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Sammanfattning  
En levertransplantation är ett livsförändrande ingrepp som innebär en chans till ett nytt 
liv för patienter med en livshotande diagnos. Ingreppet medför också stora 
omställningar för patienter i form av fysiska och psykiska svårigheter. Genom att få en 
större inblick i patienters livssituation kan sjuksköterskorna med den nyvunna 
kunskapen, ge en bättre anpassad vård till patienterna. Syftet med denna uppsats är att 
belysa patienternas upplevelser av sin livssituation efter en levertransplantation.  
Metoden som används är en litteratur baserad studie utifrån kvalitativa vetenskapliga 
artiklar, inriktat på patienters upplevelse kring levertransplantation.  Åtta artiklar 
analyserades enligt Evans (2003) där två huvudteman samt åtta subteman kunde 
urskiljas. Patienterna upplevde en dramatisk förändring i sitt välbefinnande efter 
operationen och strävade efter att återgå till det liv de hade innan sjukdomen 
debuterade. Det fanns dock en ständigt överhängande rädsla för organavstötning som 
förde med sig ett stort lidande för patienterna. Stöd från närstående, andra patienter som 
delat samma erfarenhet samt vårdpersonal med erfarenhet och kunskap ansågs vara 
essentiellt för tillfrisknandet. Vårdgivarens kännedom om patienternas upplevelse i 
samband med en levertransplantation är av yttersta betydelse för patienterna. 
Kännedomen om att sjuksköterskan kan relatera till vad patienterna säger och hur de 
mår, främjar vårdrelationen och därmed omvårdnaden. 
 
Nyckelord: Liver, Transplant, Patient, Recipients, Experience.  
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INLEDNING 

Levertransplantationer har blivit en effektiv och allmänt accepterad behandlingsform 
vid en rad kroniska samt akuta leversjukdomar (Friman, 2002). Leversvikt kan vara ett 
livshotande tillstånd för patienter där en utebliven organtransplantation kan leda till 
döden (Person & Persson, 2002). Patienter med kronisk eller akut leversvikt kan med 
hjälp av en levertransplantation få en ny chans till livet. Detta medför även att dessa 
patienter ställs inför en helt ny livssituation. Det räcker inte med att 
allmänsjuksköterskorna har kunskap om den medicinska och tekniska aspekten av 
patientvården. För att kunna ge en god, meningsfull och berikande vård till dessa 
patienter är det av yttersta betydelse att sjuksköterskorna har en god insikt, kännedom 
och förståelse om hur det kan vara att leva med ett nytt organ.  
 
BAKGRUND 

Levern 
Levern är kroppens största körtel och väger runt 1.5 kilo hos en fullvuxen människa. 
Den är lokaliserad under diafragmans högra sida och skyddad under revbenen. Levern 
har till funktion att tillverka ämnen som är nödvändigt för nedbrytning av föda. 
Näringsämnen som sugs upp av tarmväggen omvandlas och lagras i levern i form av 
kolhydrater, protein och fett. Levern är även essentiellt för koagulationsfaktorn i 
kroppen och fungerar som ett reningsverk för blodet. Levern har en otrolig regenerativ 
förmåga. Om femtio procent av levern opereras bort så kan levern regenerera till sin 
ursprungliga storlek efter bara sex månader (Haug, Sand, Sjaastad, Bjålie & Toverud, 
2005). 
  

Transplantationens historia  
Den första framgångsrika organtransplantationen genomfördes år 1954 mellan två 
tvillingbröder, där den ena enäggstvillingen var njursjuk och i behov av en 
transplantation. Eftersom bröderna var genetisk identiska förekom ingen immunologisk 
reaktion av den transplanterade njuren. Med utvecklingen av den moderna sjukvården 
fick man en bredare förståelse och ökad kunskap om immunförsvarets funktion samt 
uppbyggnad. Utifrån detta kunde man utveckla mediciner som dämpar kroppens 
immunförsvar och förhindrar avstötning av organ vid transplantationer. Detta innebar 
att man snart kunde transplantera organ mellan nära släktingar och så småningom 
mellan människor utan någon genetisk relation (Järhult & Offenbartl, 2006). Den första 
levertransplantationen i världen utfördes år 1963 av Thomas Starzl i USA med en 
väldigt låg överlevnadschans hos patienterna (Friman, 2002).  Genombrotten kom när 
immunosuppressiva läkemedlet Cyklosporin introducerades år 1978. Detta minskade 
risken för organavstötning vilket medförde till en ökad överlevnadschans hos 
patienterna. Den första levertransplantationen som utfördes i Sverige gjordes år 1984 
och nu utförs ungefär 100 levertransplantationer årligen. Levercirros, kroniskt aktiv 
hepatit och skleroserande kolangit är de mest vanliga sjukdomarna som kan leda till att 
en levertransplantation behövs (Järhult & Offenbartl, 2006). 
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Immunosuppressiva läkemedel 
Kroppens immunförsvar har till uppgift att identifiera främmande celler och eliminera 
dessa för att skydda kroppen mot angrepp. Samma reaktion sker vid 
organtransplantationer med undantag för enäggstvillingar som är genetiskt identiska och 
har samma ytstruktur hos sina cellmembraner.  För att organtransplantation ska kunna 
tillämpas hos patienter som är i behov av det men som inte är genetiskt identiska, 
används immunosuppressiva läkemedel för att undvika avstötning av organet. Detta 
innebär dock att de som får ett organ transplanterad måste medicineras med 
immunosuppressiva läkemedel så länge de bär på det organet. Då immunförsvaret är 
sänkt vid användning av immunosuppressiva läkemedel så ökar det risken för 
infektioner av ovanliga organismer, även kallade för opportunister. Dessa infektioner är 
väldig svåra att diagnostisera och kräver ibland att man minskar dosen av 
immunosuppressiva läkemedel för att kunna behandla dessa infektioner. Vilket i sin tur 
ökar risken för organavstötning. Vid medicinering av immunosuppressiva läkemedel 
finns det en ökad risk för cancer på grund av det nedsatta immunförsvaret. Risken i 
förhållande till en frisk människa och en person som tar immunosuppressiva läkemedel 
är 100 gånger större. Andra potentiella biverkningar vid immunosuppressiva läkemedel 
kan vara sänkt produktion av blodceller och osteoporos (Järhult & Offenbartl, 2006). 
 

Organavstötning 
Det föreligger en risk hos 30-50% av de levertransplanterade patienterna att en 
organavstötning sker. Vanligtvis så sker en avstötning inom de första veckorna. Den 
cellulära rejektionen förekommer oftast akut och med inga uppenbara symtom (Friman, 
2002). Enligt Scandiatransplant 2007 nordiska levertransplantation register, ligger 
ettårsöverlevnaden hos levertransplanterade patienter med Primär Skleroserande 
Kolangit på 92 % och en femårsöverlevnad på 86 %.  
 

Livet efter levertransplantationen 

Efter en levertransplantation vårdas patienterna på intensivvårdsavdelningen från en till 
tre dagar. Under det första dygnet ligger patienterna kvar i respiratorn tills blodtrycket, 
urinproduktionen och syresaturationen stabiliserat sig. När patienterna är cirkulatoriskt 
stabil och kan extuberas, förflyttas patienterna till en vårdavdelning för rehabilitering. 
Under sin tid på vårdavdelningen lägger personalen en stor vikt på nutrition och 
smärtlindring för att snabbt kunna möjliggöra fysisk aktivitet hos patienterna. 
Patienterna kommer senare även i kontakt med sjukgymnasten som hjälper till med den 
dagliga träningen och mobiliseringen för patienternas fysiska återhämtning. Vanligtvis 
varar rehabiliteringen upp till tre veckor och patienterna skrivs sedan ut från sjukhuset.  
Återhämtningen varierar från patient till patient och kan i vissa fall ta betydligt längre 
tid. Många patienter som har haft kronisk leversjuka i en längre tid förlorar en stor del 
av sin muskelmassa vilket förlänger rehabiliteringstiden. Det kan ta upp till mer än sex 
månader för dessa patienter att återhämta sig fullständigt (Friman, 2002).  
 
Den första tiden efter en levertransplantation kan vara väldigt påfrestande. Vanliga 
hälsoproblem vid rehabiliteringen som viktförlust, orkeslöshet och svaghet upplevs ofta 
med stor frustration. Vissa patienter drabbades väldigt hårt av dessa besvär och 
upplevde att levertransplantationen har lett till en mer inskränkt vardag och sämre 
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välbefinnande. Det fanns även en ständigt överhängande rädsla för organavstötning hos 
patienterna. Trots det svåra hälsotillståndet upplevde ändå majoriteten av patienterna 
transplantationen positivt. (Dudley, Chaplin, Clifford & Mutimer, 2007) 
 
Tidigare forskning bland patienter som genomgått en levertransplantation visar ett stort 
behov av återgå till sina normala tillstånd. Patienterna ville så fort som möjligt bli sig 
själva igen, både fysiskt och psykiskt, för att återgå till deras liv innan sjukdomen 
debuterades (Dabbs, Hoffman, Swighart, Happ, Dauber McCurry & Jacono, 2004). 
 
I strävan efter att återgå till sin vardagliga tillvaro efter levertransplantationen försökte 
patienterna leva ett självständigt liv. Patienterna såg på sin autonomi som ett bevis på 
hur fysiskt friska de var (Dabbs, et al. 2004). Förlusten av självständighet sågs som 
förlorad kontroll över deras liv och tillvaro (Lumby, 1997). Enligt Dabbs, et al. (2004) 
studie, är det essentiellt för patienter att inte ta på sig för mycket ansvar över sin 
livssituation, utan avlasta sig och ta stöd från vårdpersonalen för att kunna uppnå ett bra 
välbefinnande.  
 

Omvårdnad 
Vårdlidande kan förekomma om sjuksköterskan har ett bristande kunskap och insikt om 
patientens behov i vården. Detta kan upplevas av patientens som en kränkning av 
integriteten (Eriksson, 2005) För att kunna erbjuda en god omvårdnad är det essentiellt 
som sjuksköterska att ha kunskap om olika patientgrupper och deras behov av hjälp. 
Omvårdnaden måste ske utifrån en kunskapsbaserad förståelse av patientens situation 
samt hur sjukdomen kan påverka patientens vardag. Med kunskap och insikt över 
patientens hälsotillstånd kan sjuksköterskan på ett bättre sätt erbjuda en god samt 
omsorgsfull vård (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2005)  

 

Vårdvetenskapliga perspektiv  

En god vårdrelation är ett ömsesidigt förhållande mellan patient och vårdgivare som 
bygger på tillit samt respekt gentemot varandra. För att kunna uppnå en god relation 
med sin patient måste vårdgivaren vara öppen och redo att dela med sig av sig själv 
(Eriksson, 2000a). De som har genomgått en levertransplantation är i stort behov av 
stöd och tröst (Sargent & Wainwright, 2007). Den goda relationen och förtroendet som 
skapas, ger patienten möjlighet att förmedla sin oro och rädsla. På så vis kan patienterna 
finna trygghet i att det finns någon som de kan lita och stödja sig på. Vårdare har 
därmed en stor makt och med detta ett stort ansvar gentemot patienten. Detta måste 
alltid hanteras på ett etiskt korrekt sätt som skyddar patientens integritet. En 
vårdrelation kan inte forceras utan måste ske utifrån patientens villkor och begär för att 
inte kränka patientens integritet (Eriksson, 2000a). 
 
Hälsa betyder inte enbart en frånvaro av sjukdom, utan är en subjektiv upplevelse av 
individens livssituation. Även om människan är sjuk, kan god hälsa upplevas till en viss 
grad. Hälsa är ett relativt begrepp som bestäms efter patientens syn och upplevelse av 
det (Eriksson, 2000b). Hos levertransplanterade patienter är hälsan starkt förankrad i de 
fysiska begränsningar en levertransplantation medför (Sargent & Wainwright, 2007). 
Men hälsa är inte begränsat efter endast ens fysiska välmående. Det finns inga entydiga 
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gränser om vad hälsa kan vara. Hälsa är en del av livet liksom lidandet som tillsammans 
skapar en dynamisk samhörighet som människan pendlar emellan (Eriksson, 2000b).   
Lidandet är inte begränsat till enbart fysisk skada utan även vid upplevelser av förlust, 
ångest, kränkningar och hotad helhet som människa. Lidandet överskrider det 
kroppsliga, psykiska och existentiella sfären. Vare sig en människa lider fysiskt eller 
psykiskt så påverkas inte bara en av dessa sfärer utan allihop (Eriksson, 2005). 
Återhämtningen hos levertransplanterade patienter är en lång process som kan upplevas 
som överväldigande med både fysiskt och emotionellt lidande (Sargent & Wainwright 
2007).  Men lidandet är en viktig del av att vara människa och är essentiellt för 
utvecklingen av sig själv som individ. Upplevelse av välbefinnande kan uppnås om 
lidandet erfars som uthärdligt eller meningsfullt. När ett lidande blir outhärdligt hindras 
människan från att utvecklas som individ (Eriksson, 2005) I likhet med lidande så 
transcenderar upplevelse av hälsa mellan den kroppsliga, fysiska och existentiella sfären 
och påverkar hela människan som en enhet. En individs upplevelse av välbefinnande är 
subjektivt och är inte jämförbart med någon annans upplevelse. Välbefinnande kan 
finnas i många former och tillstånd som i till exempel själva tillfriskningsprocessen 
(Eriksson, 2000b). Förbättring hos den fysiska hälsan kan ge upphov till en upplevelse 
av välbefinnande (Sargent & Wainwright 2007). Hur människan förhåller sig till 
välbefinnande är kopplat till människans inre upplevelser (Eriksson, 2000b). 
 
Kroppen är ett härbärge för vår själ och känslor som tillsammans i en enhet, formar den 
subjektiva människan. Det är med hjälp av kroppen som det är möjligt för människan att 
förhålla sig till och förnimma världen runt omkring sig. Detta innebär att om kroppen 
förändras för patienten vid sjukdom, skada eller levertransplantation så kan detta även 
förändra patientens upplevelse av världen. Detta innebär att ens livsvärld kan förändras 
(Merleau-Ponty, 2003). 
 
PROBLEMFORMULERING 

En organtransplantation innebär ett livsförändrade ingrepp som kan påverka patienten 
fysiskt, psykiskt och dennes livsvärld. Till följd av operationen blir patienten beroende 
av en livslång medicinering av immunosuppressiva läkemedel för att undvika 
avstötning av organet. Det är en lång återhämtningsprocess där patienten lever med ett 
ständigt överhängande hot för organavstötning och biverkningar av läkemedel. Detta 
medför ett stort behov av stöd och tröst för patienten som återhämtar sig efter 
operationen. Bristande kunskap hos sjuksköterskan upplevdes som en oförståelse för 
den levertransplanterade patientens livssituation. För att kunna ge god vård till patient 
som har genomgått en levertransplantation, är det essentiellt för sjuksköterskan att 
kunna förstå och sätta sig in i patientens situation.  
 

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av sin livssituation efter en 
levertransplantation.  
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METOD 

Litteratursökning 

Studien är baserad på en kvalitativ litteraturstudie utifrån publicerade vetenskapliga 
artiklar. Litteratursökningen utfördes på databaserna Samsök och Cinahl med fulltext 
som kriterier. Initialt användes enbart liver och transplantation för att få en överblick av 
tillgängligheten av artiklar i ämnet (Friberg, 2006). Sökningen på Samsök gav ett 
resultat på 199 artiklar medan Cinahl gav 164 träffar. Efter första sökningen gjordes en 
begränsning av sökningsresultatet genom att använda ytterligare ett sökord, experience. 
Fler sökord dök upp efter en genomgång av relevanta artiklars abstrakt; Patient, 
recipients. Dessa sökord användes i Cinahl och Samsök för att ytterligare begränsa och 
inrikta sökningen mot patienternas subjektiva upplevelser efter en 
transplantationsoperation och tankar kring eftervården. Det var svårt att hitta 
vetenskapliga artiklar om patienters upplevelser av sina levertransplantationer. 
Sökresultatet dominerades av kvantitativa artiklar om tekniker och utförandet av själva 
transplantationen. 
 

Urvalskriterier 
Artiklar som inriktat sig på unga organmottagare exkluderades från studien då syftet 
med arbetet är att framhäva vuxna patienters upplevelser av en levertransplantation. 
Många av de valda artiklarna beskrev också patienternas upplevelser innan operationen. 
Dessa avsnitt av artiklarna valdes bort då de inte var relevanta för det vårdområde som 
omfattas av allmänsjuksköterskans yrkesroll. Tio artiklar valdes ut från de sammanlagda 
sökningarna. Efter en närmare undersökning exkluderades två av dessa vetenskapliga 
artiklar på grund av bristande relevans till arbetets syfte. Gallringen resulterade i åtta 
vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats som belyser människors upplevelse av 
sin livssituation efter en levertransplantation. Se uppställning i bilaga 1. I brist på 
artiklar inom forskningsproblemet, inkluderades artiklar daterade tillbaks till 1995. 
Studierna gjordes under en tidsperiod på en månads tid efter det postoperativa skeendet 
och upp till tio år av uppföljning 
 

Analys 

Enligt Evans (2003) inleddes analysen med att de valda artiklarna lästes igenom flera 
gånger för att få en övergripande uppfattning om artiklarnas innehåll. När 
fastställningen av innehållet i studierna var klar söktes likheter och olikheter mellan 
studiernas resultat. De valda artiklarna sammanställdes efter deras likheter samt 
olikheter med hjälp av meningar tagna ifrån artiklarnas resultat som stödjer arbetets 
syfte. Dessa meningar översattes från engelska till svenska för kompatibilitetens skull 
då arbetet är skriven på svenska. Därefter gjordes dessa meningar om till mindre 
nyckelord. Nyckelord är en förminskning av meningarna men innehar samma betydelse, 
fast i en mindre form. Detta görs för att underlätta hanteringen av alla meningar. Dessa 
nyckelord skrevs senare ut på papper och sorterades därefter under olika subteman. 
Sorteringen av nyckelorden gjordes efter deras relevans i förhållande till varandra. Detta 
skapar flera högar som betecknades som subteman. Visuellt upplägg av nyckelorden 
underlättade sorteringen då nyckelorden lätt kunde flyttas runt mellan de olika 
grupperna vid behov. Användningen av denna visuella metod gav en tydligare översikt 
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över nyckelorden och bättre helhetssyn över sorteringen. Under skrivandets gång 
agerade nyckelorden både som ledsagare och som en påminnelse av det som var 
relevant i artiklarna. Efter sorteringen skedde det en till kategorisering av subteman in 
till större huvudteman efter subtemans relevans till varandra som presenteras i resultatet. 
 
RESULTAT 

I resultatet presenteras analysen av de åtta valda vårdvetenskapliga artiklarna som 
belyser patienters upplevelser av att leva med en levertransplantation. Utifrån analysen 
framträdde två huvudteman samt åtta subteman. 
 

En andra chans 
 

Återhämtning 

Levertransplantation som en pånyttfödelse 
 

Att återgå till det vanliga livet 
 

Förändringen hos sig själv efter 
levertransplantationen 

 

Behov av stöd 
 

Rädslan efter levertransplantationen 
 

Medicin, nyckeln till livet 
 

Främlingskap inför det nya organet 
 

Att vara utskriven, att vara övergiven 
 

 

En andra chans 

En levertransplantation är ett livsavgörande ingrepp som för alltid förändrar patienters 
liv och deras perspektiv på tillvaron. Utöver en andra chans till liv så medför en 
transplantation även stora förändringar. Under det här temat belyses patienternas 
upplevelser och känslor inför dessa förändringar.  
 

Levertransplantation som en pånyttfödelse  
Patienterna talar om en transformation efter levertransplantationen. De beskriver 
upplevelsen som att bli återfödd till en ny och frisk individ. Patienternas upplevelser av 
en levertransplantation erfares som en andra chans till liv. Detta har lett till att de 
uppskattar sin tillvaro mer. Detta resulterade i en omprioritering av deras liv och en 
motivation hos patienterna till att göra det bästa av tiden som de har blivit given. Med 
denna andra chans till liv, börjar de även våga planera inför framtiden. Vilket de tidigare 
inte kunde göra på grund av ovissheten som förelåg innan transplantationen 
(Wainwright, 1995). Alla patienter som genomgick en levertransplantation var ytterst 
tacksamma för detta och var väl medvetna om att ingreppet gjort det möjligt för dem att 
leva vidare (Jones & Egan, 2000). 
 
”It's been nothing less than a complete rebirth It was probably as near as I'll ever get to 
dying and being given an entirely new lease of life That's what it is, it's no exaggeration 
So my whole life has been totally transformed” (Wainwright, 1995 sid.1073) 
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“Mentally I feel different than usual. I view life in a new perspective. I am grateful to 
have received a new life. Sometimes I feel born again” (Jones & Egan, 2000 sid.331). 
 
Men att enbart överleva var inte patienternas enda mål utan även hur väl de kunde leva 
efter operationen. Patienterna som har genomgått en levertransplantation ansåg att 
välbefinnande huvudsakligen berodde på ens fysiska hälsa efter operationen. Ett stort 
socialt nätverk, ekonomisk självständighet och en stark självkänsla bidrog också till en 
upplevelse av högre välbefinnande enligt patienterna (Jones & Egan, 2000). 
 

Förändringen hos sig själv efter levertransplantationen  
Patienterna upplevde efter levertransplantationen en viss förändring hos sig själva. En 
patient upplevde en ovisshet över sin förändring som låg till grund för hennes ångest. 
Hon kunde inte sätta fingret på vad som hade förändrats, bara att en förändring hade 
skett. Detta ledde till en obeskrivlig känsla av att inte veta vem hon var (Jones & Egan, 
2000). En annan patient beskrev hur hon förändrades till en ny person genom att byta ut 
sin gamla sjuka lever till en ny frisk. Detta medförde att hennes identitet och bild av sig 
själv gick förlorad vilket väckte starka känslor av oro, rädsla över döden samt 
ångestattacker. Hon beskrev det som om hennes reflektion inte längre stämde överens 
med hennes gamla bild på sig själv, allt hade förändrats (Forsberg, Bäckman & Möller 
2000).   
 
“Who am I? Where do I come from? I was completely dizzy. It was like the familiar me 
but the safety I had felt was no longer there. Instead there was a new person. The whole 
identity, you became new, a new person, sort. The expression in my eyes looks different 
and everything, my skin, hair and nails, everything is affected” (Jones & Egan, 2000 
sid.331). 
 
 

Rädslan efter levertransplantationen 
Patienternas största farhågor efter levertransplantationen var rädslan för en 
organavstötning (Jones & Egan, 2000). Risken för organavstötning sågs som ett ständigt 
och ihållande hot som terroriserade patienternas liv. Det osynliga hotet av en 
organavstötning var svårt för patienter att få grepp om. Under emotionell stress försökte 
patienterna bemästra den överväldigande rädslan med att göra den mer hanterbar och 
förståelig genom att omvandla dessa känslor till konkreta bilder. Patienterna hade en 
bild på hur de skulle kippa efter luft och falla ihop vid en organavstötning. Detta gjorde 
rädslan mer konkret och för patienterna, mer hanterbart (Nilsson, Persson & Forsberg, 
2008). 
 
Patienter som hade varit med om en spontan organavstötning utan några tydliga symtom 
av själva avstötningen blev handfallna. Detta frambringade rädsla då de inte längre 
visste vilka symtom de skulle uppmärksamma. En patient beskrev det som att ha en 
ständig rädsla för döden. Tanken att det kunde ske när som helst utan förvarning var en 
omständighet som patienterna ansåg sig tvungna att leva med för resten av sina liv. 
Oron för organavstötning varierade mellan patienterna. Vissa såg det som en hanterbar 
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situation och hade förtroende för att de medicinska åtgärderna skulle fungera. Andra såg 
det som en svårt sjukdomsframkallande situation som kan leda till döden (Nilsson 
Persson & Forsberg, 2008). 
 
Återbesöken och undersökningarna på sjukhuset blev en påminnelse om risken för 
organavstötning som väckte rädsla och tankar om döden hos patienterna. Trots att 
patienterna följde sina ordinationer, tog sina mediciner mot organavstötning och fick 
bra provresultat upplevde de ändå att rädslan för organavstötning aldrig skulle försvinna 
(Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Det fanns en rädsla i själva väntandet av 
provsvaren hos patienterna. Ängslan som kom utav ovissheten växte med tiden och 
upplevdes som stor ångest för patienterna (Nilsson, Persson & Forsberg, 2008).  
 
Efter operationen var patienterna i en sårbar situation och i behov av stöd och hjälp. 
Förlusten av sin självständighet upplevdes av patienterna som förlusten av att kunna ta 
egna beslut över sina egna liv (Forsberg, Bäckman & Möller 2000). Upplevelsen av att 
inte ha kontroll över sina liv väckte en stark känsla av rädsla som fick patienterna att 
reflektera över organavstötning och döden. Organavstötning erfors av patienterna som 
ett bristande kontroll över sina liv som i sin tur gav upphov till rädsla, oro och förtvivlan 
(Jonsén, Athlin & Suhr, 1998). Patienterna talade om hur de alltid bar med sig sin rädsla 
för organavstötning. De var konstant medvetna om att de när som helst kunde drabbas 
av organavstötning. Detta beskrevs av patienterna som att vara låsta i sin tillvaro som de 
inte kunde ta sig fria ifrån (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000).  
 
“There have been people who after 1 or 2 years have, you know, died from it, so I'm 
always aware of that” (Wainwright, 1995 sid.1073). 
 

Främlingskap inför det nya organet 
En av patienterna beskrev tankarna på organavstötning och även själva upplevelsen av 
organavstötning som att bli förråd av sin egen kropp. Patienterna kunde inte längre lita 
på sin egen kropp utan såg den som ett hot för sin hälsa och sitt liv (Forsberg Bäckman 
& Möller, 2000). I en annan studie av Wainwright (1995) upplevde patienterna ett 
främlingskap inför det nya organet. Vilket kändes som en distinkt avgränsning mellan 
dem själva och levern. 
 
Återhämtning 

Efter en levertransplantation väntar en lång och svår rehabilitering för patienterna i form 
av fysiska och psykiska svårigheter. Patienterna befinner sig i en väldigt sårbar och 
utsatt situation och är i stort behov av tröst och stöd från sin omgivning. Det här temat 
belyser patienternas ängslighet, bekymmer och de tankar som dyker upp under 
rehabiliteringstiden.  
 

Att återgå till det vanliga livet 

Patienter som har genomgått en levertransplantation upplevde ett tillstånd av 
motstridiga känslor. En emotionell blandning av glädje, lycka, depression och sorg var 
inte ovanlig hos patienterna. En patient framförde att hennes tillstånd upplevdes som en 
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paradox i förhållande till hennes känslor. Patienten upplevde att hon hade fått ett helt 
nytt liv tack vare levertransplantationen och var lycklig över att hon fått den här 
chansen. Men kände sig samtidigt deprimerad och kunde spontant bryta ihop i tårar utan 
anledning (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Efter operationen såg patienterna ljust 
på framtiden men var väl medvetna om att det skulle finnas begränsningar i deras sätt 
att leva. Ett exempel på en sådan begränsning är den livslånga medicineringen av 
immunosuppressiva läkemedel som patienterna var tvungna att ta och anpassa sig efter 
(Frejd, Nordén & Dalhborg-Lyckhage, 2008). 
 
Många patienter i det postoperativa skeendet oroade sig för att de skulle bli tvungna att 
stanna hemma på grund av sin nedsatta hälsa och att detta skulle ha konsekvenser på 
deras sociala liv. Denna oro var mest uttalad hos patienter med ihållande hälsoproblem. 
De kände sig isolerade från allmänheten. Den nedsatta hälsan innebar att patienterna 
inte kunde återgå till sina jobb. Detta sågs som en stor förlust av socialt umgänge. En av 
patienterna upplevde att hans största omställning efter levertransplantationen, var att 
han var tvungen att sluta arbeta och vara ifrån sina medarbetare. Dessa förändringar 
påverkade vissa patienter oerhört mycket då de kände att deras arbeten utgjorde en 
avgörande del av deras identitet. Möjligheten att kunna gå till jobbet innebar också att 
de var självförsörjande individer som tillförde något till samhälle. Detta ansågs ha en 
stor inverkan på deras välbefinnande (Jones & Egan, 2000). 
 
“One of my biggest adjustments is not being able to work because I’ve worked all my 
life. I miss work. When you’ve worked around men for 22 years, you miss them” (Jones 
& Egan, 2000 sid.81). 
 
En levertransplantation är ett livsförändrande ingrepp men på grund av bristande 
information var patienterna inte beredda på följderna (Jones & Egan 2000). 
Transplantationspatienter återhämtar sig gradvis och ofta väldigt långsamt efter en 
levertransplantation. Detta medförde att patienterna under återhämtningstiden var 
tvungna till att anpassa vardagen efter deras fysiska begränsningar (Wainwright, 1995). 
I en studie av Frejd, Nordén och Dalhborg-lyckhage (2008) hade patienterna ett stort 
förtroende för sig själva att de skulle överkomma sina nedgångar. Trots att hälsan 
sviktade och situationen upplevdes som väldigt ångestfull, fann patienterna ändå att 
situationen var hanterbar. Patienterna kämpade för att återfå sitt forna jag. De största 
hindren enligt patienterna var smärta, utmattning och förlusten av aptit efter 
levertransplantationen. Smärtan som patienterna genomled resulterade även i dålig 
nattsömn (Forsberg, Bäckman & Möller 2000). 
 
Patienterna uttryckte att de värdesatte varenda dag av deras nya liv som de fått med 
hjälp av levertransplantationen. De berättade att de hade en stor längtan efter att återgå 
till det vardagliga livet de hade innan sjukdomen debuterade (Robertson, 1998). Många 
av patienterna hade en inre beredskap och en stark vilja att återvända till sina normala 
och aktiva liv. Patienterna motiverades under återhämtningen av olika skäl. Vissa 
upplevde det som att det var deras skyldighet gentemot sin familj att tillfriskna och 
återgå till sitt vanliga jag. Detta ansågs vara speciellt viktigt för patienter som var 
föräldrar, att återhämta sig till sitt forna jag för att deras barn skulle få tillbaks sin far 
eller mor (Jonsén, Athlin & Suhr, 1998). 
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“I fight for my children. Having a father like they had before is important to them” 
(Jonsén, Athlin & Suhr, 1998 sid.56) 
 
Många av patienterna kämpade för att uppfattas som friska och välmående för att inte 
belasta sina nära och kära med sitt illabefinnande (Nilsson, Persson & Forsberg, 2008). 
Jobb och fritidssysselsättning ansågs också vara en drivkraft till återhämtning.  
Patienterna ansåg även att deras bestämda personlighet och positiva attityd hade en stor 
betydelse i återhämtningen (Robertson, 1998). Det fanns dock en oro hos patienterna 
över deras egen förmåga att återhämta sig efter operationen. Tanken av att inte kunna 
uppfylla sina eller omgivningens förväntningar kändes som en besvikelse gentemot nära 
och kära samt sig själv(Frejd, Nordén & Dalhborg-Lyckhage, 2008). 
 

Behov av stöd 
Under rehabiliteringen efter levertransplantationen upplevde patienterna att stöd samt 
hjälp från familj och vänner var viktigt för tillfrisknandet och återhämtningen (Jonsén, 
Athlin & Suhr, 1998). Dagarna kunde variera kraftigt för patienterna, från att vara helt 
utsliten och inte kunna komma upp från sängen, till att må bra samt att kunna gå själv. 
Återhämtningen i hemmet underlättades och gjordes uthärdlig om patienterna fick stöd 
från andra. Denna tröst och uppmuntran kom huvudsakligen från patienternas närmaste 
sociala kontakter såsom familj och nära vänner (Wainwright, 1995). Familjen hjälpte 
patienterna att slå sig till ro hemma och ge dem tröst och hopp i deras tillvaro (Barrio, 
Lacunza, Armendariz & Asiain, 2004). 
 
“I was so happy, really very happy, because they were also fighting” (Barrio, Lacunza, 
Armendariz & Asiain, 2004 sid.973). 
 
En av patienterna upplevde dock att den välmenande hjälpen från familj och vänner 
ibland kunde vara till en nackdel. Patienterna ville återgå till sina normala liv så fort 
som möjligt och leva självständigt, men detta hindrades genom att patienterna var 
överbeskyddade och fick för mycket hjälp av sina anhöriga. Patienterna kände en stor 
tacksamhet för den hjälp de fick, men upplevde att det skulle vara bättre om anhöriga 
lyssnade mer på patienterna och deras behov av hjälp (Robertson, 1998).  
 
I en studie av Forsberg, Bäckman och Möller (2000) fanns det en patient som 
genomgick en transplantation på grund av leversvikt orsakad av alkohol. Bristen av 
socialt stöd var överväldigande, även från patientens syster. Hon ansåg att det var 
patientens eget förehavande som lett till hans situation och ville inte ha något med 
honom att göra. Många av patientens vänner bjöd inte in honom till sociala evenemang 
utav rädslan för att fresta honom med att börja dricka igen. Enligt patienten gick 
dagarna ut på att stå ut med ensamheten. Han är vid liv men detta ses av patienten som 
ett ensamt och tomt liv att leva. 
 
Förutom stöd från sina nära och kära fann patienterna att de även behövde stöd från sina 
vårdgivare samt andra patienter i liknande situation (Robertson, 1998). Patienterna såg 
sjukgymnastgrupper som ett ypperligt tillfälle att träffa andra i samma livssituation och 
diskutera deras dylika problem med varandra. Detta ingav en känsla av att de inte var 
ensamma i sin situation (Jonsén, Athlin & Suhr, 1998). För många av patienter var detta 
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en positiv upplevelse att få höra om och se andra patienters framsteg (Barrio, Lacunza 
Armendariz & Asiain, 2004). En del patienter som genomgått sin planerade 
återhämtning efter levertransplantationen fann det givande att hjälpa andra i samma 
situation. Detta tillfredställde patientens behov av att återgälda det stöd de fick av andra 
människor efter sin operation (Wainwright, 1995). 
 
“I try to help others when I can the more I do for people the better I feel I'm capable of 
carrying on” (Wainwright, 1995 sid.1074) 
 
En stor del av patienterna som genomgått en levertransplantation var religiösa och 
upplevde att erfarenheten av transplantationen hade förstärkt deras tro (Jones & Egan, 
2000). Genom sin tro kunde patienterna finna frid i sitt tillstånd. För många av 
patienterna var religionen ett stort stöd som hjälpte dem att återhämta sig efter 
transplantationen (Barrio, Lacunza, Armendariz & Asiain, 2004).  
 

Medicin, nyckeln till livet 
Immunosuppressiva läkemedel är den primära medicinen som används för att skydda 
organtransplantationspatienter från organavstötning. Många av patienterna upplevde 
dock att medicinen hämmade deras välbefinnande genom de många biverkningar som 
läkemedlet orsakade.  Patienterna såg detta som ett pris som de var tvungna att betala 
för att få leva vidare (Jones & Egan, 2000). 
 
“The medicines mean ‘life’ to me. They are (the key to) my survival” (Jones & Egan, 
2000 sid.74) 
 
Patienter upplevde att de var dåligt informerade gällande immunosuppressiva läkemedel 
och dess biverkningar. En patient blev väldigt förvirrad och deprimerad av medicinen. 
Patienten berättade att det skulle ha underlättat väldigt mycket för hans tillstånd om han 
blivit informerad utförligt om biverkningarna som kunde förekomma (Wainwright, 
1995). Den immunosuppressiva läkemedlen agerade också som en oönskad påminnelse 
om den ständigt överhängande risken för organavstötning (Nilsson, Persson & Forsberg, 
2008). 
 

Att vara utskriven, att vara övergiven 
Att bli utskriven för tidigt från sjukhuset upplevdes av patienterna som ett hot mot deras 
välbefinnande (Jones & Egan, 2000). De blodprover, undersökningar och rutiner som 
gjordes på sjukhuset skapade en trygghet hos patienterna ifall komplikationer skulle ske 
(Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Utskrivningen från sjukhuset innebar att 
patienterna nu var tvungna att ta ansvar för deras egen hälsa. Detta gav upphov till 
rädsla och oro då patienterna inte kände sig säkra på att själva kunna identifiera symtom 
vid försämring (Frejd, Nordén & Dalhborg-lyckhage, 2008).  
 
Patienter som blev utskrivna från transplantationsavdelningen till hemmet eller till 
vanlig vårdavdelning, upplevde detta som en emotionellt traumatiserande händelse.  De 
kände sig ensamma och övergivna på den vanliga vårdavdelningen för att det inte fanns 
några andra patienter som delade liknande erfarenheter. Personalens bristande kunskap 
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om levertransplantationspatienter upplevdes som en oförståelse av patienternas 
livssituation. Olika rutiner och brist på immunosuppressiva läkemedel på vanliga 
avdelningar förstärkte patienternas oro. Samvaron med andra transplanterade patienter 
samt tillgång till vårdgivare med kunskap och förståelse för patienter som genomgått en 
levertransplantation, ansågs av patienterna ha en stor betydelse för deras tillfriskning 
(Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). 
 
“When I came to my local hospital I had a depression so to speak. I felt abandoned in 
some way when I came there. You have more time to share here [at the transplantation 
unit] than they have. I got my own little room and when you stepped out into the 
corridor there was nobody with the same experience. Here there are other patients who 
have been in the same situation. So it was hard. I felt lonely” (Forsberg, Bäckman & 
Möller, 2000 sid.33). 
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DISKUSSION 

Metod diskussion 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av sin livssituation efter en 
levertransplantation. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativa artiklar som 
fokuserar på att beskriva patienters upplevelser. Artiklarna som valdes är utav kvalitativ 
art och berättar om patienters upplevelser av livet efter en levertransplantation. 
Dataanalys som användes för denna kvalitativa uppsats varav Evans (2003)  
 
Databaserna som användes var Cinahl samt Samsök. Dessa valdes på grund av min 
erfarenhet i användning av de två databaserna och jag ansåg att detta skulle underlätta 
samt optimera sökningen av kvalitativa vetenskapliga artiklar. Jag finner att Cinahl samt 
Samsök är två väldig bra databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar, då det är lätt 
att använda sig av databasernas verktyg. Samsök har även en exceptionell 
sökningsbredd som innefattar sökning hos många andra databaser som till exempel; 
PuMed, Academic Search Elite och Medline. Trots att begränsningar av sökresultatet 
gjordes med hjälp av flera sökord levererade Cinahl och Samsök en stor variation av 
vetenskapliga artiklar som behövdes gå igenom för att kontrollera om de kunde 
användas. Artiklarna granskades efter deras abstrakt för att få en översikt över 
artiklarnas innehåll och syfte. Detta var inte alltid lätt då flera av artiklarna saknade ett 
tillfredställande abstrakt. Man var då tvungen att läsa igenom hela artikeln för att få ett 
begrepp om innehållet vilket innebar mer arbete. Efter den här preliminära granskningen 
fann jag tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som jag ansåg vara användbara. Detta 
reducerades till åtta artiklar vid en närmare granskning (Friberg, 2006). På grund av 
bristen utav vetenskapliga artiklar inom mitt forskningsproblem, inkluderas artiklar som 
dateras tillbaks till 1995. Efter en granskning av artiklarnas innehåll, ansåg jag att 
artiklarna fortfarande var aktuella och användbara i förhållande till patienters 
upplevelser efter en levertransplantation trots artiklarnas utgivningsår.  
 
Användningen av nyckelord var till stor hjälp för att binda samman artiklarna utifrån 
deras likheter och olikheter. Detta gjordes genom att ta ut meningar i artiklarna som 
stödjer arbetets syfte. Dessa meningar blev senare översatta från engelska till svenska 
innan de gjordes om till mindre nyckelord. Eftersom mitt arbete är skrivet på svenska 
var det nödvändigt att översätta de meningarna samt nyckelorden till svenska för 
kompabilitetens skull. Svårigheterna i översättningen var att behålla betydelsen av 
meningen intakt, då min tolkning av meningen i artikeln kanske inte överrensstämmer 
med författarens tankar. Detta kan leda till att betydelsen i meningarna går förlorad vid 
översättning.  
 
Formuleringen av teman för resultatet var väldigt svårt då ämnena som togs upp var tätt 
förknippade och i vissa fall så överlappade texternas betydelse och innehåll varandra. 
Detta gjorde avgränsningen av texterna väldigt besvärlig då man skulle definiera huvud- 
och subteman. Det krävdes flera försök innan jag i samråd med min handledare kom 
fram till passande avgränsningar samt rubriker för teman som representerade innehållet 
väl. 
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Resultat diskussion 
Den här studien visar att en levertransplantation är ett livsförändrande ingrepp för 
patienterna. Ingreppet medför stora omständigheter för patienterna i form av fysiska och 
psykiska svårigheter. Det är en lång återhämtningsprocess för patienterna med många 
motgångar som måste överkommas för att kunna uppnå ett bra välbefinnande. Genom 
att få en större inblick i patienters livssituation och förstå hur det är för patienterna anser 
jag att sjuksköterskorna kan ge en bättre individuell vård baserat på patienternas behov. 
Att ha en vårdare med kännedom om levertransplanterade patienters upplevelser är av 
ytterst betydelse då patienterna vet att sjuksköterskan bättre kan relatera till vad 
patienten säger och hur denne mår.  
 
Kroppens betydelse 
När kroppen inte fungerar efter patientens förväntningar, kan detta väcka en känsla av 
vanmakt över sin egen kropp. När patienterna inte har kontroll över sin kropp upplevs 
kroppen som motvillig, svag, opålitlig och otillfredsställande (Lindwall, 2004). Utifrån 
mina egna erfarenheter så kan det vara svårt för patienterna att uttala sig om sitt lidande 
inför andra, speciellt för dem som saknar förståelse av patienternas situation. Det är vår 
uppgift som vårdare att främja en tillvaro som underlättar för patienterna att tala fritt om 
sitt lidande så att vi bättre kan stödja och trösta patienterna i deras plågsamma tillvaro.  
 
Genom kroppen upplever människan sig själv, samvaron mellan sina känslor och 
världen runt omkring sig, det vill säga sin livsvärld. Men när kroppen förändras så 
förändras även våra sätt att uppleva världen och vår bild av oss själva (Merleau-Ponty, 
2003).  Kroppen används också som ett medel för människan att kommunicera med 
omvärlden. Till exempel kan vi via kroppsspråk förmedla våra tankar och känslor. 
Kroppen har ett eget språk och kan uttrycka sig i form av spontan kraft som speglar 
människans inre upplevelser och känslor. Genom kroppens rörelse och beteende i form 
av gester, ansiktsuttryck, skratt och gråt kan en individ förmedla sina upplevelser och 
känslor till en annan person utan att använda sig utav ord. Kroppskontakt är också ett 
sätt att kommunicera med andra människor och är en essentiell del av omvårdnaden. 
Beröring kan skänka tröst och bekräftelse till patienten (Lindwall, 2004). Jag anser att 
människan genom kroppen, våra egna tankar och hur andra människor uppfattar oss 
skapar en identitet av oss som distinkt individ. För sjuksköterskor som vårdar patienter 
med en förändrad kropp anser jag att det är viktigt att förstå hur patienterna kan känna 
sig och inte bara fokusera på den fysiska förändringen utan även den psykiska hos 
patienterna. Sjuksköterskan måste också vara uppmärksam och lyhörd på patienternas 
kroppsspråk och kunna tolka det rätt för i bättre mån kunna förstå patienternas situation 
och känslor. 
 
Hälsa och välbefinnande  
Människor strävar alltid efter att uppnå sitt ideala välbefinnande vare sig de är friska 
eller sjuka. Efter en stor förändring som en levertransplantation samt alla de 
komplikationer och motgångar som det medför kan patienternas upplevelse av hälsa 
brista anmärkningsvärt. I resultatet i min studie var det viktigaste för patienterna att 
kunna återgå till sitt forna jag innan sjukdomen debuterade. Patienterna såg det som 
deras skyldighet gentemot släktingar och framförallt mot deras egna barn. Som 
sjuksköterskor hjälper man patienterna att försöka uppnå deras mål genom vårdandet. 
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Jag anser att en av sjuksköterskornas viktigaste uppgifter inom vården är att befrämja 
patienternas hälsa genom att hjälpa patienterna uppnå sina mål för välbefinnande. För 
att detta ska kunna uppnås måste sjuksköterskan ha kunskap och förståelse om 
patienternas livssituation.  
 
Återhämtningsprocessen  
I mitt studieresultat beskrivs återhämtningen efter en organtransplantation som en lång 
process, fylld med motstridiga känslor och svåra motgångar att övervinna. Patienterna 
såg på operationen positivt men de var ändå medvetna om de begränsningar som skulle 
råda efter operationen. En sådan begränsning var den livslånga medicineringen efter 
organtransplantationen. Detta upplevdes av patienterna som frihetsberövande i och med 
att den hämmade patienternas liv. Detta kan även ses hos tidigare studier av Lumby 
(1997), som beskriver patienters medicinering som ett berövande av kontrollen över 
sina liv då patienterna inte har något annat val än att ta medicinen för att kunna 
överleva. Jag anser att det är av värde för sjuksköterskor att kunna förstå vilken 
innebörd medicineringen kan ha på patienternas välbefinnande, både de negativa och 
positiva upplevelserna för att kunna agera som stöd för patienternas känslor för 
medicineringen.   
 
Den nedsatta hälsan hos patienterna i det postoperativa skeendet kan leda till fysiska 
begränsningar. Detta kan upplevas av patienterna som om att deras vilja var inskränkt 
efter kroppens begränsningar (Lindwall, 2004). I mitt studieresultat uttalade många 
patienter en stark oro över den osociala situationen som kan uppkomma då man är 
tvungen att stanna hemma. En stor andel av patienterna upplevde en isolering från 
allmänheten då de inte längre kunde jobba på grund av deras nedsatta hälsa.  
 
Hälsan kan definieras som hur väl patienterna kan hantera svårigheter i livet (Eriksson, 
2000b). Genom att få en inblick över patienternas upplevelser och uppnå en viss grad av 
förståelse för patienternas situationer anser jag att sjuksköterskan på ett bättre sätt kan 
hjälpa patienterna. Exempel på hur sjuksköterskan kan hjälpa patienterna i en sådan 
situation är genom att agera som en ledsagare vid emotionella vedermödor som 
patienterna kan uppleva vid återhämtningen.  
 
Tidigare forskning av Dabbs, et al. (2004) har visat att patienterna såg på sin autonomi 
som ett bevis på hur fysiskt friska de var. Detta överrensstämmer väldigt bra med mitt 
resultat där patienterna såg på sin förmåga att klara sig själv som ett bevis på hur friska 
de hade blivit. Det fanns en stor press hos patienterna från deras anhöriga att återhämta 
sig för att kunna leva ett självständigt liv. Patienterna i min studie kämpade för att ses 
som friska och välmående inför sina anhöriga och såg det som deras skyldighet att 
uppnå dessa förväntningar. Jag anser att detta sätter en väldig stor press på patienterna 
att prestera under en redan svår situation. Dessa förväntningar kan då upplevas som 
omöjliga i deras tillstånd. Att inte kunna nå upp till omgivningens krav kan leda till en 
känsla av ångest, svek och misslyckande gentemot sig själv och människorna runt 
omkring en. Detta leder till onödigt lidande hos patienterna. Det är viktigt att man 
förklarar och tydliggör för patienterna att de ska ta sin tid i tillfriskandet och inte 
försöka leva upp till omgivningens krav. Det är en bra motivation att vilja bli frisk för 
sina nära och kära men inte när denna önskan blir för överväldigande och överskuggar 
patienternas välmående.     
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Vikten av stöd 
Patienterna i min studie upplevde stöd från nära och kära, andra patienter i liknade 
situationer och vårdpersonalen vara essentiellt för tillfrisknandet. Hur patienterna mådde 
från dag till dag kunde variera kraftigt och vid sämre dagar behövde patienterna stöd 
från sin omgivning. Sjuksköterskor med kunskap och förståelse för patienter som 
genomgått en levertransplantation upplevdes av patienterna som ett viktigt attribut.  Om 
denna kunskap saknades, upplevde patienterna detta som en oförståelse hos 
sjuksköterskan och fann vårdgivaren vara otillräcklig att förmedla sina känslor till. Hur 
kan sjuksköterskorna hjälpa en när de inte kan förstå vad patienterna går igenom? 
Genom att ha en större kunskap och förståelse för vad levertransplanterade genomgår, 
anser jag att patienterna lättare kan anförtro sig till sjuksköterskan för stöd och hjälp. 
Ett exempel på hur viktigt stöden är för patienterna tas upp i resultatet där en patient 
genomgick en levertransplantation på grund av alkoholrelaterad leversvikt. Människor 
runt omkring ansåg att det var hans eget fel och övergav honom. Detta resulterade i en 
plågsam tillvaro, fylld av ensamhet och meningslöshet.  
 
Övergång från specialistvård till allmänvård.  
Det fanns en stor osäkerhet hos patienterna när det gällde sjukvården. Många upplevde 
att informationen som de hade fått av sjukvården var otillfredsställande och ansåg att 
mycket av vårdlidandet kunde ha förhindrats om de hade fått adekvat information.  
Utifrån mina egna erfarenheter så kan människor som svävar i ovisshet uppleva en 
väldigt stark oro och ångest. Genom att förmedla rätt information till patienterna kan 
mycket av vårdlidandet förhindras. 
 
Patienterna i min studie såg på utskrivningen från transplantationsavdelningen till en 
allmänavdelning som en traumatisk händelse. Detta innebar mindre övervakning över 
patienterna vilket upplevdes som otryggt. Personalen på den allmänna avdelningen 
ansågs inte vara lika bra som de på transplantationsavdelning då de saknade kunskap 
om patientens unika situation. Genom att allmänsjuksköterskor införskaffar sig en större 
kunskap om levertransplantationspatienter anser jag att vårdrelationen mellan vårdare 
och patient kan förstärkas. 
 
Sammanfattande tankar 
Under arbetets gång har jag lärt mig mycket om hur det kan vara för patienter som 
genomgått en levertransplantation. Jag har alltid velat lära mig mer om 
organtransplantationer. Den som förvånade mig mest i min nyfunna kunskap var hur 
omfattande en levertransplantation verkligen är för patienterna. Den konstanta rädslan 
för en organavstötning som patienterna måste brottas med, den livslånga 
medicineringen som måste tas för att förhindra organavstötningen samt den svåra 
återhämtningsprocessen fylld med ångest och rädsla. Förväntningarna jag hade i början 
var att arbetet skulle handla om hur patienterna upplevde sin nya vardag efter 
organtransplantationen fylld med glädje och lycka. Men jag fann istället en 
mångdimensionell livssituation fylld av paradoxala känslor som sorg, lycka, rädsla, 
glädje och ångest. Den kunskap som jag har fått under arbetets gång har berikat mig och 
breddat min förståelse för patienter som har genomgått en levertransplantation.  
För vidare forskning inom detta område kan jag tänka mig en mer ingående studie över 
en eller två patienters vardag efter en levertransplantation. En studie där man följer och 
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dokumenterar patientens känslor och tankar över sin livssituation. Jag kan även tänka 
mig att göra en studie ur en anhörigs perspektiv och belysa deras upplevelser över hur 
det är att vara en anhörig till en levertransplantationspatient.  
 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
 
Resultatet som har framkommit i denna studie skulle kunna leda till:  
 

• En ökad förståelse för levertransplanterade patienters livsvärld hos 
allmänsjuksköterskor, vilket främjar möjligheten till en bättre vårdrelation 
mellan patient och vårdare 

  
• En förbättrat vårdkvalité av levertransplanterade patienter på allmänna 

vårdavdelningar och möjligheten till en bättre individanpassad omvårdnad.  
 

• Med en större insikt av denna patientgrupp kan man då undvika onödigt lidande 
hos vårdtagaren.   
 

• Påverka verksamheten att skicka ut informationsblad om denna patientgrupp vid 
transferering av dessa patienter till en vanlig vårdavdelning.  
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BILAGA 1 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Att bli 
transplanterad – 
en studie 
av patientens 
upplevelse 
 
Författare: 
Lisa Frejd 
Gunnela Nordén 
Elisabeth 
Dahlborg-
Lyckhage 
 
Tidskrift: 
Vård i norden 
 
År: 
2008 
 

Livsvärldspers
pektivet.  
 
Patient 
perspektiv. 
 
kvalitativ 
innehållsanalys
enligt 
Graneheim & 
Lundman och 
Polit & 
Hungler 

För 
sjuksköterskan 
ska kunna ge en  
adekvat vård 
behövs det 
ingående kunskap 
över patienters 
upplevelse av sin 
livsvärld 
i förhållande till 
transplantationen 
 
Syfte med denna 
studie är att 
beskriva 
patienters 
upplevelse av 
organ 
transplantation 

En kvalitativ 
studie där fem 
levertransplana 
patienter 
intervjuades 
över deras 
upplevelse av 
transplantation. 
 
Intervjuerna 
analyserade med 
hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys 
enligt 
Graneheim & 
Lundman 

Två teman och 
7 kategorier 
uppenbarade sig 
efter analysen. 
Fysisk lidande 
och fysisk 
välbefinnande. 
Efter 
transplantatione
n var minnet av 
sjukdomen 
väldigt stark. 
Trots deras 
svåra tillstånd så 
hade patienterna 
en stor 
förtroende för 
sjukvården och 
vårdarna. 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel 
Experiencing 
liver 
transplantation: 
a 
phenomenologica
l approach 
 
Författare: 
Anna Forsberg 
Lars Bäckman 
Anders Möller 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 

Patient 
perspektiv. 
 
Livsvärldspers
pektiv  

För att kunna 
befrämja 
välbefinnande hos 
lever 
transplantations 
patienter, behöver 
sjuksköterskorna 
kunskap över 
upplevelsen efter 
en transplantation 
 
Syfte med denna 
studie är att 
beskriva 
patienternas 
subjektiva 

En 
fenomenologisk 
studie på 9 
kvinnor och 3 
män som blev 
intervjuade. 
Analysen av 
intervjuerna 
är baserad på 
den modifierade 
fenomenologisk
a metoden av 
Karlsson. 
 
 

Patienterna efter 
lång tid av vård, 
var tvungen att 
återigen bli 
självständiga 
och ta ansvar 
för sina 
mediciner och 
vara vaksam för 
symtom för 
avstötning samt 
deras liv. 
De upplevde en 
skyldig till att 
leva ett gott och 
berikad liv efter 
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Nursing, 
 
År: 
2000 

upplevelse efter 
en lever 
transplantation 
efter ett års tid. 

blivit välsignad 
med ett nytt liv, 
men upplevde 
också en 
främmandeskap 
med att ha en 
annans organ i 
sig.   Socialt 
stöd var 
essentiellt för 
återhämtningen 
från vårdare 
som förstod 
patienternas 
situation, 
människor som 
har genomgått 
samma process 
och förståelse 
från vänner och 
familj.  
 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Familial 
amyloidotic 
patients 
experience of the  
disease and of 
liver 
transplantation 
 
Författare: 
Elisabeth Jonsén  
Elsy Athlin . 
Ole Suhr . 
 
Tidskrift: 
Journal of 
advance nursing.  
 
Årtal 
1998 

Patientperspekt
iv  
 

Lever 
transplantation är 
en ny behandling 
för familial 
amyloidotic 
polyneuropathy.  
Det finns inga 
kvalitativa studier 
på dessa 
patienters 
upplevelse av 
sjukdomen och 
behandlingen. 
 
Syftet med denna 
studie är att 
utforska och 
beskriva 
upplevelsen av 
sjukdomen och 
lever 

En 
fenomenologisk 
studie med 
ingående 
intervjuer som 
genomfördes på 
11 lever 
transplant 
patienter med 
familial 
amyloidotic 
polyneuropathy. 

Hopp var vital 
för patienterna i 
denna studie. 
Patienterna fann 
sig tvungna att 
genomgå 
levertransplantat
ionen för sin 
överlevnad men 
framhävde att 
om det fanns en 
alternativ 
behandling så 
skulle de ta den 
istället. I väntan 
av levern, gav 
upphov till 
känslor av 
maktlöshet och 
ovisshet hos 
patienterna. Det 
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transplantationen 
från familial 
amyloidotic 
polyneuropathy 
patienternas 
perspektiv. 

postoperativa 
skeendet togs 
studien upp om 
patienternas 
upplevelse av 
att återgå till de 
normala, 
kvarvarande 
symtom av 
FAP, styrkan till 
återhämtning 
samt innebörden 
av stöd.  

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Individuals' 
perception of 
their quality of 
life following a 
liver transplant 
 
Författare: 
Gillian Robertson 
 
Tidskrift: 
Journal of advance 
nursing. 
 
År: 
1998 

Patientperspekt
iv 
 
Maslows 
behovtrappa.  
 
Intervjuerna 
var 
strukturerade 
efter Peplau’s 
teori 

Målet för 
patienter som 
undergått en 
levertransplantati
on är att kunna 
uppnå så bra 
livskvalité som 
möjligt och leva 
självständigt efter 
operationen. 
Genom att få en 
bättre förståelse 
över patienternas 
situation och 
känslor under 
vården, kunna 
förbättra 
omvårdnaden 
efter patienternas 
behov.  
 
Syftet med denna 
studie är att 
undersöka hur 
patienters 
upplevelse av 
livskvalité efter 
en 
levertransplantati
on med fokus på 

En 
fenomenologisk 
studie med 
interjuver på 
fem patienter 
som har 
genomgått en 
levertransplantat
ion. 
Intervjuernas 
struktur är 
baserade på 
Peplau's 
conceptual 
framework,  
 
 
 

Fysiska problem 
förhindrade 
patienter från att 
uppnå deras 
personliga mål 
med sitt liv t.ex. 
att återgå till 
sina forna 
aktiviteter som 
träning. Många 
längtade tillbaks 
till det normala 
livet men fann 
det svårt när 
omgivningen 
behandlade en 
annorlunda pga. 
operationen. 
Detta motarbeta 
patienternas 
självständighet. 
Vårdgivarna 
och andra 
patienter som 
har gått igenom 
detta gav 
mycket stöd för 
till individen.  
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självständighet i 
fysisk, psykisk 
och socialt 
sammanhang.  
 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Liver transplant 
patients their 
experience in the 
intensive care 
unit. 
 
Författare: 
Miriam del 
Barrio, 
Mar Lacunza, 
Ana Carmen 
Armendariz, 
Angeles Margall, 
Carmen Asiain 
 
Tidskrift: 
Journal of clinical 
nursing 
År: 
2004 

Patient 
perspektiv. 

Sjuksköterskor 
kunskap över 
patienter som har 
genomgått 
levertransplantati
on, ökar 
sjuksköterskornas 
förmåga att ge 
patient en god 
vård. Därför är 
det viktigt att 
belysa detta.  
 
syfte med denna 
studie är att 
beskriva patienter 
som har 
genomgått en 
lever 
transplantations, 
upplevelse av att 
vara i en intensiv 
vård avdelning. 

En 
fenomenologisk 
studie med  
intervjuer på 10 
patienter. 
Intervjuerna 
analyseras med 
metoden som  
skapades av 
Giorgi, 
modifierad av 
Baker. 

I resultatet 
framstår det att 
transplantations 
patienter hade 
en fördom över  
att intensiv vård 
avdelning som 
präglades av 
stress, sorg och 
en dyster miljö. 
Men i kontrast 
till verkligheten 
var 
intensiv vårds 
avdelning en 
lugn, rogivande 
och behaglig 
miljö De ansåg 
att vårdarna var 
ytterst 
kompetenta och 
la sin förtroende 
på vårdarna. 
Stöd från 
vårdarna, familj, 
vänner och 
deras tro hade 
en stor 
betydelse för 
patientens 
välmående. 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Perceptions of 

Patient 
perspektiv 

Men en ökad 
nummer av 

En 
fenomenologisk 

Resultatet 
visade fem 
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experiences of 
graft rejection 
among organ 
transplant 
recipients striving 
to control the 
uncontrollable 
 
Författare: 
Madeleine 
Nilsson, 
Lars-Olof 
Persson 
Anna Forsberg 
 
Tidskrift: 
Journal of clinical 
nursing. 
 
År: 
2008 
 

 
 

organtransplantati
oner är det 
oerhört viktigt att 
ha kunskap över 
organ 
mottagarens syn 
på 
organavstötning. 
 
Syfte med denna 
studie är att 
utforska patienter 
som har 
genomgått en 
organtransplantati
on syn på organ 
avstötning samt 
patienternas 
metod till att 
införskaffa sig 
information om 
avstötning. 

studie. 
Intervjuer 
gjordes på 
patienter som 
har genomgått 
en hjärt, lever, 
lung eller 
njurtransplantati
on. 

teman av olika 
perspektiv 
patienterna hade 
över avstötning 
av 
transplanterade 
organet. Dessa 
fem är:  
the abstract 
threat to life; the 
concrete 
threat to health;  
trust in the 
body;  
striving to 
control the 
threat;  
one’s identity. 

Titel 
Författare 
Tidskrift 
År 

Perspektiv  
vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel:  
The 
transformational 
experience of 
liver 
Transplantation 
 
Författare: 
Steven P 
Wainwright 
 
Tidskrift: 
Journal of 
advance nursing 
 
År: 
1995 
 
 
 

Grounded 
theory method. 
 
Patient 
perspektiv 
 
 

Levertransplantati
on är en 
behandling för 
patienter med 
kronisk lever 
sjukdom. 
Men det finns 
ytterst få 
kvalitativa studier 
över patientens 
upplevelse. 
 
Syftet med denna 
studie är att 
utforska och 
beskriva 
upplevelsen av 
patienter som har 
genomgått lever 
transplantation. 

En 
fenomenologisk 
studie.  
intervjuer 
gjordes på 10 
levertransplantat
ioner. 

Patienterna i 
studien 
upplevde en 
transformation 
till en annan 
människa när 
det har fått sin 
transplantation. 
Processen för 
transformatione
n sammanfattas 
i fem steg. 
 
improving in 
hospital, 
improving at 
home, feeling 
well again, and 
reciprocating 

Titel Perspektiv  Problem och syfte Metod Resultat 
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Författare 
Tidskrift 
År 

vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoretiska 
perspektiv 

Titel 
The Transplant 
Experience of 
liver recipients 
ethical issues and 
practice 
implications 
 
Författare 
Jill B. Jones, 
Marcia Egan, 
 
Tidskrift 
Social work in 
health care 
 
År 
2000 
 

Patient 
perspektiv. 
 

Upplevelsen av 
både patienters 
samt vårdgivare i 
sjukvården är 
under influens av 
flera 
utvecklingsriktnin
gar som 
avancerad, 
medicinsk 
teknologi, en 
förändrande 
sjukvård ekonomi 
och en skiftande 
sjukvård för 
inskrivna 
patienter på 
sjukhus samt icke 
inskrivna 
patienter. När 
dessa 
utvecklingsriktnin
gar kombineras 
väcker dessa 
etiska samt 
praktiska 
konflikter för 
patienterna samt 
vårdgivarna i 
sjukvården.  
 
Syfte med denna 
studie är att 
belysa 
patienternas 
upplevelse för att 
identifiera 
omvårdnads 
behov för sådana 
patienter. 

En 
fenomenologisk 
studie där 20 
lever organ 
mottagare 
intervjuades.   

I resultatet tas 
det upp hur 
patienter som 
har genomgått 
en 
levertransplantat
ion upplever sin 
livskvalité, 
kvalité av 
sjukvården, de 
ekonomiska 
faktorerna av 
inskrivna på 
sjukhus 
patienter samt 
icke inskrivna 
samt 
eftervården, 
sociala stöd 
samt 
psykologiska 
faktorer.   
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