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Sammanfattning 

Det är idag mellan 700 – 800 patienter som väntar på ett nytt organ i Sverige. Dock är 
tillgången på organ betydligt mindre än efterfrågan, vilket leder till att väntan på ett nytt 
organ kan bli mycket lång. För en del patienter orkar inte kroppen med den långa väntan 
vilket leder till en för tidig död. Att vänta på ett nytt organ innebär ett stort lidande för 
patienten. Ovissheten om vad som kommer att hända i väntan på det nya organet och 
hur man hanterar sin livssituation i detta läge är avgörande för patientens välbefinnande.
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa patienters upplevelser av att vänta på ett 
nytt organ. Studien bygger på analys av kvalitativ forskning. Metoden har valts utifrån 
syftet att belysa patienters upplevelser. Resultatet presenteras utifrån tre huvudteman: 
Förlorad kontroll, väntans emotioner och att hantera vardagen. Dessa teman beskriver, 
utifrån tillhörande subteman, hur patienter upplever väntan på ett nytt organ. Resultatet 
vittnar om att det är många aspekter av att vänta på ett nytt organ som bidrar till ett 
lidande.  Resultatet  visar  att  väntan  på  ett  nytt  organ  är  en  väldigt  omtumlande 
upplevelse som påverkar patienten såväl fysiskt som psykiskt.  Livet blir  begränsat i 
många  avseenden  på  grund  av  sjukdomens  svåra  symtom  samt  ovissheten  om 
framtiden. Hur patienten klarar av att hantera denna svåra livssituation beror såväl på 
stöd från omgivningen som personliga strategier i form av coping.

Nyckelord: väntan, transplantation, patient, upplevelse, organ, väntelista 
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INLEDNING
Anledningen till att vi vill belysa patienters upplevelse av att vänta på ett nytt organ är 
för att organtransplantation är ett ämne som väcker mycket tankar och känslor. I denna 
studie  avser  vi  beröra de  patienter  som väntar  på ett  nytt  organ,  där  ingen botande 
behandling finns annat  än organtransplantation.  Väntan på ett  organ kan för  många 
patienter bli mycket lång med osäkerhet och oro som följd. Det berör sjuksköterskor 
inom många olika vårdkontexter eftersom en stor andel patienter som väntar på ett nytt 
organ ofta är allvarligt sjuka och spenderar mycket tid på sjukhus. Forskningen kring 
organtransplantation  går  framåt  vilket  gör  att  säkerheten  och  resultaten  av 
transplantationerna  ständigt  förbättras.  Detta  gör  att  fler  människor  med  svåra 
sjukdomar kan bli  aktuella för transplantation och därför ökar efterfrågan.  Även om 
man med forskningens hjälp också blir bättre på att ta tillvara organ råder det ändå stor 
brist i förhållande till hur många patienter som väntar på att få ett nytt organ.  
Vad  innebär  denna  väntan  för  patienten?  Kan  patienten  i  sitt  lidande  uppleva  ett 
välbefinnande? Vetskap om att möjligheten finns att få ett nytt organ och därmed också 
ett längre och friskare liv, väcker frågan om man hinner få det nya organet i tid? Hur 
påverkas patientens livssituation under denna väntan? Vad innebär det att leva med en 
svår sjukdom och samtidigt leva i ovisshet om och i så fall när man kommer få det nya 
organet? Och vad händer sedan, efter operationen?

En annan aspekt av att vänta på ett nytt organ är att någon person faktiskt måste avlida 
innan ett organ finns tillgängligt. Vad väcker det för känslor när ens liv kan räddas men 
då på bekostnad av någon annans?

BAKGRUND
Intresset för att kunna transplantera organ från en människa till en annan sägs ha funnits 
redan i  tidernas begynnelse.  Redan ett  par  hundra år  f.  Kr.  påstås ett  par  kinesiska 
kirurger  ha  försökt  transplantera  organ  och  vävnader.  Det  har  vidare  gjorts  många 
försök till  transplantation genom åren men den första  lyckade hjärttransplantationen 
gjordes dock så sent som 1967 i Kapstaden (Johnsson & Tufveson, 2002). Även om 
intresset utvecklades tidigt är alltså den medicinska och tekniska förmågan att kunna 
utföra  lyckade  transplantationer  ett  relativt  nytt  fenomen.  I  Sverige  är  det 
transplantationslagen som anger de bestämmelser kring ingrepp som tillvaratar organ 
från såväl levande som avlidna donatorer för att i behandlingssyfte transplanteras hos en 
annan människa. De organ som främst används för transplantation är hjärta, lungor, 
lever, njurar och bukspottkörtel enligt Socialstyrelsen (SOSFS 1997:4).

Kriterier för givare och mottagare
För att en organtransplantation ska kunna komma till stånd krävs såväl en givare som en 
mottagare  av  organ,  samt  att  vissa  kriterier  uppfylls  både  vad  gäller  givaren  och 
mottagaren.  För  att  ett  organ  ska  kunna  doneras  från  en  avliden  givare  krävs  ett 
medgivande från denne, vilket styrks genom att det finns registrerat i donationsregistret, 
att givaren har ett donationskort eller någon annan handling (muntlig som skriftlig) som 
klart anger den avlidnes vilja. Om inte detta finns krävs det att anhöriga tar ställning å 
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givarens  vägnar,  och  ger  sitt  medgivande  till  vilka  organ  som får  tas  från  givaren 
(SOSFS 1997:4).  Ett  annat  kriterium,  enligt  transplantationskoordinatorn  Lennerling 
(2008), är att givaren ligger i respirator på en intensivvårdsavdelning och har förklarats 
hjärndöd,  alltså  total  hjärninfarkt.  Om  andning  och  blodcirkulation  upprätthålls  på 
konstgjord väg, kan patientens död fastställas av läkare ”om en undersökning av hjärnan 
med säkerhet visar att hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit 
bort”, enligt Svensk författningssamling (SFS 1987:269, 2 §). Det finns inga absoluta 
åldersbegränsningar hos avlidna givare och de allra flesta har förutsättningar för att bli 
donatorer (Donationsrådet, 2008). Vidare finns det kriterier  för varje specifikt  organ 
(Sahlgrenska  Universitetssjukhus,  2007).  Kriterier  för  att  sättas  på  väntelista  för  att 
motta ett organ är att patienten beräknas ha en kort överlevnadstid (inte mer än ett år) 
om inte transplantation sker. Vidare ska inga andra behandlingsåtgärder finnas och att 
patienten  har  en  svår  kronisk  organsvikt  men  i  övrigt  är  väsentligen  frisk,  enligt 
Lennerling (2008). Mottagaren måste dessutom ha en vikt, längd och vävnadstyp som 
överensstämmer med givarens. Vidare delas man in i kategorier utifrån sin blodgrupp. 
Givarens och mottagarens blodgrupp skall alltid överensstämma, men undantagsfall kan 
förekomma.  Dessa  prioriteringsregler  har  framtagits  framförallt  på  grund  av 
hänsynstagande till medicinska faktorer för att utfallet av transplantationen ska bli så 
gott  som  möjligt,  men  även  ur  en  rättvisesynpunkt  (Johnsson  &  Tufveson,  2002). 
Lennerling  (2008)  förklarar  också  att  när  patienten  väl  ställs  på  en  väntelista  för 
transplantation  finns  det  inget  kösystem  där  patienterna  behandlas  i  turordning. 
Prioritering görs utefter vilken patient det aktuella organet passar bäst in på och den 
som  vid  tidpunkten  bedöms  ha  störst  behov  av  organet.  I  sista  hand  är  kötiden 
avgörande. 

Efterfrågan och väntan på ett nytt organ
Efterfrågan på organ i Sverige är stor. Mellan 700-800 människor väntar på att få ett 
nytt organ som en sista utväg för att behandla en allvarlig och dödlig sjukdom. Men 
tillgången på organ är dock betydligt mindre än efterfrågan och väntetiden kan bli lång. 
När det gäller organ som hjärta, lunga och lever kan väntetiden vara alltifrån ett par 
dagar  till  flera  år  (Sahlgrenska  Universitetssjukhuset,  2007).  Eftersom  ingen  annan 
botande behandling finns för dessa patienter kan den långa väntetiden för många leda 
till  en  för  tidig  död.  Orsaken  till  denna  ojämna  balans  beror  enligt  Johnsson  och 
Tufveson (2002) på en kombination av dagens goda resultat vid organtransplantationer 
samt begränsad tillgång på donatorer. Den medicintekniska forskningen går framåt och 
kirurgerna  utvecklar  säkrare  och  bättre  metoder  vid  transplantation  vilket  ökar 
efterfrågan. Den begränsade tillgången på donatorer beror på olika faktorer, exempelvis 
att Sveriges befolkning är dåliga på att ta ställning till att donera sina organ efter sin 
död, att trafiksäkerheten har ökat vilket medfört mindre bilolyckor med dödlig utgång 
och en bristande information angående donation till såväl allmänhet som vårdpersonal 
(Johnsson  &  Tufvesson,  2002;  Sahlgrenska  Universitetssjukhuset,  2007).  Enligt 
Lennerling (2008) är väntetiden väldigt olika beroende på vilket organ som patienten 
väntar på. Gemensamt för dessa patienter är att det är en tuff tid som väcker många 
existentiella frågor och har stor inverkan på deras liv, då väntetiden är oviss och kan bli 
mycket lång. Lennerling beskriver det som att dessa patienter ”sitter i dödens väntrum”. 
Johnsson  och  Tufvesson  (2002)  beskriver  väntetiden  för  patienter  med  livshotande 
organsvikt som påfrestande och stressfull. Patienterna har en kronisk sjukdom i botten 
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vilket  lett  till  problem  som  försämrad  fysik  och  en  ökad  psykisk  stress  utifrån 
bekymmer i vardagen, oro kring arbete och ekonomi och att upprätthålla sitt  sociala 
nätverk. Samtliga patienter är försedda med personsökare och står i ständig beredskap 
för att infinna sig på sjukhuset för en eventuell transplantation och ett nytt liv. Ibland 
kan det bli falsklarm då det visar sig att organet inte är lämpligt för just den patienten. 
Falsklarmen leder ofta till  besvikelse och misstro om att få ett nytt organ. Samtidigt 
brottas dessa patienter under väntan med tanken om att någon annan måste avlida för att 
man ska få ett nytt organ (Johnsson & Tufvesson, 2002).

Etiska aspekter
Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till i transplantationsprocessen. De etiska 
aspekterna är högst relevanta och kan skapa debatt och tankar för både allmänheten 
liksom för de som väntar på ett organ. En aspekt är om det finns ett medgivande från 
donatorn vilket leder till frågan om det är människans plikt att donera organ, såväl i livet 
som om man råkat ut för något och kan konstateras hjärndöd. Att donera ett organ är en 
fri vilja men det kan bli problem att få ett medgivande att använda någons organ om 
personen i fråga inte aktivt tagit ställning genom att anmäla sig till donationsregistret. 
En annan aspekt är att tillgången på organ är mindre än efterfrågan, vilket väcker frågan 
om  det  är  rätt  eller  acceptabelt  med  en  marknad  där  människor  kan  köpa  organ. 
Ytterligare en aspekt är om det är möjligt att välja vilka patienter som ska prioriteras 
framför andra, om prioriteringssystemet är rättvist? En annan aspekt gäller dem som blir 
utan organ. Kan det då vara rätt att ge dem ett sekundärt organ av sämre kvalitet? Även 
om organet inte är perfekt så kan det i alla fall förlänga livet ett litet tag. Nästa aspekt 
berör  tekniken och  vad  den kan prestera.  Bör  man godta  tillverkade  eller  genetiskt 
modifierade organ från djur? Sista aspekten är frågan om det är försvarbart att behandla 
patienter i respirator med avsikten att ta deras organ? (Johnsson & Tufvesson, 2002). 

Livsvärld
För att  få  förståelse  för  hur  patienter  upplever  väntan på  nytt  organ bör  fenomenet 
beskrivas  utifrån  patientens  perspektiv.  För  att  patientens  perspektiv  ska  kunna 
uppmärksammas  är  det  viktigt  att  se  till  människans  livsvärld  (Dahlberg,  Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Livsvärlden är den levda verkligheten, vilket 
innebär att världen upplevs och erfars på ett unikt sätt av varje individ (Wiklund, 2003). 
Livsvärldsteorin  bejakar  människans  oreflekterade,  naturliga  tillvaro  och  ser  till 
relationen  mellan  subjektet  och  världen.  Genom  livsvärden  älskar,  hatar,  känner, 
socialiserar  och  tänker  människan  och  det  är  igenom  livsvärlden  människan  söker 
mening  och  livsinnehåll.  Livsvärldsansatsen  inom  vården  lägger  specifikt  fokus  på 
något  som påverkar  livet,  hälsan eller  vårdsituationen (Dahlberg,  et  al.,  2003).  Den 
levda världen upplevs med hjälp av kroppen, med anda ord är kroppen det hjälpmedel 
som bidrar till  människans upplevelse av sig själv och omvärlden (Wiklund, 2003). 
Människan är sin kropp, det är genom den vi lever och tar kontakt med omvärlden. 
Kroppen  kan  beskrivas  som  navet  i  människans  existens.  Vidare  rymmer  kroppen 
psykisk, fysisk, andlig och existentiell betydelse, förmågor som bidrar till människans 
upplevelse av helhet (Dahlberg, et al., 2003). Patienter som väntar på ett nytt organ lider 
samtidigt av sjukdom, vilket innebär en förändring av kroppen. Detta leder också till att 
patienten får en annan tillgång till världen. 
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Lidande 
Eriksson (1994) menar att ”Lidande är tillägnat människan. Att leva innebär bland annat 
att lida” (s. 11). Att vänta på ett nytt organ är ett lidande som också är att leva med en 
kronisk sjukdom. Eriksson (1994) påpekar att lidandet inte har någon bestämningsgrund 
utan är helt individuellt, lidandet är förknippat med människans upplevelse av sig själv. 
Lidandet förekommer därför på olika nivåer; att ha lidande, att vara i lidande och att 
varda i lidande. Här emellan skapas en rörelse som styrs av människans upplevelse av 
problem,  behov  och  begär.  Att  ha  lidande  sker  på  görandets  nivå,  då  människan 
upplever lidande som problem. Människan känner sig då främmande för sig själv, sina 
inre begär och möjligheter, är driven och styrd av yttre omständigheter. Människan kan 
hantera lidande genom bortträngning och förnekelse. Att vara i lidandet, varandets nivå, 
är  relaterat  till  människans  behov  och  kan  ge  en  tillfällig  känsla  av  hälsa  och 
välbefinnande. Wiklund (2003) menar att välbefinnande inte är mätbart utan personens 
egna subjektiva upplevelse. ”Välbefinnande har att göra med personens inre upplevelse 
och är därför unikt och personligt” (s. 80).
Att  varda  i  lidandet,  vilket  sker  på  en  begärnivå,  är  en  kamp  mellan  hopp  och 
hopplöshet och ytterst mellan liv och död. Lidandet blir då påtagligt och konfronterande 
med allvaret i situationen samtidigt som människan kan finna mening och försoning i 
sitt lidande. Lidandet kan vara outhärdligt på alla nivåer men att befinna sig i att ha och 
att vara lidande är något som människan ofta inte vidkänner som ett lidande. Förutom 
att beskriva lidande utifrån olika nivåer kan det också utifrån olika former av lidande: 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994).

Sjukdomslidande
Erikson (1994) belyser att  ett  sjukdomslidande,  förutom att  vara  kroppsligt,  även är 
själsligt  och andligt  lidande.  Det kroppsliga lidandet  är  rent fysiskt  och fångar  hela 
människans uppmärksamhet. Det andliga och själsliga lidandet orsakas av upplevelser 
som förnedring, skam eller skuld, vilka är relaterade till sjukdomen. Känslan av skam 
och förnedring är ofta relaterat till att människans upplevelse av sig själv inte stämmer 
överens  med  det  egna  idealet.  Sjukdomslidandet  kan  även  leda  till  förlust  av  egna 
förmågor,  det  sociala  livet,  närstående  och  det  fulla  värdet  som  människa. 
Sjukdomslidandet kan enligt Wiklund (2003) uppfattas som en begränsning och hot mot 
människans identitet och värde då detta ofta är förknippat med prestation. På ett djupare 
plan innebär sjukdomslidande inte bara förlust av fysisk förmåga utan även förlust av 
helhet och kontroll. Mål och mening med livet kan anses vara förlorade, med svårighet i 
att se hur man ska kunna leva i det nya förändrade tillståndet. Vidare blir döden väldigt 
påtaglig och aktualiserad.

Livslidande
”Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det innebär att leva, att vara 
människa bland andra människor” (Eriksson, 1994, s.93). Patienter som väntar på ett 
nytt organ får leva med en kronisk sjukdom och ovissheten om organet hinner komma 
till  mottagaren  i  tid.  Dessa  faktorer  har  konsekvenser  för  livet,  både  genom av  att 
framkalla  livsfrågor  men  även  i  form  av  försämrad  vitalitet  vilket  leder  till  ett 
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annorlunda liv. Erikson (1994) stödjer detta genom att belysa att sjukdom i sig och att 
vara patient ofta har en stark påverkan på människans livshållning, vilket kan bidra till 
ett livslidande. Vidare menar Eriksson att sjukdom kan bli ett hot mot det självklara 
livet. Att hotas av förintelse, vetskapen om att man kommer att dö men inte när, är en 
del av livslidandet. Hotet om död blandas med viljan till liv. Förintelse innebär inte bara 
död utan även att inte bli sedd. Vidare har det fysiska lidandet en förlamande effekt som 
kan leda till en ny livssituation och nytt meningssammanhang. 

Vårdlidande
Människor som genomgår någon typ av vård löper en risk att utsättas för vårdlidande. 
Wiklund (2003) beskriver vårdlidande som ett lidande som uppkommit i och med vård 
och  behandling.  Vårdlidande  kan  också  vara  upplevelse  av  bristande  kontroll  eller 
kränkningar.  De patienter som väntar på ett  nytt  organ är inget undantag då de är  i 
ständig kontakt med vården, både i form av sjukhusinläggningar och genom samarbete 
med  transplantationsteamet.  Eriksson  (1994)  har  strukturerat  kategorier  för  att 
tydliggöra vad som orsakar vårdlidande. Kränkning av patientens värdighet och värde 
anses  vara  det  vanligaste,  vilket  kan  ske  genom  att  inte  se  den  unika  människan. 
Fördömelse och straff är en annan kategori. Fördömelse innebär att vårdaren bestämmer 
vad som är rätt för patienten, medan att straffa innebär att nonchalera patienten och inte 
utföra  karitativ vård.  Maktutövningen kommer näst  och innebär att  ta  friheten ifrån 
patienten och tvinga patienten till saker som går emot dennes vilja. Sista kategorin är 
utebliven vård, vilket står för att missbedöma patientens behov av vård. 

PROBLEMFORMULERING
Att  drabbas  av  organsvikt  där  enda  behandlingsalternativet  är  att  få  ett  nytt  organ 
transplanterat är på många sätt en omtumlande och ångestfylld upplevelse.
Det är idag många som väntar på ett nytt organ men tillgången är liten och väntan kan 
bli mycket lång. För många patienter blir tyvärr väntan för lång för att det sviktande 
organet ska orka med.
Osäkerhet om vad som kommer att hända i väntan på det nya organet och hur man 
hanterar sin livssituation i detta läge är avgörande för patientens välbefinnande.
Oavsett inom vilket vårdkontext sjuksköterskan stöter på dessa patienter är det viktigt 
att ha kunskap kring vilka faktorer som påverkar deras välbefinnande och hur man på 
bästa sätt bemöter patienterna för att kunna hjälpa att upprätthålla eller förbättra deras 
välbefinnande.

Frågeställningar
•Hur upplever patienten sin livssituation i väntan på ett nytt organ? 
•Hur kan man som sjuksköterska genom ökad kunskap underlätta dessa patienters 

livssituation?

SYFTE
Syftet är att belysa patienters upplevelser av att vänta på ett nytt organ.

5



METOD
Föreliggande litteraturstudie  har gjorts  utifrån Fribergs (2006)  modell;  Att  bidra till  
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Fribergs modell 
för dataanalysen är inspirerad av Evans (2003). Motivet för vald modell är, utifrån syftet 
med studien, att den passar bäst eftersom målet är att få en ökad förståelse för patienters 
upplevelser.  Det  främsta  syftet  med  kvalitativa  studier  är  just  att  skapa  en  ökad 
förståelse kring ett fenomen. Med kvalitativa studier som utgångspunkt kan en bättre 
förståelse skapas för exempelvis patienters lidande och hur livet kan gestalta sig och 
upplevas i relation till hälsofaktorer och processer.
Analysarbetet kan beskrivas som att gå från helhet till delar för att därefter skapa en ny 
helhet.  Helheten,  de  valda  artiklarna,  läses  igenom  ett  antal  gånger  för  att  ge  en 
övergripande bild av vad de handlar om. Fokus ligger på resultaten där nyckelfynd, eller 
meningsbärande  enheter,  plockas  ut.  Efter  detta  görs  en  sammanställning  av  varje 
resultat utifrån de funna meningsbärande enheterna. Detta för att skapa en schematisk 
överblick över vad som skall analyseras. Sammanställningarna av resultaten gestaltar 
delarna i analysprocessen. Genom att relatera de olika studiernas sammanställda resultat 
med varandra kan likheter och skillnader plockas ut, vilka sedan kan bilda nya teman 
och  subteman.  Slutligen  formuleras  en  beskrivande  text  för  respektive  tema  och 
subtema, med stöd och innebörd utifrån de referenser  som analyserats.  På detta  vis 
skapas en ny helhet (Friberg, 2006). 
Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med ny, praktiskt användbar kunskap som 
kan vägleda  sjuksköterskor  i  hur  patienter  som väntar  på  ett  nytt  organ  kan  få  en 
lindring av lidandet i sin livssituation. 

Datainsamling
Litteratursökningen började  med att  göra att  urval  av sökord:  transplant*,  patient*,  
experience*, wait*, qualitative*, organ* och waiting list. Dessa sökord användes sedan 
i  databaserna  Cinahl,  Medline  och  PsycInfo,  både  självständigt  och  i  olika 
kombinationer för  att  sedermera resultera  i  13 funna artiklar.  Utifrån dessa artiklars 
referenser valdes ytterligare två artiklar för granskning. Flertalet artiklar gick att få i 
fulltext via e-tidskrifterna vid Högskolan i Borås, en artikel fjärrlånades och en artikel 
kopierades från tidskriftsarkivet i biblioteket vid Högskolan i Borås. 
Kravet på artiklarna som valdes till studien var att de skulle vara vårdvetenskapliga och 
ha  en  kvalitativ  metod,  eftersom denna metod bäst  beskriver  patienters  upplevelser. 
Vidare krav var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, dvs. vetenskapligt granskade, 
samt  att  artiklarna  inte  skulle  vara  äldre  än  10  år  för  att  på  så  sätt  utgöra  aktuell 
forskning. 
Inklusionskriterierna när det gäller artiklarnas innehåll var att de skulle beröra patienters 
upplevelse av att  vänta på ett  nytt  organ där ingen annan botande behandling finns. 
Exklusionskriterierna  utgjordes  av  barn,  väntan  på  organ  där  botande  och 
upprätthållande behandling finns samt organ från levande donatorer.
Utifrån ovanstående kriterier  har  sammanlagt  nio artiklar  analyserats  (se:  Bilaga 1). 
Anledningen  till  att  sex  artiklar  valdes  bort  var  att  de  inte  kvalificerade  sig  under 
inklusionskriterierna samt att tre av dem hade en kvantitativ ansats. Av de inkluderad 
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artiklarna belyser två artiklar hjärttransplantation, fem artiklar levertransplantation, en 
artikel lungtransplantation och en artikel studerar både hjärt- och lungtransplantation.

Dataanalys
De valda studierna lästes först igenom ett antal gånger för att skapa en helhetsbild om 
vad  de  handlade  om,  med  fokus  på  resultatet.  Därefter  plockades  meningsbärande 
enheter ut i varje studies resultat, dvs. det som var mest framträdande i förhållande till 
det egna syftet.  En sammanställning gjordes vidare av varje artikel för att kunna få en 
överblick av varje enskilt resultat. Sedan identifierades likheter och skillnader mellan de 
olika studiernas resultat, där likheterna fördes samman för att sedan bilda nya teman och 
subteman. Därefter formulerades ett resultat utifrån de nya teman och subteman som 
identifierats. Referenser och citat  (med egen översättning från engelska till  svenska) 
från de studerade artiklarna, gav stöd och innehåll till de framtagna temana. Resultatet 
utifrån patienters upplevelse av att vänta på ett nytt organ presenteras i följande teman 
och subteman:

Teman Subteman

Förlorad kontroll •Kroppen sviker
•Förlust
•Sökande

Väntans emotioner •Från hopp till förtvivlan
•Ovisshet och rädsla
•Skuld

Att hantera vardagen •Behov av kontakt och information
•Stöd och samarbete
•Coping

RESULTAT

Förlorad kontroll 
Att vänta på ett nytt organ upplevs av många patienter som att förlora kontrollen över 
sig själv. Detta genom att kroppen sviker samt att man upplever en förlust av identitet 
och förmågor i sitt liv. Att uppleva en förlorad kontroll resulterar vidare i att många 
patienter söker svar på obesvarade frågor för att på så vis återfå en viss kontroll över sin 
situation. 

Kroppen sviker
Att  leva  med  en  långt  framskriden  organsvikt  leder  till  många  och  svåra 
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sjukdomssymtom som påverkar den dagliga livsföringen, en upplevelse av att kroppen 
sviker,  vilket  medför  en  signifikant  påverkan  på  livet.  Patienten  åker  in  och  ut  på 
sjukhus på grund av att sjukdomstillståndet ständigt förvärras. Trötthet är generellt ett 
vanligt problem oberoende av vilket organ i kroppen det är som sviktar. Funktioner så 
som att äta och dricka eller ens andas kan bli jobbiga (Sadala & Stolf, 2007).

”Jag var livrädd när jag var tvungen att prata med mina vänner, jag kände mig väldigt trött… Jag 
undvek det… Jag kände mig så trött, den pinan. Jag kunde inte ta en mun vatten…” (Sadala & 
Stolf, 2007, s. 220)

Trötthet  och  försämrad  uthållighet  gör  också  att  den  fysiska  aktiviteten  hämmas 
dramatiskt, vilket ytterligare bidrar till en känsla av att kroppen sviker. Det påverkar 
livet genom svårighet att kunna utföra aktiviteter som tidigare tagits för givet. Det kan 
handla om allt från att sköta sig själv och sitt hushåll till nöjesaktiviteter. Detta leder till 
en känsla av att vara begränsad som individ (Baker & McWilliam, 2003).

         ”Jag spelar dart. Jag kan inte kasta dart längre. Det sårar mig verkligen… Eftersom dart är det enda
jag håller på med, en sak som jag älskar att göra och samtidigt, jag kunde inte träffa darttavlan, jag 
hade inte tillräckligt med styrka” (Baker & McWilliam, 2003, s. 55).   

Sjukdomens symtom är en ständig påminnelse om att sjukdomen förvärras i takt med 
tiden. Medvetenheten om att hälsan dalar leder till känslor som osäkerhet och bitterhet, 
kroppen orkar inte längre. Sjukdomen upplevs som en dödsdom (Jonsén, Athlin & Suhr, 
1998; Sadala & Stolf, 2007).
    

”Först av allt, du är sjuk och du kan inte längre vara den du brukade vara, och sedan känner man 
sig ilsken över hur sjuk man egentligen kommer bli… Hur mycket kommer hända i min kropp 
innan jag har genomgått operation. Kommer jag att överleva den, och kommer jag överleva över 
huvudtaget? Det är det som rör sig i mitt huvud.” (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000, s. 66)

Att den fysiska förmågan sviktar leder också till att inte kunna röra sig på samma sätt 
som tidigare, vilket resulterar i att många känner sig bundna i sitt hem. Den svikande 
fysiska förmågan kan också resultera i att patienten exempelvis tvingas ge upp sitt jobb 
eller blir av med sitt körkort, vilket ytterligare kan begränsa patientens frihet att kunna 
komma utanför hemmet och ta sig någonstans (Baker & McWilliam, 2003; Brown, et al. 
2006).

 ”Det har varit svårt. Jag spenderade mycket tid för mig själv och mycket tid utomhus och det är 
svårt att ta sig utanför staden själv utan körkort. Det har verkligen inverkat på min mobilitet och 
min kontroll och min självständighet” (Baker & McWilliam, 2003, s. 52).

Denna inverkan  på  kroppen som sjukdomen  orsakar  påverkar  patientens  vardagliga 
livsföring  och  skapar  hos  många  av  dem  känslor  som  hopplöshet,  maktlöshet, 
meningslöshet och osäkerhet. Att stå på väntelistan jämförs efterhand med att man har 
förlorat kontrollen över sitt liv (Jonsén, et al. 1998).

         ”Livet gick endast bakåt och snabbt utför” (Jonsén, et al. 1998, s. 54).
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Förlust
Patienterna i studierna berättar mycket om vilka förluster sjukdomen och väntan på ett 
nytt organ inneburit för dem. Att kroppen sviker är en förlust i sig och att inte längre 
kunna utföra aktiviteter som tidigare innebär en stor förlust både för välbefinnandet och 
identiteten.  Sociala relationer blir tröttsamma eller omöjliga till  följd av sjukdomens 
symtom, vilket leder till att man kanske måste ge upp sin karriär (Brown, et al. 2006; 
Jonsén, et al. 2000).

”Jag saknar att jobba så mycket att jag blir upprörd”. (Brown, et al. 2006, s. 124)

Att  inte  längre  kunna  utföra  sitt  jobb  eller  sysselsätta  sig  med aktiviteter  inom sin 
sociala kontext innebär en förlust av viktiga roller som bidrar till en hälsosam känsla av 
personlig integritet och självständighet. Det är en smärtsam upplevelse som ger upphov 
till en känsla av förlorad identitet (Brown, et al. 2006).

”Jag har den här sjukdomen, men det är inte jag. Det är inte min identitet.” (Brown, et al. 2006, s. 
128)

Att  kunna upprätthålla  sociala  kontakter  uttrycks  också  som en svårighet.  Patienten 
kanske inte längre orkar åka och hälsa på sina vänner och inte heller bjuda hem släkt 
och vänner som tidigare.  Macdonald (2006) beskriver också att  patienterna försöker 
köpa  sig  mer  tid  genom att  hålla  sig  så  friska som möjligt,  vilket  kan innebära att 
patienten inte vill vistas bland för mycket folk med risk för att bli smittad av någon 
sjukdom. En känsla av värdelöshet dominerar och patienten upplever sig själv som låst 
och ensam. Att bli så begränsad inom sin sociala kontext innebär en stor förlust (Brown, 
et al. 2006).

”Det kom inte många besökare, det var risk för infektion… min huvudsakliga uppgiftvar att
 undvika försämring så långt det var möjligt” (Macdonald, 2006, s. 570)

Eftersom patienten förväntas vara tillgänglig om ett organ dyker upp blir det problem 
med att kunna röra på sig som önskas. Transplantationsteamet har satt upp geografiska 
gränser som patienten inte får överträda. Det upplevs som en stor frustration att inte 
kunna resa som önskas. Att inte vara följsam mot de riktlinjer och rekommendationer 
som transplantationsteamet  satt  upp  kan  leda  till  att  patienten  förlorar  sin  plats  på 
väntelistan. Detta leder till en känsla av att inte kunna leva livet fullt ut, vilket upplevs 
som en stor förlust (Brown, et al. 2006).

”Det slutar med att jag inte kan göra det jag drömmer om.” (Brown, et al. 2006, s. 128)

Sökande
När patienter upplever att de förlorar kontrollen över sitt liv börjar många av dem söka 
svar och mening på obesvarade frågor.  Att  vänta på ett  nytt organ ger en känsla av 
maktlöshet, och frågan om vad/vem det är som styr över ens öde uppstår (Jonsén, et al. 
2000). Man frågar sig hur systemet egentligen fungerar när det gäller prioriteringar. Är 
det rättvisa  som styr  eller  fördelar  transplantationsteamet  organ som de känner  för? 
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Finns  det  verkligen  någon  lista?  Patienterna  vill  ha  rättvisa  och  ärlighet  i 
transplantationsprocessen (Brown, et al. 2006).

”Känner du till någon annan som har stått på den [väntelistan] lika länge som jag?” (Brown, et al. 
2006, s. 129)

Tankar  på  det  rationella  i  att  genomgå  en  transplantation  framkommer  hos  en  del 
patienter. Man frågar sig om det verkligen är värt mödan att vänta när man inte vet hur 
utfallet  av  operationen  kommer  att  bli  eller  när  man  vet  att  operationen  ändå  inte 
innebär att man blir ”frisk” (Jonsén, et al. 2000).

”Jag vet att en transplantation öppnar upp för en hel rad andra problem” (Brown, et al. 2006, s. 
124)

En del patienter söker svar på varför just de har drabbats. De uttrycker att det finns en 
orättvisa i att de blivit  sjuka och ifrågasätter om det finns någon mening med deras 
sjukdom (Brown, et al. 2006).

”Jag undrar, varför just jag? Jag tycker inte det är rättvist.” (Jonsén, et al. 1998, s. 54)

Väntans emotioner

Att vänta på ett nytt organ och leva med vetskapen om att ens framtid är oviss skapar 
mycket känslor hos patienterna. Det kan upplevas som en känslostorm som man inte har 
förmåga att kontrollera, som att ”åka berg-och-dalbana” (Brown, et al. 2006). 

Från hopp till förtvivlan
Att  bli  uppsatt  på  väntelistan  för  ett  nytt  organ  väcker  känslor  som glädje,  lättnad, 
tacksamhet och hopp. Det ger en känsla av att hjälp är på väg, och att man fått en andra 
chans i livet. Känslan av maktlöshet minskar en aning och väntan blir mer positiv. Detta 
viktiga beslut ger en riktning och ett mål att sträva efter, även om patienten inte vet när 
transplantation kommer att bli av (Brown, et al. 2006; Jonsén, et al. 1998; Jonsén, et al. 
2000; Macdonald, 2006).

”Det  var  en  spännande känsla,  det  var  som, Gud,  jag kommer  bli  uppsatt  på väntelistan,  jag 
kommer bli normal precis som alla andra.” (Macdonald, 2006, s. 570)

 
”I början, det var en bra känsla, som att något äntligen kommer hända.”  (Brown, et al. 2006, s. 
124)

Transplantation ses av många som den enda chansen till ett långt och värdefullt liv. Att 
bli uppsatt på väntelistan för ett nytt organ kan inge en aldrig svikande känsla av hopp 
att allt kan gå bra till slut. Trots att framtiden är oviss uttrycks en otålig väntan på att 
kunna se ett slut på den nedåtgående spiralen i ens liv, en väntan på att framtiden kan 
börja (Jonsén, et al. 2000; Sadala & Stolf, 2008).
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”Jag är inte dömd förrän jag testat transplantation.” (Jonsén, et al. 2000, s. 67)

Om väntan blir lång byts dock ofta känslor som hopp och glädje ut mot hopplöshet och 
förtvivlan. Patienten känner sig fullständigt maktlös, ens öde ligger helt i händerna på 
sjukvården och det enda som återstår är att vänta. Men ingen kan svara på om eller när 
en  transplantation  kan  bli  av.  Livslånga  mål  upphävs  eller  överges  och  förtvivlan 
infinner sig (Brown, et al. 2006; Haugh & Salyer, 2007; Jonsén, et al. 1998).

”Hela den här processen är som att springa ett lopp, du använder all din styrka, ser snöret, men 
undrar om du någonsin kommer över mållinjen”. (Jonsén, et al. 2000, s. 66)

Många  beskriver  vikten  av  att  ha  en  god  och  kontinuerlig  kontakt  med  sitt 
transplantationsteam.  När  väntan  drar  ut  på  tiden  och  inget  hörs  från  teamet  blir 
patienten lätt förtvivlad över om han/hon blivit bortglömd som transplantationskandidat 
(Brown, et al. 2006; Jonsén, et al. 2000; Macdonald, 2006).

”Det känns som att de har glömt bort dig och ingenting kommer hända.” (Brown, et al. 2006, s. 
126)

Att drabbas av ett falskt alarm är inte helt ovanligt i transplantationsprocessen, vilket 
resulterar i ytterligare förtvivlan. Många beskriver hur de så desperat väntar på samtalet 
från transplantationsteamet med beskedet om att det finns ett organ, att de hoppar högt 
varje gång telefonen ringer. När det väl händer beskrivs det som att kunna börja se ljuset 
i  tunneln.  Att  då,  oberoende  på  orsak,  bli  nekad  transplantation  resulterar  i  en 
fruktansvärd  besvikelse.  Det  kan få  patienten att  fundera på  om de verkligen orkar 
samla  tillräckligt  mycket  ny  energi  och  nytt  mod för  att  kunna fortsätta  sin  väntan 
(Jonsén, et al. 2000; Macdonald, 2006; Sadala & Stolf, 2007).

”När jag blev nekad, kändes det som att jag ville ge upp” (Jonsén, et al. 2000, s. 67) 

Ovisshet och rädsla
Ovisshet präglar mycket av patientens liv under väntan på ett nytt organ. Ingen kan 
svara på när ett organ som passar kan finnas tillgängligt eller ens om det kommer att fås 
i  tid  innan  kroppen  ger  upp.  Samtidigt  finns  vetskapen  om  att  ovissheten  måste 
accepteras eftersom ingen har något facit på vad som kommer hända eller när (Haugh & 
Salyer, 2007).

”Det är så destruktivt att bara vänta och bli sämre och sämre.” (Jonsén, et al. 2000, s. 66)

Patienten vet heller inte om operationen kommer att lyckas om han/hon väl får ett organ 
eller om det nya organet kommer att accepteras av kroppen eller stötas bort.  Många 
uttrycker  en  extrem rädsla  inför  operationen:  ”Kommer  detta  vara  slutet?  ”Ska  jag 
förbereda farväl?” (Jonsén, et al. 2000; Macdonald, 2006).

”Jag var rädd för operationen, jag var osäker på utfallet. Saker jag inte känner till skrämmer mig. 
De hade sagt till mig att de inte var säkra på utfallet [av operationen].” (Jonsén, et al. 1998)

11



Ovissheten förstärks av den maktlöshet patienten drabbas av, att inte på något sätt kunna 
påverka sin livssituation. Det är en känsla av att livet hänger i luften och att bara passivt 
kunna vänta och se vad som händer (Jonsén, et al. 2000; Sadala & Stolf, 2008).

”Om jag var en videospelare, skulle jag stå på paus för tillfället. Jag lever egentligen inte, jag 
överlever bara.” (Macdonald, 2006, s. 570)

Patienten befinner sig i en väldigt komplex livssituation med förberedelser både för liv 
och död. Väntan är otålig på att framtiden kan börja i och med en transplantation, men 
samtidigt  finns  vetskapen  att  döden  lurar  bakom  knuten  och  rädslan  för  döden  är 
överhängande.  Döds-  och  separationsångest  är  ständigt  återkommande.  Patienten 
reflekterar över hur han/hon ska säga hej då till sin familj. Är det ”vi ses snart” eller är 
det rentav ”farväl”? (Barrio, Lacunza, Armendariz, Margall, & Asiain, 2004; Jonsén, et 
al. 2000; Macdonald, 2006; Sadala & Stolf, 2007).

”Jag har så underbara barn, kommer det här vara slutet? Det far genom huvudet, det gör 
ont att tänka på att du kanske förlorar så många du älskar.” (Barrio, et al. 2004, s. 971)

Skuld
Det framkommer olika former av skuldkänslor i upplevelsen av att vänta på ett nytt 
organ. Vissa klandrar sig själva för att de blivit sjuka, att de orsakat sjukdomstillståndet 
genom sitt  sätt  att  leva.  Många känner också skuld över att  vänta  på någon annans 
organ. Det är svårt att förena sig med tanken på att ens egen överlevnad måste ske på 
bekostnad av någon annans liv. Vissa kan acceptera organet som en gåva medan andra 
inte ens klarar av tanken på att hålla sig vid liv i utbyte mot någon annans död (Brown, 
et al. 2006; Jonsén, et al. 2000; Sadla & Stolf, 2007).

”Jag tänker hela tiden att för att jag ska kunna överleva, måste någon annan människa dö” (Sadala 
& Stolf, 2007, s. 222)

Att hantera vardagen
Detta tema belyser hur patienter upplever sig klara av livet och vardagen i väntan på ett 
nytt organ. Att bli uppsatt på väntelistan innebär ett nytt liv, vardagen förändras och 
upplevelsen hur den kan hanteras skiljer sig åt. Patienter uttrycker ett behov av kontakt, 
information, stöd och samarbete med vården. Hur förändringarna hanteras uppges vara 
navet i hur väntan på ett nytt organ upplevs. Många patienter skapar egna strategier för 
att ta sig igenom vardagen.

Behov av kontakt och information 
Då framtiden är oviss för dessa patienter utrycks en önskan av mer information och 
kontakt  med  vårdpersonal.  Genom  att  vara  informerad  och  insatt  i  patientens 
upplevelser skapas en större förståelse kring situationen (Baker & McWilliam, 2003; 
Jonsén, et al. 1998; Jonsén et al. 2000; Yorke & Cameron-Traub, 2007). Yorke och 
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Cameron-Traub  (2007)  betonar  att  transplantationskoordinatorn,  patientens  närmaste 
kontaktperson, alltid ska finnas tillgänglig. Detta beskrivs som viktigt för patienten då 
många frågor kring både sitt tillstånd och väntans process är vanliga.

”… det har varit bra för mig eftersom mitt tillstånd har förändrats så mycket… för mig är allt nytt, 
symtomen är annorlunda och att veta att om något förändras kan jag ringa dem [sjuksköterskorna] 
och fråga dem varför och behöver jag oroa mig över det här?” (Yorke & Cameron-Traub, 2007, s. 
82)

Dock upplevs brister i hur vårdarna för fram sin information och flera patienter önskar 
att informationen var mer individanpassad (Haugh & Salyer, 2007; Yorke & Cameron-
Traub, 2007).

”Vissa sjuksköterskor vet inte hur de ska anpassa kvaliteten och kvantiteten av informationen som 
de ger. Det finns en bred spridning av folks intellekt och förståelse - inklusive önskan… Fråga 
bara: ”Vad vill du veta och hur vill du höra det?” (Haugh & Salyer, 2007, s. 323)

Baker  och  McWilliam  (2003)  och  Jonsén,  et  al.  (2000)  belyser  att 
transplantationsteamet kan bli  en källa  till  tvivel och osäkerhet och därmed påverka 
vilka förutsättningar patienterna har för att hantera sin livssituation. Detta kan ske då 
viktiga frågor inte besvaras på ett tillfredställande sätt eller då informationen anses vara 
obegriplig,  otillgänglig,  inkonsekvent  eller  felaktig.  Vidare  finns  ett  behov  av  att 
informationen  ska  vara  mer  utförlig  och  belysa  både  perioderna  före  och  efter 
transplantationen.  Osäkerheten  kring  dessa  frågor  kan  skapa  mycket  onödig  oro 
(Jonsén, et al. 2000). I takt med att patienter söker information och kontakt med vården 
finns samtidigt ett stort behov av frekvent uppföljning och bekräftelse över att vara kvar 
på listan. Patienter måste förvissas om att de inte blivit bortglömda under väntetiden 
(Brown, et al. 2006; Jonsén, et al. 2000; Mcdonald, 2006; Yorke & Cameron-Traub, 
2007).

”Bara att någon säger att vi fortfarande tänker på dig, du är på listan” (Yorke & Cameron-Traub, 
2007, s. 82)

Konsekvensen av dålig kontakt  och känslan av att  ha blivit  bortglömd kan leda till 
nedstämdhet och försämrad hälsa (Baker & McWilliam, 2003). 

”Jag kom till en punkt då jag trodde att jag inte skulle få något transplantat - någonsin - och om jag 
dog skulle det vara på grund av transplantationskoordinatorn” (Brown, et al. 2006, s. 127)

Stöd och samarbete
Patienter upplever att transplantationsteamets och vårdpersonalens stöd och samarbete 
gör skillnad i  hur de kan hantera vardagen. En bra vårdrelation underlättar tiden på 
väntelistan för patienten. Den kan bidra till att patienten finner vägar för att klara av den 
fysiska  förändringen och  samtidigt  ges  möjlighet  till  stöd  då  känslor  och  tankar  är 
oroande och besvärande. Brown, et al.  (2006) menar att väntan på ett nytt organ är en 
tuff  tid  med  tillkommande  symtom  och  försämrat  tillstånd.  Risken  finns  att  dessa 
patienter ger upp och är därför i stort behov av stöd från vården. Om förtroende och tillit 
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upplevs blir  det  lättare för patienten att  ta till  sig de riktlinjer  som rekommenderas, 
vilket i sin tur underlättar patientens väntan och det eventuella efterförloppet.  
Baker och McWilliam (2003) påpekar att transplantationsteamets närvaro och förmåga 
att bidra med information och stöd skapar ett förtroende mellan vårdaren och patienten. 
Patienterna upplever ett förtroende för vårdpersonalen då tid och tanke ges för aktivt 
lyssnande,  lyhördhet,  förklaring,  humor,  adekvata  svar  och  ärlighet.  Brown,  et  al. 
(2006) och Haugh och Salyer (2007) betonar, för att ett samarbete ska fungera och att 
patienten ska finna stöd, krävs förtroende i relationen. Förtroende och ett bra samarbete 
gynnas genom delaktighet och att patienten får känslan av att vara en del av teamet, 
vilket skapar en känsla av värdighet.

”Jag fick underbar vård. Jag fick också mycket respekt. De respekterade min åsikt. Även om de 
inte höll med respekterade de den fortfarande.” (Haugh & Salyer, 2007, s. 324)

En del patienter förklarar att de försöker stärka samarbetet genom att vara ”duktiga” 
patienter och framställa sig som bra kandidater för att få ett nytt organ. Baktanken med 
att vara engagerad och visa sitt värde för transplantationsteamet är att motverka den risk 
man upplever av att bli bortglömd på väntelistan (Baker & McWilliam, 2003; Brown, et 
al. 2006). Patienter kan kämpa för att upprätthålla en så god fysisk och mental förmåga 
samt symtomstatus som möjligt i hopp om att bli prioriterade på väntelistan (Jonsén, et 
al. 2000).  Patienter upplever dessutom att ett känslomässigt stöd är lika viktigt som att 
få svar på alla medicinska frågor. I vissa fall anses inte detta stöd vara uppfyllt från 
vårdens sida (Jonsén, et al. 2000; Macdonald, 2006).

”Jag har tagit hand om alla känslor själv som ensamhet, skam och skuld” (Jonsén, et al. 2000, s. 
67)

Vidare anser många patienter att det är svårt att tala om känslor som rädsla för döden 
och kval/vånda och efterfrågar därför hjälp kring detta (Jonsén, et al. 2000).

Coping
Människan är  unik,  likaså  är  patienters  förhållningssätt  och  hantering  av  att  stå  på 
väntelistan  unika.  Antingen  försöker  patienter  anta  en  positiv  inställning  till  sin 
livssituation, i annat fall förnekas förändringen. Vidare skapar patienter olika strategier 
för att ta sig igenom vardagen. Brown, et al. (2006) och Jonsén, et al. (2000) beskriver 
hur vissa patienter accepterar situationen och är helt inställda på ett positivt tänkande. 
De upplever en stark vilja att leva och försöka förändra sig själva genom att se livet på 
ett annat sätt. Baker och McWilliam (2003) betonar att ett positivt förhållningssätt ger 
patienter möjlighet att anpassa sig till situationen, vilket kan bidra till en upplevelse av 
lycka och mening. Den positiva andan stärks av en framtidstro och ger en psykologisk 
support, vilket i sin tur främjas genom att prata med andra människor som genomgått en 
lyckad transplantation (Macdonald, 2006; Jonsén, et al. 2000; Barrio et al. 2004). Trots 
sjukdom och förluster kan ändå en del patienter finna en mening i sitt lidande.

”Den största saken för mig var att träffa Jill (ändrat namn) någon som hade gått igenom det så bra, 
och som kunde berätta  för  mig att  det  inte  skulle  bli  värre  än  någonting som jag redan  gått 
igenom.” (Macdonald, 2006, s. 570)
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Förändrat synsätt ger patienter chans till växt, en väg mot upplysning och medvetenhet 
om sin egen personlighet. Dessa patienter har valt att varken förneka sjukdom eller död 
utan valt en positivare inställning till livet trots bördor. Baker och McWilliam (2003) 
och Brown, et al. (2006) presenterar att synsätt där patienten lever från dag till dag.

”Hur jag har förändrats? Jag tror att jag är lugnare och småsaker påverkar mig inte så mycket. Det 
handlar om att inte hänga upp sig på småsaker utan att se helheten. ” (Baker & McWilliam, 2003, 
s. 57)  

Baker och McWilliam (2003) utvecklar detta och menar att leva i nuet med kortsiktiga 
mål ger patienter de verktygen som behövs för att bemästra den osäkra framtiden och 
den ångest som ovissheten medfört. Vidare vittnar en del patienter om att de har tagit 
kontroll över och sökt upp sina inre resurser i ett försök att närma sig den psykiska, 
emotionella  och andliga hälsan.  Ett  välbefinnande tycks  infinna sig då patienter har 
kontrollen över sådant som är jobbigt, en tro på egen förmåga, koll på sig själv samt 
kontroll  på  symtom.  Genom att  förstå  och  upptäcka  sina  symtom kan  ett  förvärrat 
tillstånd motverkas. Det anses vara motiverande att ta sig igenom dagen utan att vara 
styrd av sina symtom. Ett välbefinnande kan nås då man upplever sig kunna ha viss 
kontroll över sitt liv (Baker & McWilliam, 2003). Alla patienter har dock inte förmågan 
att acceptera sin sjukdom och sitt öde och därmed inte heller förmågan att hantera de 
förändringar som följer. Patienten har då svårigheter att komma tillfreds med sitt nya liv 
och anser inte att förändringarna tillhör dennes identitet Det gamla livet önskas tillbaka 
och en stark vilja att vara som förut infinner sig (Brown, et al. 2006). 

”Jag är en klippa, du kommer inte kunna förändra mig. Ingen kan förändra mig.” (Brown, et al. 
2006, s. 126)

Vissa  patienter  har  svårt  att  ta  till  sig  hur  sjuka  de  egentligen  är  och  känner  sig 
missplacerade då de upplever att andra med samma sjukdomstillstånd är sämre än dem 
själva  (Macdonald,  2006).  En  del  patienter  tar  sig  igenom  vardagen  med  hjälp  av 
distrahering och förnekelse.  På så sätt  hanteras ovisshet  och osäkerhet  och negativa 
tankar hålls borta (Baker & McWilliam (2003); Jonsén, et al. (1998).

”Jag försöker att se mig som sjukdomsfri, och jag har inte det här problemet egentligen, du vet… 
Den viktigaste saken, är att inte tillåta dig att tänka för mycket på det för det blir, det kan bli, ett 
riktigt problem till slut.” (Baker & McWilliam, 2003, s. 56 )

Brown, et al. (2006) belyser att vissa patienter behöver förneka delar av situationen. 

”Jag fungerar med en liten grad av förnekelse. Det är vad du måste göra.”  (Brown, et al. 2006, s.
130)

Brown,  et  al.  (2006)  noterar  att  många  patienter  beskriver  tålamod  som  det  mest 
väsentliga för att klara av väntan på ett organ och eventuella falsklarm. Tålamod anses 
vara den yppersta färdigheten för att klara av tiden på väntelistan, något som patienten 
helt enkelt är tvungen att lära sig.

”Du får vänta på stationen länge innan tåget kommer och du kanske missar tåget när det kommer, 
men ha bara tålamod; det kommer komma ett nytt om en liten stund.” (Brown, et al. 2006, s. 130)
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Vidare anger en del patienter att andlighet och tron på att gud ska hjälpa patienten är ett 
sätt att hantera väntan på ett organ (Barrio, et al. 2004; Haugh & Salyer, 2007).

 ”Och jag sa, ” Ok, vad ska jag göra?´Jag kommer att be till Gud och låta honom berätta för mig 
vad jag ska göra… Tron tar dig hela vägen igenom” (Barrio, et al. 2004, s.324)                            

DISKUSSION

Metoddiskussion
Den analysmodell som valdes, ”Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 
analys av kvalitativ forskning” (Friberg, 2006), var den modell som passade bäst för 
analysarbetet i föreliggande studie. Detta med anledning av att studiens syfte var belysa 
patienters upplevelser av väntan på ett  nytt  organ. Modellen är väl strukturerad och 
relativt lätt att följa. Erkännas kan dock en ovana i att analysera artiklars resultat, varför 
det emellanåt kändes lite rörigt. Speciellt svårt var det att få ihop helheten igen efter att 
resultatet plockats ner i mindre beståndsdelar. Varje artikel numrerades, vilket gjorde 
det mer överskådligt och lättare att hålla isär de meningsbärande enheter som plockats 
fram. Det var inte svårt att finna likheter och skillnader utifrån artiklarnas resultat. Det 
var  dock  problem i  början  av  litteratursökningen  eftersom tanken  var  att  begränsa 
urvalet betydligt mer än vad det till  slut gjordes. Önskan var att inrikta studien mot 
väntan  på  ett  specifikt  organ.  Då  det  inte  gick  att  finna  tillräckligt  med  kvalitativ 
forskning kring detta att basera en litteraturstudie på,  fick upplevelsen av att vänta på 
hjärta,  lunga  eller  lever  slutligen  ingå  i  analysen.  Det  verkade  rimligt  att  bredda 
avgränsningen på detta vis eftersom kriterierna för att kunna motta ett av dessa organ i 
stort sätt är desamma. Efter ett breddat urval fanns tillräckligt med material att bygga 
analysarbetet på. Artiklarna kunde även hållas inom den uppsatta ramen av aktualitet då 
den äldsta artikeln är från 1998. Två av artiklarna syftar inte till att beskriva patienters 
upplevelser av väntan på ett nytt organ. Dock fanns det delar i dessa artiklar som gav 
relevanta beskrivningar av just fenomenet väntan på ett nytt organ, varför de valdes att 
ingå i  analysen.  Det  är  en stor  spridning på länder  varifrån de granskade artiklarna 
kommer. En studie är gjord i Brasilien, två i Sverige, en i Storbritannien, tre i USA, en i 
Australien och en är gjord i Spanien (se: Bilaga 1). Detta anser inte vi är någon nackdel 
utan det ger snarare en bredare bild av hur upplevelsen att vänta på ett nytt organ kan 
upplevas.  Analysarbetet  flöt  på bra men det fanns en del  meningsskiljaktigheter oss 
emellan vad gäller tolkad innebörd inom vissa områden. Detta ser vi som positivt då 
resultatet blivit mer genomarbetat genom att vi kunnat diskutera oss fram till den mest 
rimliga  innebörden  i  texten,  för  att  vidare  identifiera  dess  likheter  eller  skillnader. 
Överlag anser vi att denna studie kan bidra med relevant, evidensbaserad kunskap.

Resultatdiskussion
Resultatet visar att väntan på ett nytt organ är en väldigt omtumlande upplevelse som 
påverkar patienten såväl fysiskt som psykiskt. Det visar dessutom att fenomenet väntan 
i  många  avseenden  är  densamma  oberoende  av  vilket  organ  patienten  väntar  på. 
Upplevelsen skiljer  sig  heller  inte  mycket  beroende på i  vilket  land man bor. Livet 
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begränsas i många avseenden på grund av sjukdomens svåra symtom samt ovissheten 
om framtiden. Hur patienten klarar av att hantera denna svåra livssituation beror såväl 
på stöd från omgivningen samt personliga strategier i form av coping. 

Att  väntan  kan  bli  väldigt  lång  för  många  av  patienterna  visade  sig  bero  på  flera 
faktorer. Den främsta orsaken är dock bristen på organ från avlidna donatorer. Om fler 
personer valde att  registrera sig i donationsregistret,  med medgivande om att donera 
sina organ, kanske fler liv skulle kunna räddas genom organtransplantation.

Vad som förvånade oss i uppsatsarbetet var att patienten har så mycket att ta hänsyn till 
i transplantationsprocessen och som sedan styr deras vardag. De måste vara följsamma 
mot de riktlinjer som ges av transplantationsteamet samt hålla sig i så gott skick som 
möjligt för att inte förlora sin plats som kandidat på väntelistan. Paradoxalt nog kan 
patienten inte heller vara ”för frisk” eftersom denne då inte kvalificerar sig för en plats 
på väntelistan. 

I  resultatet  framkommer att  väntan på ett  nytt  organ i  många avseenden innebär ett 
lidande för patienten. För att få en djupare förståelse för vad detta lidande innebär skall 
vi försöka relatera det till de olika former av lidande som Eriksson (1994) och Wiklund 
(2003) beskriver.

Förlorad kontroll
Resultatet visar att upplevelsen av att kroppen sviker är en del av patientens väntan på 
ett  nytt  organ,  vilket  i  sin  tur  har  påverkan  på  den  egna  personligheten  och 
livshållningen. Att kroppen sviker i samband med en kronisk sjukdom beskrivs som en 
upplevelse av att förlora kontrollen över sig själv och sitt liv. Wiklund (2003) menar att 
ett sjukdomslidande inte enbart innebär en förlust av den fysiska förmågan utan också 
en förlust av kontroll. Att förlora kontrollen relateras bland annat till oförmåga att styra 
sig själv och sin vardag så som patienten önskar. Att förlora sin förmåga att klara av 
aktiviteter  och  sysslor  som tidigare  leder  till  en  känsla  av  att  vara  begränsad  som 
individ, och kan därmed bidra till ett sjukdomslidande för patienten.

Enligt Eriksson (1994) kan ett sjukdomslidande också uppstå då känslan av skam och 
förnedring  infinner  sig.  Dessa  känslor  är  ofta  ett  resultat  av  sjukdomen,  och  kan 
relateras till att patientens upplevelse av sig själv inte överensstämmer med det egna 
idealet. Med andra ord upplever patienten en oförmåga att leva upp till den bild och 
personlighet  som  är  önskvärd.  I  resultatet  framkommer  att  känslan  av  en  förlorad 
identitet  är  en  smärtsam upplevelse.  Enligt  Wiklund (2003)  är  människans  identitet 
starkt  förknippad med prestation,  vilket  betyder  att  en svikande fysisk förmåga kan 
innebära ett stort hot mot människans identitet. En känsla av att förlora sin identitet, 
som  en  följd  av  att  kroppen  sviker,  kan  alltså  bidra  till  ett  sjukdomslidande  hos 
patienten.

Resultatet visar vidare att många patienter uttrycker oro för om prioriteringssystemet är 
rättvist.  Detta  är  givetvis  en  oro  som  måste  tas  på  allvar.  I  kontakt  med 
transplantationskoordinatorn  Lennerling  (2008)  framkom  att  det  inte  finns  något 
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kösystem där patienterna behandlas i turordning, utan det tillgängliga organet ges till 
den patient som behöver det mest just då. Johnsson och Tufveson (2002) ställer frågan 
ur ett etiskt perspektiv, om det är möjligt att prioritera vem som är bäst lämpad för ett 
organ  vid  en  viss  tidpunkt.  Om  inte  patienten  får  ordentlig  information  om  hur 
transplantationsprocessen fungerar, faller det sig naturligt att börja fundera på rättvisan 
när någon annan kandidat som står på väntelistan får ett organ, fast denne inte väntat 
lika länge.

Väntans emotioner
Resultatet  visar  att  väntan  på ett  nytt  organ  för  många patienter  är  förknippat  med 
ovisshet och rädsla. Vi anser att det är just dessa känslor som genomsyrar allt material 
som granskats om vad det innebär att vänta på ett nytt organ. Att leva med en kronisk 
sjukdom med risk för  att  drabbas  av en för  tidig död framkallar  många tankar  och 
känslor.  Man  lever  i  en  ständig  ovisshet,  utan  självklara  framtidsutsikter,  och 
patienterna vet inte om de ska förbereda sig för döden eller för ett nytt liv. Lennerling 
(2008) beskrev väntan på ett nytt organ som att ”sitta i dödens väntrum”, vilket medför 
tankar om den egna existensen hos patienten som kan skapa rädslor för döden. Eriksson 
(1994) menar att hot om förintelse, vetskapen om att man kommer att dö men inte veta 
när, är en del av livslidandet. Hotet om förintelse är dock hos dessa patienter väldigt 
påtagligt där sjukdomen kan tvinga livet att få ett för tidigt slut. Därför kan det antas att 
livslidandet i detta avseende är svårare att uthärda. Resultatet visar samtidigt att hotet 
om död blandas med viljan till liv. Den starka livsviljan hos patienterna bidrar till en 
aldrig svikande känsla av hopp. Hoppet sägs, enligt talesättet, vara det sista som överger 
människan. Att inte förlora hoppet i den svåra situation som väntan på ett nytt organ 
innebär,  kan enligt  patienterna utgöra en viktig del  i  att  kunna uthärda sitt  lidande. 
Därför är det viktigt att som sjuksköterska kunna bidra till att inge hopp, eller i svåra 
stunder kanske fungera som ett vikarierande hopp för patienten, för att hjälpa patienten 
lindra det livslidande som uppstår när hotet om att död är nära.

Att hantera vardagen
Resultatet  åskådliggör  vad  patienter  anser  som  viktigt  för  att  kunna  hantera  den 
känslosamma och ovissa vardagen. Eftersom patienten upplever en känsla av förlorad 
kontroll  över det mesta i  sitt  liv, är det viktigt  att inte vårdaren går in och tar över 
fullständigt  och därmed berövar patienten på ännu mer kontroll.  Vi  anser därför  att 
sjuksköterskan har ett ansvar i att patienten görs delaktig i beslut som berör vården. 
Lyckas detta kan patienterna uppleva att de får respekt och blir tagna på allvar. Att inte 
bli  sedd och tagen på  allvar  kan  enligt  Eriksson (1994)  leda  till  ett  livslidande  för 
patienten. För att sjuksköterskan ska kunna lindra lidande och underlätta väntan på ett 
nytt organ måste respekten för patienten uppmärksammas och bevaras. Detta sker bland 
annat genom delaktighet. Patienten upplever ett behov av att erhålla information kring 
hur  transplantationsprocessen  fungerar  och  hur  sjukdomens  symtom  kan  yttra  sig. 
Därför  är  det  viktigt  att  patienten  ges  kunskap  om  hur  vardagen  och  kroppsliga 
reaktioner  kan  bemästras.  Lyckas  vi  med  detta  kan  det  i  sin  tur  bidra  till  att 
sjuksköterskan ger en del av kontrollen tillbaka vilket i sin tur kan vägleda patienten 
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mot ett välbefinnande, vilket Wiklund (2003) beskriver som en inre subjektiv, unik och 
personlig upplevelse. För att patienten ska kunna uppnå ett välbefinnande måste därför 
vårdaren förstå vad som är viktigt och betydelsefullt för varje individ. Med andra ord 
måste patientens livsvärld tas i beaktande. Stöd och information bör utgå från patientens 
livsvärld där interaktionen mellan vårdare och patient kräver att vårdaren förstår hur 
varje individ upplever sig själv, sin omgivning och sin livssituation. Vårdaren har en 
viktig del i hur relationen mellan patient och vårdare fungerar och är ansvarig för att 
patienten känner  sig  tillfreds med samarbetet.  Resultatet  visar  att  patienter  upplever 
vården som icke tillfredställande både när det gäller stöttning, uppföljning och sättet 
som information framförs på. Vidare efterfrågas stöd för patientens inre resurser och det 
visade  sig  att  människans  känsloliv  och  existentiella  frågor  behövde  ges 
uppmärksamhet  och  stöd.  Konsekvensen  av  att  endast  vårda  patientens  yttre,  dålig 
uppföljning, oförmåga att tillämpa ett livsvärldsperspektiv och felaktig anpassning av 
information kan bli  att  människans värdighet kränks.  Eriksson (1994) menar att  när 
människans  unikhet  och  värdighet  kränks  i  samband  med  vård  kan  ett  vårdlidande 
uppstå,  likaså  då  patienten  upplever  att  vården  har  gjort  felprioriteringar  och 
missbedömt dennes behov av vård. Med andra ord måste vi som sjuksköterskor bekräfta 
patientens  värdighet  och  unikhet  annars  riskerar  vi  att  förvärra  patientens  lidande. 
Resultatet åskådliggör hur många patienter upplever att kroppen och vardagen förändras 
i och med sjukdomen och tiden på väntelistan. Det som skiljer patienterna åt är hur de 
ställer sig till och hanterar den förändring som uppkommer. Vissa förnekar medan andra 
accepterar sin nya livssituation. Genom förnekelse undviks allvaret i  situationen och 
patienten motsätter sig och förtränger det lidande som skapas i och med de förändringar 
som sjukdomen och väntan på ett nytt organ bidrar till. Vi tror att dessa patienter med 
största sannolikhet undviker existentiella frågor samt svåra tankar och känslor för att 
skydda  sig  mot  outhärdligt  lidande  och  nedstämdhet.  Att  förneka  och  trycka  bort 
lidandet må dämpa den inre smärtan på kort sikt men är enligt oss inte hållbart då det 
bromsar människan att nå ett välbefinnande. Detta kan identifieras med att patienterna 
befinner  sig  på  görandets  eller  varandets  lidandenivå.  Eriksson  (1994)  beskriver 
människan  på  görandets  nivå  som  främmande  för  sig  själv,  sina  inre  begär  och 
möjligheter. Människan kan hantera lidande genom bortträngning och förnekelse. Att 
vara i lidandet, varandets nivå, är relaterat till människans behov och kan ge en tillfällig 
känsla  av  hälsa  och  välbefinnande.  Lidandet  hanteras  genom  tillfällig 
behovstillfredsställelse. 
Patienterna  som  ställer  sig  mer  positiva  till  sin  situation  och  livet,  accepterar  den 
förändrade vardagen och kan till och med uttrycka att upplevelsen kan leda till en växt 
som människa. Patienterna värderar livet högt och drivs av hoppet att bli återställda och 
mer vitala. Vi anser att endast då patienten börjar närma sig acceptans finns möjlighet 
att nå den vardande nivån och identifiera sitt lidande. Eriksson (1994) beskriver att det 
är  på vardandets  nivå  som patienten får  chansen att  hitta  mening i  sitt  lidande och 
uppleva ett välbefinnande trots bördor. Vidare har vården en viktig roll i att hjälpa eller 
ge möjlighet att vägleda patienten mot acceptans och att finna mening i sitt lidande. För 
att stärka antagandet om att acceptans som hanteringsstrategi är den bästa vägen mot 
välbefinnande  vill  vi  delge  resultatet  en  kvantitativ  studie  som  behandlar  just 
hanteringsstrategier och dess effektivitet under väntan på ett nytt organ. Jalewiec, Grady 
och White-Williams (2007) delar in ett antal olika strategier, vilka används av patienter 
i  syfte  att  hantera  sin  livssituation,  i  såväl  negativa  som positiva  strategier.  Till  de 
negativa  hanteringsstrategierna  räknas;  Affektiv  hantering,  vilken  handlar  om  att 
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patienten projicerar sina känslor på andra människor, hantering genom förnekelse, som 
går ut på undvikande och bortträngning av situationen samt fatalistisk hantering, vilken 
handlar om uppgivelse, patienten förväntar sig att det värsta ska hända. Till de positiva 
hanteringsstrategierna räknas; optimistisk hantering, patienten försöker vara positiv till 
sin situation,  palliativ hantering, förberedelser inför en eventuell död,  konfronterande 
hantering,  patienten  konfronterar  situationen  istället  för  att  ge  den  respekt  samt 
hantering  genom  självtillit. Den  strategi  som  ansågs  fungera  bäst  var  optimistisk 
hantering,  medan  de  minst  fungerande  var  de  negativa  hanteringsstrategierna. 
Författarna drar slutsatsen att många patienter har svårt att hantera det stressfulla livet 
på  väntelistan,  och  endast  13  %  av  patienterna  upplevde  att  hanteringsstrategierna 
överlag var effektiva. Därmed finns ett behov av att vårdpersonal hjälper patienten att 
utarbeta  bättre  strategier  för  att  kunna  hantera  tiden  på  väntelistan.  Detta  stödjer 
ovanstående diskussion om hur vården bör hjälpa patienterna mot ett mer positivt och 
accepterande tänkande.

Praktiska implikationer

•För att underlätta väntan på ett nytt organ krävs det att sjuksköterskan visar intresse 
för patienten och hur dennes livssituation påverkas. Patienten bör ges möjlighet att 
uttrycka tankar och känslor kring sin livssituation. Sjuksköterskan måste kunna ge 
patienten en del av sin tid. Då tiden kan vara knapp under ett arbetspass gäller det 
att  som sjuksköterska kunna vara flexibel.  Exempelvis kan medicinska moment 
kring patienten integreras med samtal. Genom samtal kan sjuksköterskan utveckla 
en förståelse för patienten och vilka behov av stöd patienten har.

•Sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnaden men måste också se till att patienten 
blir delaktig i sin egen vård och beslut som tas kring denna. Detta sker genom att 
informera hur patientens tillstånd ser ut och hur det utvecklar sig. Vilka val som 
finns kring exempelvis medicinering med mera. 

•Sjuksköterskan bör ha kunskap och vara uppdaterad kring transplantationsprocessen 
och ansvara för  att  kunskapen förs vidare till  patienten på ett  pedagogiskt  vis. 
Patienten skall ges medicinsk kunskap kring sin sjukdom och dess symtom, samt 
hur  den  kan  underlättas  och  hanteras  med  bland  annat  medicinering  och 
livsstilsförändringar. Sjuksköterskan bör undervisa patienten i vad det innebär att 
stå på väntelistan för ett nytt organ. Information om prioriteringssystem, vem som 
matchar patienten, hur lång väntetiden kan väntas bli, vilken form patienten ska 
hålla  sig  i,  vad  som  händer  efter  operationen  kan  ge  patienten  förståelse  för 
transplantationsprocessen.  Om  sjuksköterskan  saknar  kunskap  kring 
transplantationsprocessen bör hon/han ta reda på den information som patienten 
söker eller  ansvara för att  hänvisa patienten vidare till  någon som kan bemöta 
patientens behov av information.

•Sjuksköterskan bör vara medveten om att varje individ som väntar på ett nytt organ 
har olika förutsättningar att ta till sig information på. Fråga patienten vad de vill 
veta,  hur  de  vill  veta  och  vilket  krav  de  har  på  information.  Vidare  bör 
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sjuksköterskan  rekommendera  vart  patienten  kan  vända  sig  för  ytterligare 
information.  Ge  information  om  stödgrupper,  internetsidor  och  böcker. 
Sjuksköterskan  bör  även  vara  medveten  om  att  tillämpning  av  ett 
livsvärldsperspektiv i givandet av information och stöd bevarar patientens unika 
behov.

•Sjuksköterskan måste ha kunskap om och vara medveten om att patienter som väntar 
på ett nytt organ har ett djupt lidande. Patienten bör ges möjlighet att få hjälp med 
att identifiera och bekräfta sitt lidande samt få förståelse hur det påverkar dennes 
liv.  Ibland  kan  det  vara  svårt  att  hjälpa  patienten  att  förlösa  sitt  lidande  men 
sjusköterskan kan bidra på så sätt att hon/han slussar patienten vidare, exempelvis 
till en kurator. Frågan är inte vem som hjälper patienten i sitt lidande utan att det 
görs.

•Sjuksköterskan i transplantationsteamet måste se till att en regelbunden kontakt finns 
med patienten, då många patienter är rädda för att bli bortglömda på väntelistan.

•För att patienten ska kunna hantera vardagen bör sjuksköterskan hjälpa patienten att 
utarbeta fungerande strategier. Vidare bör sjuksköterskan bevara patientens hopp 
och stötta de drivkrafter som bibehåller en positiv anda hos patienten.
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Perspektiv Problem och 
syfte

Metod Resultat

Titel: Heart 
transplantation 
experiences: a 
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approach
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Sadala, M. L. A., 
& Stolf, N. A. G.
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing.
År: 2007

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att få förståelse 
för hur hjärttrans-
plantation upplevs 
baserat på 
patienters 
beskrivningar.

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats. Öppna 
intervjuer med 26 
hjärttransplan-
terade patienter i 
åldrarna 15-71. 

3 huvudteman 
representerar 
resultatet: Att leva 
som mottagare av 
ett hjärta -  
upplevelsen av att 
vara sjuk och att 
vänta på ett nytt 
hjärta samt tiden 
efter 
transplantation. 
Donatorer, familj  
och vårdgivare.  
Reflektioner av 
den levda 
erfarenheten.

Titel: Waiting for 
a liver transplant: 
the experience of 
patients
with familial 
amyloidotic 
polyneuropathy
Författare: 
Jonsén, E., Athlin, 
E., & Suhr, O. B.
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing
År: 2000

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att beskriva 
upplevelsen av att 
vänta på en 
levertransplanta-
tion utifrån ett 
patientperspektiv.

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats. Öppna 
intervjuer med 14 
patienter med 
nydiagnostiserad 
FAP, 10 kvinnor 
och 4 män i 
åldrarna 32-69.

2 kategorier 
utkristalliserade: 
att vänta på beslut 
och att vänta på 
operation. Dessa är 
presenterade i 7 
teman: förhandla 
med sig själv,  
inget  
inflytande/maktlös
het, lättnad och 
glädje, otålighet,  
kval/vånda, tid för 
förberedelse och 
behov av 
information och 
stöd.

Titel: Living in 
limbo – patients 
with cystic
fibrosis waiting 
for transplant
Författare: 
MacDonald, K.
Tidskrift: British 
Journal of Nursing
År: 2006

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att undersöka 
patienters och 
vårdares 
upplevelse av att 
leva med en 
kronisk sjukdom 
(Cystisk Fibros) 
och vänta på en 
lungtransplanta-
tion.

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
såväl öppna som 
strukturerade 
frågor. Urvalet av 
patienter består av 
5 män och 3 
kvinnor. Ålder 19-
40.

Resultatet består 
av 4 huvudteman: 
missplacering, 
oreda, livet i limbo 
och tillbaka till  
hälsa. Subteman 
består bla av 
behov av stöd och 
kontroll,  
förtroende, skuld 
kontra tacksamhet 
och köpa tid.
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Titel: Needs of 
patients and 
families during the 
wait for a donor 
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Författare: 
Haugh, K. H., & 
Salyer, J.
Tidskrift: Heart 
& Lung
År: 2007

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att utforska 
patienters och 
familjemedlem-
mars uppfattning 
om interventioner 
som används i 
väntan på ett nytt 
hjärta, dess 
effektivitet samt 
interventioner som 
inte används men 
som skulle kunna 
hjälpa.

Kvalitativ studie. 
11 informanter: 4 
posttransplan-
terade och 4 
pretransplanterade 
patienter samt 3 
familjemedlemmar
Gruppintervjuer 
där informanterna 
fick beskriva 
väntan på ett nytt 
hjärta. 
Ålder 36-61.

Studiens resultat 
består av 1 
huvudtema: 
tolerera ovisshet -  
upplevelsen av att  
vänta. Följs av 5 
subteman: få del 
av information,  
lyhördhet  
gentemot familjens 
behov under 
sjukhusvistelse,  
bibehålla respekt  
och värdighet,  
göra “det lilla  
extra”, underlätta  
hanterbarheten 
(coping). 

Titel: How 
patients manage 
life and health 
wile waiting for a 
liver transplant
Författare: Baker, 
M. S., & 
McWilliam, C. L.
Tidskrift: 
Progress in 
Transplantation
År: 2003

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att upptäcka hur 
patienter upplever 
livet och 
hälsoresurser 
under väntan på en 
levertransplantatio
n.

Kvalitativ studie. 
Djupintervjuer 
med 12 
informanter som 
väntat på en lever i 
över 1 år.

Resultatet visar att 
väntetiden är en 
process med 
upplevelser som 
begränsning/fång-
enskap, att 
disciplinera sig 
själv, för att till 
slut släppa taget 
och ge upp sig 
själv för att 
acceptera sig 
anträffbar, 
tillgänglig och 
tillskansa sig 
resurser för hälsa.

Titel: Waiting for 
a Liver Transplant
Författare: 
Brown, J., Sorrell, 
J. H., McClaren, 
J., & Creswell, J. 
W.
Tidskrift: 
Qualitative Health 
Research
Årtal: 2006

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att beskriva 
patienters 
upplevelse av att 
vänta på en lever-
transplantation.

Kvalitativ studie, 
fenomenologisk 
ansats. Öppna 
intervjuer med 6 
patienter, 2 
kvinnor och 4 
män, mellan 
46-63 år.

Åtta teman 
resulterade 
intervjuerna i: 
förvandling,  
förtroende för 
läkare och 
vårdpersonal,  
förhoppning till  
förtvivlan, förlust,  
ifrågasättande av 
processen,  
sökande, coping, 
tidens paradox.
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Perspektiv Problem och 
syfte

Metod Resultat

Titel: Liver 
transplant patients: 
their experience in 
the intensive care 
unit. A 
phenomenological 
study
Författare: 
Barrio, M., 
Lacunza, M., 
Armendariz, C., 
Margall, A., & 
Asiain, C.
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing
År: 2004

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att beskriva 
levertransplan-
terade patienters 
upplevelse av 
intensivvården. 
Upplevelsen 
beskrivs utifrån 
hela processen 
kring 
transplantationen. 
Det speglar 
därmed även 
patienters 
upplevelser av 
väntan innan 
transplantation.

Kvalitativ studie, 
fenomenologisk 
ansats. 
Djupintervjuer 
med 10 patienter, 
3 kvinnor och 7 
män, mellan 
åldrarna 43-67.

I resultatet 
presenteras 5 
teman: 
förutfattade 
meningar präglar 
förhållningssättet  
gentemot 
transplantation,  
intryck av IVA:s  
miljö och erfaren 
känsla,  
varseblivningen av 
vårdpersonalens 
beteende, stöd 
från den sociala 
omgivningen och 
religiösa 
övertygelser,  
förutfattade 
meningar av IVA 
kontra levd 
erfarenhet.

Titel: Familial 
amyloidotic 
patients
´experience of the 
disease and of 
liver 
transplantation
Författare: 
Jonsén, E., Athlin, 
E., Suhr, O.
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing
År: 1998

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att undersöka 
och beskriva 
upplevelsen av 
sjukdom och 
levertransplanta-
tion hos patienter 
med familial 
amyloidotic 
polyneuropathy. 
Studien beskriver 
såväl patienters 
upplevelse av att 
leva med 
organsvikt samt att 
vänta på ett nytt 
organ.

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk 
ansats.  Intervjuer 
med 11 patienter, 
9 män och 2 
kvinnor, ålder 
26-59.

Resultatet 
presenteras genom 
3 huvudteman: 
Upplevelsen av 
sjukdomen FAP - 
går utför, försvar 
och förnekelse. 
Upplevelsen av att  
genomgå en 
levertransplantati
on - en chans att 
överleva, beslutet - 
inget val, 
maktlöshet och 
ovisshet under 
väntan, första steg 
efter operation. Att  
komma tillbaka till  
det normala - friad 
från dödsdomen 
men fortfarande 
handikappad.
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syfte

Metod Resultat

Titel: Patients´ 
perceived care 
needs whilst 
waiting for a heart 
or lung transplant.
Författare: Yorke, 
J. & Cameron-
Traub, E.
Tidskrift: Journal 
of Nursing and 
Healthcare of 
Chronic Illness in 
association with 
Journal of Clinical 
Nursing.
År: 2008

Vårdvetenskaplig Syftet med studien 
är att utforska 
patienters 
upplevelser av 
omvårdnaden och 
hur deras 
omvårdnadsbehov 
blev, eller kunde 
blivit, bemötta av 
transplantations-
sjuksköterskor, 
medan de stod på 
väntelista för en 
lung- eller 
hjärttransplanta-
tion.

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
såväl öppna som 
strukturerade 
frågor. 
Intervjuerna 
genomfördes 
under tre olika 
tillfällen. 22 
patienter 
intervjuades, 12 
män och 10 
kvinnor, 
medelålder 49.
9 st väntade på ett 
hjärta, 11 st 
väntade på lunga 
och 2 st väntade 
på både hjärta och 
lunga.

Resultatet 
presenteras i 5 
huvudteman; ge 
information, 
vidhållande av 
regelbunden 
kontakt, 
förtrolighet, 
positivt tänkande 
och medlidande.
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