 

tillsammans med 

anpassningsprob

lem, Mindre 

positiva 

förändringar och 

anpassningsprob

lem och 

Anpassning och 

motståndskraft 

efter 

transplantation 

Wiederhold, D., 

Langer, G. & 

Landenberger, 

M. 

2011 

Ambivalent 

lived 

exepriences and 

instruction need 

of patients in the 

early period 

after kidney 

transplantation: 

A 

phenomenologic

al study. 

Nephrology 

Nursing Journal 

Tyskland 

Har ingen 

teoretisk 

utgångspunkt. 

Beskriver att det 

inte finns någon 

teori på området. 

Att ge en 

översikt av 

erfarenheter och 

känslor hos 

patienter 

omedelbart efter 

första gångs- 

njurtransplantati

on. 

Husserl´s 

beskrivande 

fenomenologi. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

10 deltagare 

mellan 41- 66 år 

7- 21 dagar efter 

transplantation. 

Ett huvudtema: 

Att känna sig 

kluven. 6 

underteman: 

Väga dialys mot 

transplantation, 

Upplevelse av 

positiva 

förändringar, 

Hantera organet, 

Upplevelse av 

försämring och 

oro, Upplevelse 

av själförtroende 

och Upplevelse 

av behov av stöd 

Ådahl, S. 

2013 

When death 

enables life: 

incorporation of 

organs from 

deceased donors 

in Finnish 

kidney 

recipients. 

Mortality 

Finland 

Levd kropp och 

hur kroppen 

förändras vid 

transplantation. 

Att undersöka 

hur mottagaren 

återerövrar och 

återidentifierar 

sig med sin 

kropp efter 

transplantation. 

Djup intervjuer 

och deltagande 

observationer av 

olika aktiviteter 

anordnade av 

patientföreninge

n. 

18 deltagare 

mellan 30- 75år 

Ej beskrivit hur 

länge sedan 

patienten blivit 

transplanterad. 

 

Teman: 

Kroppsliga 

känslor, Skuld, 

Göra njuren till 

sin egen, Ett nytt 

jag 

 


