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Sammanfattning    
 
Transplantation är idag etablerad behandling vid leversvikt och njursvikt med mycket 
goda resultat gällande överlevnad. För patienten är det dock en stor omställning att lida 
av en livshotande sjukdom och i nästa stund ha fått någon annan människas organ som 
gör det möjligt att leva. Den nya livssituationen ställer stora krav på patientens 
anpassningsförmåga då behandlingen med immundämpande mediciner orsakar en 
mängd konsekvenser i det dagliga livet och hälsotillståndet. För att kunna hjälpa 
patienten i deras återhämtningsprocess måste vi som sjuksköterskor ta del av 
människans livsvärld där patienters upplevelser och erfarenheter har en central roll.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva människors upplevelser av att leva med en ny 
njure eller lever under de första åren efter transplantationen. 
 
Metoden är en litteraturstudie som utgår ifrån evidensbaserad omvårdnad med grund i 
analys av kvalitativ forskning eftersom patienters upplevelser av sin situation skall 
beskrivas. Resultatet sammanställs i teman: Att leva med otryggheten inför framtiden, 
betydelsen av en stödjande omgivning, tacksamhet för det nya livet, upplevelser av 
bristande autonomi, kampen om en nyorientering, medicineringens effekt på vardagen, 
behov av information. 
 
I resultatdiskussion diskuteras några av de teman som framkommit i resultatet. 
Otryggheten inför framtiden är centralt i resultatet. Rädslan för en avstötning präglar 
hela tillvaron och upplevs som ett osynligt hot. Stöd från familj och vänner upplevs som 
mycket viktigt för patienternas återhämtningsprocess. Efter transplantationen hamnar 
många i en ekonomisk svår situation som hämmar patienternas integritet och förmågan 
att återvända till ett normalt livsmönster. Det betonas även hur betydelsefullt det är att 
patienten är ordentligt informerad. I resultatdiskussionen belyses även praktiska 
implikationer för den kliniska omvårdnaden samt frågor av intresse för vidare 
forskning.         
 
Nyckelord: Litteraturstudie, upplevelse, nytt organ 
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INLEDNING 

Transplantation av organ har blivit effektiv behandling vid svikt i vitala organ och 
många gånger är det en livräddande åtgärd, där det inte finns någon alternativ 
behandling. Majoriteten av patienterna har levt ett liv med kronisk sjukdom när en 
organtransplantation blir aktuell. Patienten får en chans att återgå till det normala livet 
men ställs nu inför helt ny livssituation. För att kunna vårda transplanterade patienter på 
ett optimalt sätt behöver allmän sjuksköterskan kunskap om innebörden av hur det är att 
leva med ett nytt organ. Det räcker inte att vårda med ett utifrån perspektiv där 
medicinska uppfattningar har en central roll utan man måste anskaffa en ökad förståelse 
för hur det är att leva med en ny kropp. Upplevelserna kan skilja sig beroende på vilket 
organ som har transplanterats, därför har jag valt att begränsa mig till upplevelsen av att 
bli njurtransplanterad eller levertransplanterad och delvis för att jag arbetar med denna 
patientkategori. Uppsatsen skrivs för att etablera en fördjupad kunskap om vad det 
innebär att bli transplanterad utifrån ett patientperspektiv. 
 
 
BAKGRUND  

När vitala organ som njurar och lever slutar fungera är transplantation ibland den enda 
behandlingsformen. Vid njursvikt kan blodet renas på konstgjord väg genom olika 
former av dialysbehandling, men vid leversvikt finns ingen alternativ behandling. 
Njurdonation från levande givare står för 40 procent av alla njurdonationer i Sverige 
(Gäbel, 2007, s. 282) och det är framför allt vid njurtransplantation som levande givare 
kan användas men i vissa fall kan delar av en lever användas för organdonation. 
Överlevnadsstatistik för levertransplanterade och njurtransplanterade ökar för varje år 
tack vore framgångarna med immundämpande behandling. Behandlingen i sig 
predisponerar för en rad biverkningar och eftersom risken för avstötning alltid finns kan 
man aldrig avsluta behandlingen. Eftersom transplantation allt mer blir en rutinprocedur 
är det intressant att undersöka hur livet ter sig de första åren efter operationen. För att vi 
som vårdpersonal skall kunna hjälpa patienten i deras återhämtningsprocess behöver vi 
en fördjupad kunskap om patienters subjektiva upplevelser och erfarenheter.  
 

Historisk återblick  

Drömmen om att bota sjukdom genom att ersätta ett sjukt organ med ett friskt har 
funnits sedan urminnes tider. Utvecklingen inom transplantationskirurgin fick ett 
explosionsartat genombrott under 1960-talet. Den första lyckade transplantationen 
utfördes 1954 i USA när en enäggstvilling fick en njure av sin syster. Ingen avstötning 
skedde eftersom enäggstvillingar är genetiskt identiska men andra transplantationer 
misslyckades dock eftersom problemet med avstötning kvarstod. Under 1960-talet 
inledes de första framgångsrika transplantationerna tack vore immundämpande 
behandling. Överlevnaden förbättrades dramatiskt och transplantationsverksamheten 
kunde expandera. Även Sverige hängde med i utvecklingen och den första 
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njurtransplantationen utfördes 1964 (Jansson & Andersson, 2002). En förutsättning för 
att andra organ än njurar skulle tas tillvara var bevarad cirkulation och det var först 
1988 som hjärnrelaterade dödskriterier infördes vilket gjorde det möjligt att 
transplantera hjärta, lever och lungor (Gäbel, 2007). 
 

Sjukdomstillstånd i njurarna 

Njurarnas huvuduppgift är att upprätthålla homeostasen, dvs. en konstant och inre miljö. 
De har en central roll i kroppens förmåga att upprätthålla salt- och vätskebalansen, 
blodtrycket och syra-basbalansen. De reglerar även utsöndringen av kalk och fosfat och 
hemoglobinnivån i blodet dvs. blodets syretransporterande förmåga (Grefberg & 
Roman, 2003). När njurarna slutar fungera överlever man inte utan behandling, antingen 
genom att blodet renas på konstgjord väg eller att man få en ny njure från en annan 
individ. De vanligaste orsakerna till njursvikt är diabetes, glomerulonefrit som innebär 
kronisk njurinflammation och nefroskleros som orsakas av högt blodtryck (Livet som 
gåva, 2003). 
 

Sjukdomstillstånd i levern  

Levern reglerar livsviktiga funktioner i kroppen som vitamin och hormonregleringen 
och koagulationsmekanismerna. Den tillverkar ämnen som behövs för att bryta ned 
födan samtidigt som den har en avgiftande funktion. Det finns många orsaker till att 
leverns funktioner sviktar och en levertransplantation kan vara den enda behandlingen 
vid svår leversvikt. Kroniska leversjukdomar som alkoholcirros, primär billär cirrhos 
(autoimmun sjukdom) och skleroserande kolangit (kronisk inflammatorisk sjukdom) är 
de vanligaste orsakerna till transplantation. Andra orsaker till leversvikt är 
leverinflammationer orsakade av virussjukdomar som hepatit B och hepatit C, akuta 
leversjukdomar orsakade av läkemedel och levercellscancer (Livet som gåva, 2003). 
Levern har en förmåga till nybildning och det innebär att om man opererar bort 50 % av 
levern storlek har leverns storlek efter sex månader blivit normal igen. Denna funktion 
möjliggör att en del av en lever kan användas för transplantation (Gäbel, 2007). 
 

Överlevnad 

Scandiatransplant är en samarbetsorganisation vars uppgift är att reglera organutbyte 
mellan de olika nordiska länderna och de anger att ettårsöverlevnad vid 
levertransplantationer är ungefär 90 procent och femåröverlevnaden ökar kontinuerligt 
(Scandiatransplant, 2006). Svenskt register för aktiv uremivård anger att 
femårsöverlevnaden för njurtransplantat med levande givare är 85 procent och 
tioårsöverlevnaden är mellan 80 och 90 procent beroende på släktskapet mellan givaren 
och mottagaren. Fem års överlevnad för njurar från avlidna givare är ca 85 procent 
(Gäbel, 2007, s. 275). 
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Livet efter transplantationen 

Eftersom transplantation allt mer blir vanligare vid organsvikt är det intressant att 
undersöka vilka effekter behandlingen har på livskvalitén. Tidigare forskning har visat 
att de transplanterade upplevde en förbättring av livskvalitén efter transplantationen 
(Molzahn, 1991, Forsberg et al, 1999, Wainwright et al., 1999, Estraviz et al, 2007).  
(Holzner et al., 2001) har påvisat i sin studie att upplevelsen av livskvalité har ett 
samband med de förväntningar man har om ett normalt liv. De som förväntade sig 
återgå till normalt liv upplevde inte en förbättring av livskvalitén än de som inte hade 
sådana förväntningar. De bidragande orsakerna till att de inte kunde leva ett normalt liv 
var minskad kapacitet att arbeta, tidig pensionering, biverkningarna från 
medicineringen, trötthet, mag-tarm problem och sjukdomar som benskörhet. Svåra 
komplikationer under det tidiga postoperativa sjukhus fasen hade stor inverkan på 
livskvalitén på längre sikt. Upplevelsen av livskvalitén skiljde sig från person till person 
beroende på grundsjukdomen och i vilket sjukdomstillstånd de var innan operationen 
(Estraviz et al., 2007). 
 

Livslång medicinering 

Efter en transplantation, finns risken för avstötning vilket innebär att kroppens 
immunsystem aktiveras då transplantatet uppfattas som främmande. Därför använder 
man sig av immundämpande mediciner. Medicineringen predisponerar för en rad 
biverkningar bland annat infektionskänslighet och eftersom risken för avstötning alltid 
finns kan man aldrig avsluta behandlingen. Som transplanterad måste man vara extra 
observant på sin hälsa för att upptäcka tidiga symptom på infektion eller avstötning 
(Bakkan, Hunnestad, Knobloch, Knutsen, Kongshaug, Sodal Myrseth, et al., 2002). 
 

Biverkningar av behandlingen  

Infektionskänsligheten varierar från person till person och beroende på vilket organ som 
har transplanterats. De vanligaste infektionerna är svampinfektioner och 
virusinfektioner. Behandlingen är även njurtoxisk och därför uppmanas patienten att 
dricka två liter per dygn för att öka genomsköljningen av njurarna. Personer som har 
transplanterats har en ökad frakturbenägenhet och upplever ryggsmärtor på grund av 
benskörhet. Medicineringen ger även upphov till en del hudförändringar då huden blir 
tunn och skör och eftersom de har en ökad risk för hudcancer råds de att undvika 
solexponering och använda solskyddskräm. Medicineringen bidrar till förändringar i 
utseendet som hårtillväxt, viktökning och så kallat ”cushings utseende” när ansiktet 
antar en rund form. Det kan leda till stora psykiska problem speciellt för yngre personer. 
Som sjuksköterska är det viktigt att ta hänsyn till detta och diskutera eventuella problem 
så att patienten kan få hjälp. I vissa enstaka fall kan behandlingen utlösa en 
insulinkrävande diabetes (Bakkan et al., 2002). 
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Livsstilsförändringar 

Efter transplantationen måste de förhålla sig till en rad allmänna förhållningsregler. På 
grund av infektionskänsligheten råds de till att undvika kontakt med svårt förkylda 
personer eller personer som exponeras för barnsjukdomar som den transplanterade inte 
haft. På grund av det nedsatta immunförsvaret kan infektioner få allvarliga 
konsekvenser och god hygien, speciellt munhygienen kräver extra vård. Medicineringen 
påverkar även leverfunktionen och för att inte belasta leverfunktionen ännu mer bör 
man inte inta alkohol de första månaderna. Patienten måste träna regelbundet för att 
minska de negativa effekterna av behandlingen (Bakkan et al., 2002). Många 
transplanterade har en lång vana av medicinering men även dessa patienter kan 
förskräckas av den mängd olika läkemedel de måste ta efter transplantationen. 
Medicineringen måste skötas omsorgsfullt och många tar hjälp av en klocka med larm 
för att inte glömma. Det första halvåret efter transplantationen präglas av återbesök för 
att undersöka medicinkoncentrationen och transplantatets funktion. Varje besök är en 
påminnelse om att de inte är helt frisk men skapar samtidigt en trygghet hos patienten 
(Sanner, 2002). 
 

Omvårdnad  

För patienten som har fått ett nytt organ är det en stor omställning att lida av en 
livshotande sjukdom och i nästa stund ha fått ett nytt organ som gör det möjligt att leva 
ett friskare och bättre liv. Den nya situationen ställer stora krav på patientens 
anpassningsförmåga och syftet med omvårdnaden är att patienten så snart som möjligt 
skall komma in i ett normalt livsmönster och bli så oberoende som möjligt. Patienten 
skall gradvis överta ansvaret över sig själv och sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa, 
stötta och undervisa honom. Ur en omvårdnadssynpunkt riktas uppmärksamheten mot 
den aktuella situationen (Bakkan et al., 2002). 
 

En ny kropp – ny livsvärld 

Gunnel et al. (2007) refererar Strauss som beskriver vad som är utmärkande för en 
kronisk sjukdom. Att vara kroniskt sjuk ger upphov till en osäkerhet hos den sjuke och 
orsakar inte bara en funktionsnedsättning utan även oro och sorg, menar Strauss. Att 
övergå från en hälsosituation som kroniskt sjuk till en hälsosituation som frisk men med 
kronisk behandling är en svår process som förändrar hela ens tillvaro utrycker Forsberg 
(2002b). Efter en transplantation behandlas de med medicin som orsakar en mängd 
konsekvenser i det dagliga livet och hälsotillståndet. Behandlingen predisponerar bland 
annat för infektioner, nedsatt njurfunktion, benskörhet och i enstaka fall kan patienten 
utveckla diabetes. Patienten går in i en ny fas med nya problem. Många har varit 
kronsikt sjuka länge och det kan vara svårt att finna sig tillrätta i den nya livssituationen 
med en livsviktig regim av medicinering och krav på egenvård. Medicinerna påverkar 
även humöret och känslorna pendlar ofta mellan glädje/upprymdhet och 
oro/nedstämdhet. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg (2003) definierar 
livsvärlden som den levda världen, direkt given i erfarenhet och handling och med 
livsvärlden som ansats i vårdandet innebär ett förhållningssätt där patienters upplevelser 
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och erfarenheter betonas. För att vi ska kunna hjälpa patienter i återhämtningsprocessen 
behöver vi kunskap om upplevelsen av hur det är att vara transplanterad ur patientens 
eget perspektiv. En transplantation medför även stora förändringar i den fysiska kroppen 
som viktökning, ökad hårtillväxt, hudförändringar, trötthet och smärtor. Dahlberg et al. 
(2003, s. 41) menar att det är genom kroppen vi har tillgång till livet och varje 
förändring i den subjektiva kroppen medför en förändring av vår tillvaro 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Transplantation är idag en del av etablerad sjukvård som avser att förbättra patienters 
hälsa och livskvalité. Men transplantationen i sig är en alternativ form av behandling 
som disponerar för både medicinska och psykosociala problem. Den livslånga 
medicineringen kan störa friskhetsupplevelsen och en ständig rädsla för komplikationer 
är närvarande som gör det svårt att beteckna sig själv som antingen frisk eller sjuk. För 
att kunna vårda den transplanterade på ett optimalt sätt behöver man som sjuksköterska 
en insikt om vad det innebär utifrån ett patientperspektiv. Förståelse för hur den 
transplanterade upplever sin tillvaro bidrar till en förbättring av vården. 
 
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva människors upplevelser av att leva med en ny njure eller lever 
under de första åren efter transplantationen. 
 
 
METOD 

Litteratursökning  

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie över vetenskapliga artiklar inom en 
tidsram från 1998 till 2007 för att göra en sammanställning över existerande 
forskningsresultat. Sökningarna gjordes i databaserna Academic search elite, Cinahl, 
Medline/PubMed och Psychinfo. En kombination av sökorden experience, quality of 
life, psychosocial factors, kidney transplantation och liver transplantation gjordes i de 
olika databaserna.  Kombination av sökorden resulterade i mellan 4 – 47 träffar och 
endast artiklar som hade en kvalitativ ansats valdes till analysen. Många artiklar var 
skrivna av samma författare men endast de senaste forskningsresultaten som svarade 
mot syftet valdes till analysen. Sökresultat som exkluderades var forskningsresultat som 
belyste personers upplevelser av organtransplantation från levande givare och 
forskningsresultat som belyste barns upplevelser av att få nytt organ. 
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Analys 

Att tillämpa evidensbaserad omvårdnad innebär att integrera den kliniska omvårdnaden 
med bästa tillgängliga vetenskapliga bevis, vilket ofta finns tillgänglig i publicerade 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter men även i systematiska litteraturstudier (Forsberg & 
Wengström, 2003). För att besvara syftet och öka förståelsen av det valda fenomenet 
har jag valt att sammanställa resultaten från sju kvalitativa forskningsartiklar (se bilaga 
1) som belyser hur transplanterade patienter upplever sin situation, med en förhoppning 
om en vägledning i mitt arbete med denna patientkategori. 
 
Målet med analysen var att göra en beskrivande sammanfattning av sju valda artiklar 
som handlar om samma fenomen – vuxna människors upplevelser av att bli 
njurtransplanterad eller levertransplanterad. Genomförandet är utfört enligt Evans 
(2003) beskrivning av analysgång. Analysen börjades med att artiklarna lästes flera 
antal gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. Sedan gjorde jag en 
sammanställning över varje studies resultat för att lättare kunna identifiera likheter och 
skillnader Jag sammanfogade likheterna i studierna och sex nya kategorier 
identifierades och sammanfördes. Slutligen lästes artiklarna parallellt med de olika 
kategorierna för att kontrollera att de motsvarade syftet med studien. 
 

RESULTAT 

Resultatet av de sju olika artiklarna som har analyserats redovisas i sju olika teman: att 
leva med otryggheten inför framtiden, betydelsen av en stödjande omgivning, 
tacksamhet för det nya livet, upplevelser av bristande autonomi, kampen för en 
nyorientering, medicineringens effekt på vardagen och behov av information. 
Sammanställningen presenteras i löpande text och citat finns med i texten för att 
illustrera patienternas subjektiva upplevelser.  
 

Att leva med otryggheten inför framtiden 

Trots förbättrad livskvalité och hälsa var rädslan för avstötning något som präglade alla 
transplanterades tillvaro. Medicineringen upplevdes som ett skydd mot avstötning och 
de var ständigt observanta på sin hälsa för att upptäcka tidiga symptom på avstötning. 
 
Studierna (Bean, 2005, Forsberg et al., 2000, Forsberg, 2002a, Jones, 2005, Orr et al., 
2007, Luk Suet-Ching, 1998) beskrev att en transplanterad person lever med en ständig 
rädsla om att kroppen kan stöta bort det nya organet. Deltagarna i Forsbergs studie 
(2000) beskrev rädslan som ständigt närvarande med intrång på friskhetsupplevelsen, 
genom att vara ett osynligt hot. Två personer upplevde stor osäkerhet då 
medicineringsdosen sänktes och beskrev upplevelsen av en avstötningsreaktion så här:  
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”Man känner sig sviken. För man kan inte lita på sin egen kropp. Trots allt har det inte 
blivit en del av mig. Man känner sig inte sjuk när levervärdena är höga. Då försöker 
jag övertyga mig själv att det är bra att få veta om det tidigare så att man kan ta hand 
om det, men man är besviken. Man litar inte på sin egen kropp, men jag gissar för att 
det är ett hot. Är det här början på slutet? Jag tänkte mycket. Det gjorde jag faktiskt. 
Kommer det att bli värre och värre. Hur lång tid har jag kvar. Jag tänkte mycket på 
det” (Forsberg, 2000, s.332). 
 
Rädslan för en avstötning innebar även en rädsla för att återgå till dialysbehandling och 
sjukhusvård i studierna (Fisher et al., 1998, Orr et al., 2007). Många uttryckte det som 
att de hellre önskade döden och mycket tankar kretsade kring att transplantatet hade en 
livslängd (Orr et al. 2007). 
 
Medicineringen upplevdes som ett skydd mot avstötning och följdes därför noggrant. I 
två studier (Forsberg, 2000, Orr et al., 2007) framkom det att man ständigt var 
medveten om kroppens signaler för att tidigt kunna bemästra en avstötning. Det var en 
tröttsam del av vardagen men samtidigt nödvändig för att bibehålla hälsan. All smärta 
associerades till avstötning och i Forsbergs studie (2000) framkom det att hur fysiskt 
välmående personen kände sig, kunde de inte förlita sig på sitt omdöme. ”De var vad 
blodprovs resultat visade.” Välbefinnandet pendlade i takt med svängningarna i 
levervärden och när proverna var bra så mådde man bra och när värden steg så mådde 
man dåligt. Efterkontrollerna gjorde därför rädslan för avstötning mer närvarande än 
vanligtvis men de ingav samtidigt en trygghet för där träffade man andra transplanterade 
vilket upplevdes som oerhört betydelsefullt (Forsberg et al., 2000). Forsberg redovisar i 
en senare studie (2002) att rädslan för avstötning tillsammans med dålig ekonomi var 
två stora hinder att uppnå livskvalité. De som inte oroade sig över risken för avstötning 
var förvånade över hur bra de mådde. De flesta i studien (Luk Suet-Ching, 2004) 
uppgav att de hade lärt sig att leva under de nya omständigheterna 
 
”Jag kunde aldrig föreställa mig att jag skulle må så här bra. Doktorn sa till mig: njut 
medens du kan så när du har en avstötning kan du alltid se tillbaka på perioden när du 
mådde riktigt bra” (Fisher et al.1998, s.559). 
 

Betydelsen av en stödjande omgivning 

Stöd från familj och vänner upplevdes som oerhört betydelsefullt. Att de hade sina nära 
och kära underlättade återhämtningen efter operationen. 
 
Många upplevde stöd från familj och vänner som en avgörande faktor i deras 
återhämtningsprocess och uttryckte att de inte skulle ha överlevt om det inte vore för 
deras stöd (Bean, 2005, Jones 2005, Luk Suet – Ching, 1998, Forsberg 2000). Stöd 
innebar för en av de deltagande i studien (Jones, 2005) att någon familjemedlem alltid 
var närvarande under den tidiga postoperativa fasen. I senare skede ställde de upp med 
att köra till möten och rådfrågade vårdpersonalen. Hälsotillståndet och den fysiska 
konditionen verkade vara en avgörande faktor i hur beroende de var av 
familjemedlemmar i studien av Jones (2005). I Forsberg et al. (2000) studie framkom 
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det att stöd från makar och barn var mest betydelsefullt. De var tacksamma för att 
familjen var närvarande och att situationen bidrog till att föra dem närmare varandra. 
Splittrade familjer återförenades i två fall. En pappa som tidigare inte haft kontakt med 
sin dotter kontaktade henne efter transplantationen och en kvinnlig deltagande med 
tidigare alkohol missbruk berättade att hon fick bättre kontakt med sina barn och hennes 
man hade slutat dricka. Det gav henne nytt hopp och en chans att läka gamla spruckna 
relationer. Men det var inte alla som fick uppleva stöd från familj och vänner. En 
manlig deltagande beskrev sitt nya liv som ensamt. Till och med ett år efter 
transplantationen gick varje dag ut på att hantera ensamheten som ett existentiellt 
trauma (Forsberg, 2000). 
 

Tacksamhet för det nya livet 

Att få ett nytt organ var för många ett mirakel. Man upplevde stor tacksamhet för att ha 
fått en andra chans att leva. Tacksamheten var riktad gentemot donatorn, donatorns 
familj och vårdpersonalen. 
 
I studierna (Bean, 2005, Forsberg et al., 2000, Jones, 2005, Orr et al., 2007) beskrev de 
transplanterade tacksamhet för det nya organet och det nya livet. Att ha fått ett nytt 
organ och inom kort tid för vissa upplevdes som ett mirakel. De oroade sig inte för 
småsaker längre, uppskattade livet mer och var tacksamma för att vara i livet (Bean, 
2005, Jones, 2005). 
 
”Jag känner mig riktigt tacksam för njuren och jag uppskattar den person som faktiskt 
gav mig livet tillbaka” (Orr et al., 2007, s.659) 
 
För flera deltagare i studien av Jones (2005) var det en stor tillfredställelse att kunna ge 
tillbaka till samhället och en person gjorde det genom att arbeta som volontär inom 
transplantationsverksamheten. Att kunna dela med sig utav sina erfarenheter och hjälpa 
andra i liknande situation var oerhört betydelsefullt. Man tänkte mycket på donatorn och 
dennes familj. Som mottagaren av någon annan människas organ kände man stor 
tacksamhetsskuld för att ha fått livet tillbaka på grund av någon annans död (Forsberg et 
al., 2000, Orr et al., 2007). Att ta hand om organet på bästa möjliga sätt var ett sätt att 
hedra donatorn och det gjorde man genom att hålla handen över organets placering, 
tänka positivt och undvika skräpmat och alkohol. En person döpte levern för att göra 
den till en del av sig. När det uppstod problem med leverns funktion kunde en deltagare 
lägga skulden på sig själv för hon såg ett starkt samband med sin levnadssätt och 
leverns funktion (Forsberg, 2000). Flera deltagare i studien av (Orr et al., 2007) 
berättade att de firade njurens födelsedagar för att man inte skulle glömma att någon 
hade dött på den dagen. Det förekom att man skrev ett tacksamhets brev till donatorns 
familj vilket upplevdes som en svår uppgift av många, för det kändes otillräckligt. 
Deltagarna kände även stor tacksamhet mot de läkare och sjuksköterskor som hade 
medverkat i deras vård men det resulterade även i skyldighetskänslor att noggrant följa 
medicineringen och det blev även svårt att framföra klagomål för man ville inte visa att 
man var otacksam (Orr et al., 2007). 
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Upplevelser av bristande autonomi 

Att kunna arbeta och vara i en ekonomisk stabil situation beskrevs som viktiga faktorer 
för upplevelsen av livskvalité. Ekonomiska svårigheter försvårade 
anpassningsprocessen och upplevdes som stora hälsohinder. 
 
I fem studier (Bean, 2005, Forsberg, 2002, Jones, 2005, Luk Suet-Ching, 1998, Orr et 
al., 2007) framkom det att oron över ekonomin påverkade livskvalitén. Deltagande var 
inte förbereda på kostnaderna och oroade sig för hur de skulle klara av det i framtiden. 
En kvinnlig deltagande hade önskemål om att fortsätta sin utbildning men kunde inte 
det på grund av ekonomiska svårigheter. En annan upplevde sig socialt isolerad för att 
han inte hade råd att delta i sociala aktiviteter som krävde pengar. Alla deltagande i 
studien (Jones, 2005) klagade på brist på information från vårdpersonal om de utgifter 
som väntade och ansåg att det var deras ansvar att informera dem. Ekonomisk osäkerhet 
var värst för dem som hade pågående vård och hade förlorat sitt jobb. Att vara aktiv i 
arbetslivet ansågs som en stor fördel för då integrerade de med samhället (Orr et al., 
2007). Alla deltagare i studien av Fisher et al. (1998) hoppades på heltidarbete. De som 
inte hade arbete innan transplantationen hade svårt för att få jobb och det gav upphov 
till en stor frustration att inte kunna försörja sig själva (Luk Suet-Ching, 2004). 
 
Att ha ett jobb och kunna försörja sig själv efter transplantationen var viktiga faktorer 
för upplevelsen av livskvalité. Meningen med livskvalité var ibland uttalat som lika med 
att vara frisk generellt och att ha en stabil ekonomi. Dålig ekonomi tillsammans med 
rädslan för avstötning var ett stort hinder för upplevelsen av livskvalité (Forsberg, 
2002). 
 
”Jag tror inte att livskvalité handlar om evig lycka. Jag tror inte att det är möjligt att 
uppnå. Men jag skulle vilja ha tillräckligt med pengar och att inte behöva oroa mig 
över att klara mig ekonomiskt varje dag ” (Forsberg, 2002, s.11). 
 

Kampen för en nyorientering 

Livskvalité var definierat som att ha friheten att kunna välja vad man ska göra och att 
kunna göra det. Tröttheten och smärtan bidrog till en energiförlust och för många var 
det en kamp att hitta sig själva. 
 
”Jag känner mig fri nu, jag känner mig fri. Det viktigaste är att det värsta med 
leversjukdomen är borta.  Jag är på ett sätt fri” (Forsberg, 2002, s.9) 
 
Många diskuterade de begränsningar som tröttheten bidrog till i vardagen. De kämpade 
med att hålla ihop deras sönderslitna kropp. Smärtan minskade deras energinivå även 
om det hade förbättrats efter transplantationen. En person ville gömma undan sig från 
världen och omgivningens krav. Att inte kunna ta egna beslut och göra som man vill 
innebar en förlust av självständighet (Forsberg et al., 2000). Att inte kunna jobba längre 
upplevdes besvärligt av en person i studien (Bean, 2005). Att åter igen upptäcka sin 
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sexualitet var beskrivet av tre kvinnor i studien av (Forsberg et al., 2000) som något 
chockerande.  
 
”Jag behöver mer vila nu, men jag är villiga att försöka. När jag var sjuk hade jag inte 
energin till att försöka” (Bean, 2005, s.394). 
 
Identitetsförluster var något som framkom i två studier (Jones, 2005, Forsberg et al., 
2000). En man beskrev det som att ha två olika personligheter där hans gamla höll på att 
blekna bort och hans nya var främmande. En annan manlig deltagande hade fått en 
kvinnas lever och ansåg det som orsaken till hans personlighetsförändring. En kvinna 
berättade att hon kände sig deprimerad och hade lågt självförtroende men ett år efter 
transplantationen hade hon blivit mer stabilare i sig själv. En kvinnlig deltagande i 
studien av (Forsberg et al., 2000) upplevde emotionellt kaos och skamkänslor när hon 
inte kunde hantera sina känslor över att hon grät på morgonen istället för att visa glädje 
och tacksamhet. Det som gav upphov till ångesten och de kontrainducerade känslorna 
var upplevelsen i att bli en helt ny person. Att den gamla och sjuka levern blev utbytt 
med en ny upplevdes som att en ny identitet skulle ta plats.  
 
“Jag upplevde attacker av ångest, rädsla för döden, och ordinera ångest attacker. Allt 
du kan föreställa dig. Jag sprang ut i korridorerna totalt slut. Jag kunde inte hitta mig. 
Vem är jag? Varifrån kommer jag? Jag var fullständigt snurrig. Jag var den välbekanta 
jag men den säkerheten jag kände förut var inte längre där. Istället var jag en ny 
person. Hela identiteten, man blir ny, en ny person, typ. Utryck i mina ögon var 
annorlunda och allting, min hud, hår och naglar, allting är påverkat” (Forsberg et al, 
2000, s.331). 
 
Osäkerheten om framtiden präglade tillvaron och de oroade sig över om de någonsin 
skulle de kunna jobba igen? Skulle de fortsätta vara en börda för familjen? Skulle de 
kunna upprätthålla sociala kontakter och kunna vara aktiva? Skulle de kunna fortsätta 
betala av fortsatta vård och medicin kostnader (Jones, 2005)? De kvinnliga deltagarna i 
studien av (Fisher et al.,1998) berättade att de hade anlitat hemhjälp för att inte lägga 
ner energi på att ”vara den perfekta hustrun eller modern”. 
 

Medicineringens effekt på vardagen  

Biverkningarna upplevdes som svåra att bemästra men på lång sikt sker det en successiv 
anpassning till den nya situationen.  
 
I fyra studier (Bean, 2005, Jones, 2005, Luk Suet-Ching, 2004, Orr et al., 2007) 
framkommer det att biverkningarna från medicineringen upplevdes som ett stort 
problem. De var oundvikliga men man försökte anpassa sig så gott man kunde. 
Eftersom tabletterna togs regelbundet vid bestämt klockslag var man tvungen att planera 
dagarna i förväg, vilket upplevdes irriterande samtidigt som det resulterade i en rädsla 
för att glömma ta medicinen (Orr et al., 2007). Deltagare upplevde det även som en plikt 
gentemot alla som hade hjälpt en att få organet. Men trots alla svåra biverkningarna som 
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medicinen gav upphov till, fanns det ett stort engagemang bland deltagare att ta 
tabletterna regelbundet.  
 
Medicineringen var en ständig påminnelse för att man aldrig kommer vara helt frisk och 
eftersom man inte hade så mycket makt över situationen upplevdes kroppen som 
främmande. Kunskap om medicinens verkan bidrog till större förståelse för sin situation 
vilket underlättade (Orr et al., 2007). Det förändrade utseendet var något som besvärade 
många. I studien av (Jones, 2005) uttryckte en deltagare att hon inte såg ut som sig själv 
och en annan fann det svårt att socialisera på grund av de oväntade fysiska 
förändringarna. Viktökningen upplevdes väldigt svårt, speciellt av kvinnorna. Det fanns 
även en oro över att inte kunna återvända till arbetet och en informant i studien av (Luk 
Suet-Ching, 2004) uppgav att hon/han var tvungen att sluta på sitt jobb på grund av 
frekventa läkarbesök. 
 
Medan deltagare i studien av (Fisher et al., 1998) var eniga om att behandlingen numera 
gjorde mindre intrång på vardagen än dialysbehandling och livet hade återgått till det 
normala. Alla uppgav att de var nöjda med den nuvarande behandlingen. I studien av 
(Jones, 2005) uppgav de deltagande efter ett år att de hade anpassat sig till den nya 
livssituationen och biverkningarna upplevdes som oväsentliga. 
 
“Jag hade inte mycket av ett liv före transplantationen, så livet blir bara bättre och 
bättre hela tiden” (Fisher et al., 1998, s.559). 

Behov av information 

I endast två studier beskrev de transplanterade att de hade behövt mer information om 
transplantationen och medicineringens biverkningar.  
 
I två studier (Fisher et al.,1998, Luk Suet-ching, 2004) visade det sig att behovet av 
information var större än vad som erhölls. Personerna uppgav att de var nöjda med den 
information de fick angående vilka symptom som var tecken på avstötning men hade 
uppskattat mer information om medicineringens biverkningar. Fisher et al. (1998) 
påvisar i sin studie att de som blev varnade om medicineringens biverkningar var dock 
mindre optimistiska inför framtiden.  I studien av (Luk Suet-ching, 2004) beskrev 
deltagare att de även hade behövt information om rekommenderad träning och vilken 
sort mat som var bra efter en transplantation. De flesta uppgav även att deras främsta 
informationskällor var deras transplanterade vänner. Biverkningarna hade kommit som 
en chock för en deltagande. 
  
“De sa ingenting till mig om biverkningarna före transplantationen. Jag har blivit 
diabetiker och det var på grund av medicinen. Jag tror att de borde informera en om att 
det är en möjlighet. Det var lite av en chock för mig och nu måste jag injicera mig 
själv” (Fisher et al., 1998, s.558). 
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DISKUSSION 

Metod diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva 
med en ny njure eller lever under de första åren efter transplantationen. Analysen av sju 
forskningsartiklar med kvalitativ ansats har resulterat i sju teman som svarat mot syftet. 
I vetenskapliga artiklar publicerade i olika tidskrifter finns den senaste forskningen 
kring ett ämne skriver Friberg (2006) och för att skapa en helhet av de nyaste 
forskningsresultaten valde jag att göra en litteraturöversikt över vetenskapliga artiklar 
med en tidsram från 1998-2007. Vidare analys av skönlitteratur med fokus på 
människans upplevelse av att få ett nytt organ kunde ha bidragit med större förståelse 
för fenomenet. Att sammanställa flera olika forskningsstudier bidrar till ett mycket 
större kunskapsvärde men svagheterna med denna metod kan vara att de artiklar som 
har valts till analysen för att representera det valda fenomenet är alltför begränsad för att 
kunna fungera som en översikt. Det finns även risk för att författarens förutfattade 
mening präglar urvalet av artiklarna till analysen. Men att göra en sammanställning över 
publicerad litteratur i form av vetenskapliga artiklar publicerade i olika tidskrifter utgör 
ett bra kunskapsunderlag för de anses innehålla vetenskapligt bevis. 

Resultat diskussion 

Den här uppsatsen sammanfattar den oro som den transplanterade människan möter 
efter operationen. Det är en stor återhämtningsprocess, dels från transplantationen och 
dels efter den långa sjukdomstiden som föregick transplantationen. Omställningen är 
stor och tillfriskandet blir därav en lång process. Frågan blir vad vi som sjuksköterskor 
kan göra för att underlätta för patienten i deras omställning. För att kunna göra det 
måste vi som professionella vårdare hålla oss informerade om hur det är att leva med en 
annan människas organ. Att ta del av forskningsbaserad kunskap om upplevelsen av att 
bli transplanterad borde inte bara vara en självklarhet för verksamma sjuksköterskor 
inom transplantationsverksamheten utan även för allmän sjuksköterskan. 
  
Det mest framträdande i analysen av forskningsartiklarna har varit rädslan för en 
avstötningsreaktion. Rädslan är en otrygghet inför framtiden och vad som kommer 
hända med dem om kroppen stöter bort det nya organet. Rädslan är ständigt närvarande 
och beskrivs som ”ett osynligt hot” vilket hotar individens vardagstillvaro och utgör ett 
hinder för att uppleva välbefinnande. Identifikationen med blodprovssvaren hindrar 
patienten från att adekvat hälsouppfattning och anpassning till sin nya livssituation. 
Detta måste man ta med sig i mötet med patienten och inte bara förmedla blodprovssvar 
utan ta del av patientens subjektiva upplevelser. Att organets funktion försämras kan 
upplevas som ännu en motgång och det påverkar patientens livs-, hälso- och 
vårdsituation. Det är i sådana förhållanden professionella vårdare kan inge tro, hopp och 
kärlek. Samtidigt skall man tänka på att inte möta alla transplanterade som en grupp 
med samma problem och behov. Det gäller att möta den enskilda patienten och deras 
livsvärld. 
 

 12



Att komma hem igen och försöka hitta sig själv i den nya vardagen beskrivs många 
gånger som problematiskt av den transplanterade patienten. En livsviktig regim av 
immundämpande mediciner då det gäller att snabbt komma in i de nya rutinerna 
samtidigt som man lider av svåra biverkningar från medicinen. Tidigare forskning har 
visat att upplevelsen av livskvalité påverkas av de förväntningar de har om ett normalt 
liv efter en transplantation. Att livet efter en transplantation kan gestalta sig olika beror 
på att varje enskild människa har sin egen livshistoria och erfar världen på olika sätt 
vilket präglar den enskilda människans verklighet och vardag. De upplevelser och 
förväntningar de hade om livet efter transplantation är en del av livsvärlden och 
beroende på hur de definierar ett normalt liv.  
 
Den som är nytransplanterad befinner sig i en svår situation och behöver mycket stöd 
från familj och vänner men vad händer med de patienter som har ansträngda relationer 
sedan tidigare och inte får de stöd de behöver från närstående. Detta kan ge upphov till 
ännu större lidande och som vårdpersonal måste vi identifiera dessa människor så att vi 
kan erbjuda dem den hjälp de behöver.  
 
Att transplanterade patienter hamnar i en ekonomisk svår situation är ingen 
överraskning. Efter transplantationen tillkommer utgifter för mediciner, läkarbesök, 
resor och inte minst sjukhusvistelsen utöver allt det vanliga som måste betalas. 
Problematiken över att inte kunna arbeta och vara beroende av andra var mer 
framträdande i forskningsresultaten från USA och Kina. Situationen i Sverige är inte 
lika illa som i USA där transplanterade avskedas från sina arbeten för att de ”kostar för 
mycket”. Det blir ett stort hälsohinder i återhämtningsprocessen eftersom de förlorar 
makten över sin egen livssituation. Att vara beroende av andra och att inte ha kontroll 
över sin egen situation hämmar självständigheten vilket kan ge upphov till stort lidande. 
De hämmar personen integritet och förmågan att återvända till ett normalt livsmönster 
igen och bli så oberoende som möjligt. För många kommer den svåra ekonomiska 
situationen som en chock.  
 
Att informationen om behandlingens biverkningar var bristfällig var framträdande i två 
studier och det kan inte nog betonas hur viktigt det är med ordentlig information till 
patienten och att de är förbereda på hur livet kan komma att gestalta sig. Kunskap om 
sin egen situation bidrar till att patienten kan uppnå viss kontroll och trygghet. I 
resultatet beskrivs även förståelsen för medicinens verkan gör det lättare att hantera 
biverkningarna. Undervisning är nog en av de viktigaste uppgifterna för sjuksköterskor 
inom transplantationsverksamheten. Att patienten inte är informerad tillräckligt beror 
kanske på att hon/han inte varit mottaglig för information innan operationen eller på 
grund av tidsbrist när transplantation har skett akut som livräddande åtgärd. Den mest 
väsentliga omvårdnadshandlingen postoperativt blir att stötta och undervisa patienten 
och att de gradvis skall kunna överta ansvaret över sig själva.  
 
Forskning visar förbättrad livskvalité efter en organ transplantation men den som får ett 
nytt organ ställs inför en helt ny livssituation och behöver mycket stöd från närstående 
och vårdpersonal. Många som blir remitterade till transplantation har inget annat 
alternativ för att överleva. Ungefär 600 personer väntar på att få ett nytt organ och av 
alla som står i kö till hjärta, lung- och lever transplantation hinner många dö (Lundberg 
et al., 2007). Omkring 90 procent av svenska folket ställer sig positiva till 
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organdonation och lika många är positiva till att ta emot organ, och trots det är det ändå 
bara hälften av alla möjliga donationer som blir av (Gustafson, 2006). Frågan är vad 
som är orsaken till gapet mellan potentiell/faktiskt donator. Beror det på bristande 
kompetens inom intensivvården och vilken betydelse har omhändertagandet av anhöriga 
för hur de ställer sig till organdonation är viktiga frågor av intresse för vidare forskning.  
 
Forskning som belyser hur det är att leva med ett nytt organ utifrån ett patientperspektiv 
är en vägledning för omvårdnadsarbetet med transplanterade patienter. Genom att ta del 
utav forskningen etablerar vi en större förståelse för patientens situation och det visar 
oss vad vi kan göra för att främja de transplanterade patienters integritet, värdighet och 
livskvalité. Resultat från litteraturstudier som sammanfattar tillgänglig forskning inom 
det valda området kan fungera som ett underlag för sjuksköterskor att utveckla bättre 
omvårdnadshandlingar.  
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur som beskriver upplevelser av att leva med en 
transplanterad lever 
 
 
 
 
 Teoretiska 

perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Experiencing 
liver transplantation: 
a phenomenological 
approch 
Författare: 
Forsberg A, et al 
Tidskrift: Journal 
of advanced nursing 
Årtal: 2000 

Vårdvetenskaplig     
 
 
                         

Problemet är att få 
studier fokuserar på 
patienters egna 
upplevelser och för att 
främja hälsa och 
patienters egenvård 
kapacitet behöver 
sjuksköterskor kunskap 
om innebörden utifrån 
ett patientperspektiv. 
 
Syfte med studien är att 
söka efter subjektiva 
upplevelser av att vara 
lever transplanterad. Ett 
år efter 
transplantationen. 

Kvalitativstudie med 
interjuver. 
Fenomenologisk 
ansats  

7 kategorier beskrivs 
Möta det oundvikliga, 
Återupptagande av kroppen, 
emotionell kaos, att Lämna 
experterna, familj och 
vänner, hotet om avstötning, 
att hedra donatorn 

Titel:.A exploratory 
investigation of 
quality of life in 
adult liver transplant 
recipients. 
Författare: Kathy 
B, Bean 
Tidskrift: Progress 
in transplantation 
Årtal: 2005 

Vårdvetenskaplig 
 

Syftet med studien är att 
beskriva 
levertransplanterade 
upplevelser livskvalitén. 

Kvalitativstudie med 
interjuver. 
12 patienter, 7 
kvinnor och 5 män. 

Resultatet presenteras i 
positiva respektive negativa 
aspekter av livskvalitén. 
 
Positiva aspekter: Förmågan 
att kunna arbeta igen, önskan 
om att ge tillbaka till 
samhället, ökad 
uppskattning/värdering av 
familjen, nytt perspektiv av 
på livet, fridfullhet inför 
döden, återställd eller 
förbättrad hälsa. 
 
Negativa aspekter: Kognitiva 
försämringar, trötthet, rädsla 
inför framtida försämringar, 
rädsla för avstötning, oro 
över ekonomin, oförmågan 
att inte kunna arbeta och 
medicineringens 
biverkningar. 

Titel: Liver 
transplant 
recipients’ first year 
of posttransplant 
recovery: a 
longitudinal study 
Författare: Jill B, 
Jones 
Tidskrift: Progress 
in transplantation 

Vårdvetenskaplig 
 
 
 

Problemet är att det 
finns för få kvalitativa 
studier som beskriver 
levertransplanterade 
patienters postoperativa 
upplevelser. 
 
Syftet med studien är att 
beskriva den levda 
erfarenheten av att vara 

Longitudinell studie 
med interjuver 6 
veckor, 6 månader 
och ett år efter 
transplantationen. 
Fenomenologisk 
ansats 

Resultatet presenteras i fyra 
dimensioner; Fysiska, 
psykologiska, sociala, 
ekonomiska och själsliga. 
 
Fysiska dimensioner: 
Postoperativ behandling, 
medicineringens 
biverkningar, nuvarande och 
framtida hälsostatus, dagliga 
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Årtal: 2005 transplanterad 6 veckor, 
6 månader och ett år 
efter transplantationen. 

aktiviteter.  
 
Psykologiska dimensioner: 
Preoperativ upprymdhet, 
rädsla för avstötning, oro 
över hälsan i framtiden, 
depression, identitetsförlust, 
psykologiskt välbefinnande. 
 
Sociala dimensioner: 
Betydelsen av stöd från 
familj och vänner under 
sjukhusvistelsen och hemma, 
betydelsen av re-integration 
med samhället och 
arbetslivet. 
 
Ekonomiska dimensioner: 
höga medicin och vård 
kostnader, ekonomiska 
svårigheter medför 
restriktioner på normalt 
livsstil, bristfällig 
information från 
vårdpersonal om ekonomiska 
implikationer efter en 
transplantation.  
 
Själsliga dimensioner: 
uppleva ett mirakel, 
omvärdering av 
prioriteringar 

Titel:.Liver 
transplant’s 
experienced 
meaning of health 
and quality of life 
one year after 
transplantation. 
Författare: 
Forsberg  
Tidskrift: journal of 
nursing theory 
Årtal: 2002 

Vårdvetenskaplig 
Dorothea Orems 
självvårds teori 
 
 

Problem: Viktigt att 
förbättra patienters 
självvårds kapacitet  
 
Syftet med studien är att 
utforska den subjektiva 
upplevelsen av hälsa 
och livskvalitet hos 
levertransplanterade 
personer ett år efter 
transplantationen 
 

Kvalitativstudie med 
interjuver. 
Fenomenologisk 
ansats 
12 patienter, 9 
kvinnor och 3 män 
med en medelålder 
på 51 år. 
 

Meningen med hälsa och 
livskvalitet var att göra vad 
de vill. 

Avgörande faktorer för 
upplevelsen av hälsa och 
livskvalité var: Mod att leva, 
hopp om framtiden, att ha ett 
arbete och att erhålla mentalt 
välbefinnande. 
 
Dålig ekonomi och rädslan 
för avstötning var stora 
hinder för upplevelsen av 
livskvalité.  
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Översikt av analyserad litteratur som beskriver upplevelser av att leva med en 
transplanterad njure 
 
 
 
 
 Teoretiska 

perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Quality of life 
after renal 
transplantation 
Författare: Fisher, 
R., Gould, D., 
Wainwright, S., 
Fallon, M. 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 
Årtal: 1998 

Vårdvetenskaplig 
                         

Problemet är att vi vet 
för lite om de 
psykosociala problem 
som den transplanterade 
patienten möter och när 
de orsakar som mest 
stress. Få studier 
belyser patienters 
tillfredställelse med 
vården i samband med 
en njurtransplantation.  
 
Syftet med studien är att 
undersöka patienters 
upplevelser före och 
efter transplantation. 

Kvalitativ studie med 
semi-struktuerade 
interjuver 
Urval: 5 patienter, 3 
kvinnor och 2 män. 
Mellan  24-62 år. 

Deltagarna upplevde att de 
hade behövt mer information 
om medicineringens 
biverkningar. 
Det som upplevdes som 
svårast var oron över att en 
avstötningsrektion kan 
uppstå. 
Många var förvånade över 
hur bra de mådde. 
De upplevde att de hade ett 
aktivare liv nu och hade 
förbättrat allmän tillstånd. 
Tacksamhet och 
uppskattning av familj och 
vänner och en känsla av 
frihet från den sjuka rollen 
beskrevs. 

Titel:. Living with a 
kidney transplant: a 
qualitative 
investigation of 
quality of life. 
Författare: Orr, A., 
Willis, S., Holmes, 
M., Britton, P., Orr, 
D. 
Tidskrift: Journal 
of healt psychology 
Årtal: 2007 

Patientperspektiv 
 

Problemet är at det är 
viktigt att patienten är 
förbered på hur en 
transplantation kommer 
inverka på livskvalitén. 
Det finns för få studier 
som belyser livskvalitén 
efter en transplantation 
ur ett patientperspektiv. 
 
Syfte är att utforska 
patienters upplevelser 
av att leva med en 
transplanterad njure. 

Studien använde sig 
utav 
gruppdiskussioner för 
att utforska patienters 
upplevelser. Urval: 
26 patienter 
tilldelades i 4 olika 
grupper. 
Gruppdiskussionerna 
inspelades under en 
timmas tid. 
 

4 kategorier beskrivs: 
Medicineringen, Rädslan, 
Tacksamhet, Bemästring. 

Titel: The HRQoL 
of renal transplant 
patients 
Författare: Suet-
Ching Luk, W. 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing 
Årtal: 2004 

Vårdvetenskaplig 
 
 

Problemet är att det 
finns lite studier gjorda 
inom området. 
 
Syfte är att utforska hur 
njurtransplanterade 
patienter upplever sin 
hälsa och livskvalité.   

En kvalitativ ansats 
med djupintervjuer 
Urvalet var 31 st.; 15 
kvinnor och 16 män 
mellan 27-55 år. 
Studien gjordes i 
Hong Kong. 

4 kategorier beskrivs: 
Fysisk-psykisk hälsostatus, 
socialt liv, finansiell status, 
patientens behov.  
 
Resultatet: Patienterna kände 
tydlig förbättring i psykisk 
och socialfunktion och fick 
bättre livskvalitet efter 
transplantationen. 
Patienterna uttryckte behov 
om information angående 
biverkningar, träning och 
diet. 
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