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Sammanfattning    
 
Kompetensen inom hälso- och sjukvården har lett till att allt fler transplantationer utförs 
och njuren är det vanligaste organet som transplanteras. År 2018 utfördes 447 
njurtransplantationer i Sverige, 666 personer var accepterade och stod på väntelistan för 
att bli njurtransplanterade. Det leder till att sjukvården får allt fler njurtransplanterade 
patienter att vårda.  
 
Syftet var att granska och sammanställa vårdvetenskaplig forskning som belyser 
patienters upplevelser av att genomgå en njurtransplantation då det berör hela patientens 
livsvärld.  
 
En litteraturöversikt utfördes bestående av åtta artiklar genomförda med kvalitativ 
ansats och två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Femton artiklar 
granskades och tio valdes ut för att ingå i litteraturstudien. Resultatet presenterades i 
fyra huvudkategorier och tio subkategorier.  
 
Att genomgå en njurtransplantation var en omställning av livet. Förväntningar, frihet 
och rädsla var upplevelser som återkom. För att bemöta patienterna och ge en god 
omvårdnad behöver sjuksköterskan få en ökad förståelse för de förväntningar och 
upplevelser som patienterna erfar när de genomgått en njurtransplantation. 
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INLEDNING 

 
Enligt Njurförbundet (u.å.) har en av tio svenskar nedsatt njurfunktion. I Sverige 
genomfördes år 2018, 447 njurtransplantationer varav 144 transplantationer var från 
levande donatorer och 182 var från avlidna donatorer (Merorgandonation (MOD) 2019). 

En nära släkting till en av författarna var 40 år och mitt i livet när han genomgick 
transplantation med en ny njure. Vår nyfikenhet väcktes om hur han upplevde 
behandlingen innan och känslan att få någon annans organ i sin kropp. Under 
verksamhetsförlagda utbildning inom Sjuksköterskeprogrammet träffade vi patienter på 
dialysmottagningen. Där var det speciellt en patient som vi kom att samtala med. Trots 
att han genomgått två njurtransplantationer var han återigen tillbaka i dialys tre gånger i 
veckan. Vi ville då ta reda på hur det kan vara att genomgå en njurtransplantation. Vilka 
förväntningar och känslor har patienten på livet efter att de fått en ny njure och hur är 
det att vara i väntan? Njursjuka patienter kommer i arbetet att benämnas som patienter 
eller deltagare. 

 

BAKGRUND 
 

Historisk tillbakablick 
 
Redan på Gamla testamentets tid trodde hebrèerna att känslor, vishet och beslutskraft 
hade sitt ursprung i njurarna. När de balsamerade de avlidna avlägsnades alla organ i 
bröst- och bukhålan utom hjärtat och njurarna som fick vara kvar då hebrèerna trodde 
att de avlidna behövde dem när de kom till himlen. De gamla indierna ansåg att njurarna 
hade magiska krafter och i Australien kunde de bära en torkad njure som halsband för 
att få skydd mot onda krafter (Seeberger 2011, s.7).  
 
Det finns berättelser om transplantationer som utfördes redan innan Kristi födelse. En 
kinesisk läkare försökte två tusen år innan Kristus rädda sin hjärtsjuka kejsares liv 
genom att utföra en hjärttransplantation. Varken kejsaren eller givaren, en ung frisk man 
som fick donera sitt hjärta till sin kejsare, överlevde. Emerich Ullman utförde, inför 
publik, en lyckad njurtransplantation år 1902. Ullman tog ut en njure på en hund och 
opererade sedan fast den på en annan hunds hals. Han sammankopplade njurartären med 
halsartären och njurvenen till halsvenen. Urinledaren fick en mynning på halsen. Urinen 
började rinna efter operationen och publiken häpnade. Njuren klarade sig i fem dagar 
innan den stöttes bort (Seeberger 2011, s.139). Alexis Carrel lyckades i början av 1900-
talet att förena olika blodkärl med varandra vilket var en förutsättning för en lyckad 
transplantation. Carrells resultat varade dock endast under en kort tid då transplantatet 
snart upphörde att fungera (Gäbel 2008). År 1924 utförde den tyska läkaren Georg Haas 
den första hemodialysen av en njursjuk patient. Behandlingen varade i femton minuter 
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och lyckades inte rädda livet på patienten. På 1940-talet upptäcktes vilken roll 
immunsystemet har i kroppen och att det behövdes medicin som motverkade avstötning. 
Först på 1960-talet utvecklades det första immunhämmande läkemedlet mot avstötning 
(Seeberger 2011, ss.117,142–143). Den första njurtransplantationen utfördes på en 
människa av Joseph Murray år 1954, patienten var en 22-årig man från Boston som fick 
en ny njure av sin tvillingbror. Murray fick senare nobelpriset i medicin. I Sverige 
genomfördes den första njurtransplantationen på Serafimerlasarettet i Stockholm år 
1964 (Ekberg 2012, s.501). Det var en njursjuk 17-årig som fick en njure av sin far. 
Mannens njure fungerade i tre år innan han avled (Waldeck 2014).  

 

Njurens uppbyggnad och uppgift 

 
Människan har två njurar på var sida om ryggraden, lite ovanför navelns nivå 
(Salomonsson & Persson 2008, s.18). De ligger bakom nedersta revbenen och har ett 
lager fett och en bindvävskapsel omkring sig för att ha ett bra skydd. En njure är 
ungefär lika stor som människans knutna näve; cirka 12 centimeter och väger cirka 150 
gram. Njuren är bönformad har en brunröd färg och består av tre strukturer njurmärg, 
njurbark och njurbäcken (Seeberger 2011, ss.18–19).  
 
Njurarna är viktiga för att kroppen ska upprätthålla ett tillstånd i balans. Njurarna 
reglerar vattenbalansen i kroppen och urinvolymen kan då öka eller minska. 
Saltbalansen regleras av njurarna. Natrium är ett viktigt salt hos människor som binder 
vatten, vilket leder till en ökad blodvolym och ett högre blodtryck. För att uppnå balans, 
filtrerar njurarna ett halvt kilo salt varje dygn varav mycket av saltet återupptas i 
kroppen. PH-värdet och rätt syra-basbalans säkerställs av njurarna. Då människan intar 
proteinrik föda bildas ett överskott av syror som utsöndras via urinen. Även vid 
kroppens ämnesomsättning bildas olika ämnen som är giftiga för kroppen och de 
utsöndras med urinen (Seeberger 2011, ss.35,37–40). Njurarna bildar hormonet 
erytropoetin som aktiverar tillväxt och mognad av röda blodkroppar i benmärgen (Sand, 
Sjaastad, Haug & Bjålie 2006, s.452). D-vitamin blir aktivt i njurarna så att kalk och 
fosfater återupptas från tarmen. Det stärker skelettet och påverkar människans 
immunförsvar (Seeberger 2011, ss.44–45). Renin är ett enzym som bildas i njurarna och 
reglerar blodtrycket i kroppen (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2006, ss.200–201). 
 
Njursvikt- när njurens funktion sviktar 
 
Njursvikt delas in i akut- och kronisk njursvikt. Akut njursvikt uppkommer snabbt inom 
några timmar eller dagar och kan drabba en person som tidigare varit njurfrisk. 
Orsakerna kan vara till exempel lågt blodtryck, uttorkning, blödning, toxiska skador, 
infektioner, olika avflödeshinder till exempel njursten, tumör eller förstorad prostata. 
Symtomen är olika beroende på vilken orsak som njursvikten beror på. Kronisk 
njursvikt utvecklas under tid och symtomen kommer ofta sent när sjukdomen är långt 
gången (Ericson & Ericson 2013, ss.607–613).  
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Vanligaste orsaken till kronisk njursvikt i Sverige är en komplikation som kan drabba 
personer med diabetes 15–20 år efter att de insjuknat (Seeberger 2011, ss.89–90). 
Kronisk njurinflammation och att njurens blodkärl blivit åderförkalkade på grund av 
högt blodtryck kan även vara orsak till sviktande njurfunktion (Ericson & Ericson 2013, 
ss.611–613).  Symtom på njursvikt kommer ofta sakta med koncentrationsproblem, 
huvudvärk, trötthet, illamående, törst och klåda (Ericson & Ericson 2013, s. 613). 
Kroppslig smärta är ett vanligt skäl till lidande och kan upplevas olidligt, det kan orsaka 
människan en själslig och andlig död (Eriksson 2005, s. 83).  
 
Sjukdomslidande kan uppstå när patienten känner rädsla inför symtom och sin sjukdom, 
de längtar efter att uppnå hälsa (Arman 2015, s. 42). Vidare skriver Eriksson (2005, s. 
84) att sjukdomslidande kan delas in i två kategorier; Kroppslig smärta, det som 
påverkar människan fysiskt och själsligt och andligt lidande, det är upplevelser som 
orsakar människan lidande i samband med sin sjukdom. Wiklund (2011, ss. 102–103) 
beskriver sjukdomslidande som det lidande och problem som patienten erfar i samband 
med sin sjukdom. Kroppsliga och psykiska besvär som ger begränsningar i livet kan 
leda till att patienterna anpassar livet och aktiviteterna efter sjukdomen. Enligt 
Njurförbundet (2011) upplever patienter med njursvikt att livskvaliteten försämrades 
och livet kom i obalans. De upplevde trötthet och illamående på grund av sin sjukdom 
som de tidigare inte erfarit. Patienterna behövde gå ned i arbetstid för att kunna ha 
samma liv som innan de blev sjuka. Lidande, beskriver Wiklund (2003, ss. 96–97) är 
känsla av förlust och en företeelse som kan innefatta upplevelser av kränkningar och 
förlust av människans själv. En följd som kan uppstå av lidande är känslor av skam 
vilket förklarar varför den lidande människan får en känsla av otillräcklighet.  
 
Dialysbehandling 
 
När njurfunktionen är mindre än tio procent behöver kroppen hjälp med att ersätta 
njurarnas funktion. Det görs med dialys eller njurtransplantation. Dialys innebär att 
kroppens slaggprodukter, salter och vätska avlägsnas från blodet på konstgjord väg. Det 
finns två huvudtyper av dialys, bloddialys som kallas för hemodialys och 
bukhinnedialys som kallas för peritonealdialys. Innan hemodialys kan startas behöver 
blodkärlen förberedas. Ett exempel på detta är anläggande av en AV-fistel, en ven och 
en artär kopplas ihop vilket leder till att det blir större blodflöde i vener i den arm som 
en AV-fistel anläggs (Engström 2019).  
 
På sjukhus eller på en dialysmottagning får patienten hemodialys. Kan patienten sköta 
sin dialys själv i hemmet kan de få peritonealdialys. Vanligtvis fylls då bukhålan med 
två liter dialysvätska som efter ett antal timmar töms ut. Det görs fyra gånger per dygn 
med undantag för natten. Det finns fördelar och nackdelar med båda 
behandlingsalternativen. Vid hemodialys kommer patienten vara beroende av att vara 
ansluten till en maskin tills behandlingen är färdig då apparaten inte är flyttbar. Vid 
peritonealdialys kan patienten resa och ta med sig sina påsar med dialysvätska. 
Peritonealdialys anses vara mer skonsam mot njurarna om det finns kvar någon funktion 
i njurarna. Njursjuka patienter ska i samråd med sin läkare diskutera fram vilken dialys 
som passar bäst (Seeberger 2011, ss.117–136). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, 
s.109) har vårdpersonal kunskap som patienten saknar och som patienten är i behov av, 
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men det betyder inte att vårdpersonalen vet bäst. Vidare skriver Ekebergh (2015c, s. 
127) att göra patienten delaktig i sin vård ökar känslan av kontroll över sin kropp, över 
sin sjukdom och sin livssituation. Delaktigheten stärker patientens förmåga till 
välbefinnande och är grunden till att vården blir vårdande.  
 

Transplantation av njurar 
 
Transplantation av organ och vävnader är en livräddande behandling för mycket svårt 
sjuka människor. Förutsättningen för att kunna utföra en transplantation är att det finns 
människor som vill donera sina organ och vävnader (Socialstyrelsen 2017). Enligt 
Socialstyrelsens (föreskrifter SOSFS 2009:30) ska hälso- och sjukvården främja organ 
och vävnadsdonation. För att en avliden människa ska kunna donera sina organ måste 
deras tillstånd vara diagnostiserat som en total hjärninfarkt som förklaras i 
lagen; “Kriterier för bestämmande av människans död” (SFS 1987:269). Total 
hjärninfarkt innebär att blodcirkulationen till hjärnan har upphört och alla funktioner i 
hjärnan definitivt inte kommer tillbaka och människan förklaras död (Socialstyrelsens 
u.å.). Har den avlidne inte uttryckt sin motvilja till donation utgår Transplantationslagen 
(SFS 1995:831), att den avlidne är positiv till donation, anhöriga har dock rätt att säga 
nej och då ska detta följas.  
 
Njurar är det vanligaste organet som transplanteras. Andra organ och vävnader som kan 
doneras är hjärta, lungor, del av lever, bukspottkörtel, tunntarm, hornhinnor, hud, 
hjärtklaffar, hörselben och rörben (Socialstyrelsen 2017). Organtransplantation görs på 
fyra transplantationsenheter i Sverige; Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i 
Lund och Malmö (Ekberg 2012, s. 501).  
 
Att vänta på en njurtransplantation 
 
För att bli accepterad för njurtransplantation genomgår patienten en medicinsk 
utredning för att sjukdomar och riskfaktorer som kan påverka resultatet negativt skall 
uteslutas (Ekberg 2012, ss. 503–504). Patienterna får inte vara alltför sjuka för att kunna 
genomgå kirurgi och den behandlingen som transplantationen medför. Det är 
anledningen till att endast 20 % av de patienter som går på långvarig dialysbehandling 
står på väntelistan för njurtransplantation (Bucin, Källén & Persson 2018). En 
socialmedicinsk utredning genomförs för att säkerställa att patienten är motiverad och 
kan samarbeta för ett lyckat resultat. Blir patienten godkänd blir de uppsatta på 
väntelista, där alla som väntar på en njure finns registrerade. Ingen vet när en njure blir 
tillgängligt, vilket kan vara en krävande tid både psykisk och socialt för patienten 
(Ekberg 2012, ss. 503–504).  
 
Målsättningen med att få en ny njure är att kunna återgå till ett så normalt liv som 
möjligt och uppnå god hälsa (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, Relbo & Grov 2011, ss. 
503–504). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är hälsa att vara i balans i livet och med 
sina medmänniskor, då upplevs en inre harmoni. Hälsa är individuellt och upplevs olika 
för varje individ (Ekebergh 2015b, s.28). Eriksson (2005, ss. 63–65) skriver att det finns 
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ett talesätt som påstår att människan inte kan uppleva hälsa innan de mött sin sjukdom. 
Hälsa betyder helhet och människan är en helhet av kropp, själ och ande. Den 
ontologiska hälsomodellens görande, varande och vardande är tre dimensioner av hälsa 
som människan ständigt rör sig i. Förflyttelsen mellan de tre dimensionerna ger uttryck 
för människans olika problem, behov och begär. 
 
För att leva ett liv med både hinder och möjligheter behöver människan ha livskraft och 
livslust. För att uppnå hälsa behövs livsmod för att kunna bemöta svårigheter som 
hindrar hälsa (Ekebergh 2015b, ss.28,32–33). Hälsa berör hela människan och är 
ständigt i rörelse. Den är föränderlig och reflekterar människans aktuella livssituation. 
Hälsan påverkas negativt om människan får en obotlig sjukdom eller om livet saknar 
mening (Dahlberg & Segesten 2010, s.49). Patienter som genomgått njurtransplantation 
beskriver att de behövde stöd och uppmuntran för att hitta nya vägar till välbefinnande. 
Anpassad information och kunskap stärkte patienternas självkänsla och gav en ökad 
förståelse om deras nya hälsosituation (Njurförbundet 2011). 
 
Att patientens livsvärld uppmärksammas stärker hälsoprocessen och möjliggör att de 
kan finna mening i sin tillvaro (Ekebergh 2015c, ss.126–127). Livsvärld beskrivs av 
Ekebergh (2015a, ss.67–75) som den unika värld varje människa lever i och den 
verklighet som vi människor erfar genom våra kroppar. Livsvärlden innebär även en 
värld som delas med andra människor, den är personlig och unik för varje enskild 
individ. Upplevs den egna kroppen som främmande när det vanliga sammanhanget 
förändras, då kan känslan av mening försvagas. Hälsa kan uppnås om sammanhang och 
mening upplevs av patienten. Vidare skriver Ekebergh (2015c, ss.126–127) att genom 
att sjuksköterskan ser patientens behov och har ett vårdande förhållningssätt, minskar 
patientens lidande och deras livskraft stärks.  
 
Njurtransplantation 
 
 
Vid en transplantation tas njuren ut ur donatorns kropp och kyls ned. Inom 24 timmar 
bör den opereras in i den njursjukes kropp (Tufveson 2008, s.250). Vilket innebär att 
den som väntar på ny njure måste infinna sig på sjukhuset inom några timmar (Naef & 
Bournes 2009). Den nya njuren placeras i ljumsken och ansluts till kroppsvenen och 
aortan, urinledaren sys in i urinblåsan. En transplanterad njure i ljumsken sitter mer 
oskyddad men är mer lättåtkomlig om biopsi behöver utföras. Biopsi utförs om 
avstötning eller biverkningar av läkemedel misstänks (Seeberger 2011, s.147). Efter 
operationen övervakas patienten några timmar och flyttas sedan till en vanlig 
vårdavdelning. Patienten får vätskebehandling utifrån hur mycket urin som njurarna 
producerar och två till tre dagar efter operationen får patienten äta och dricka som 
vanligt igen (Tufveson 2008, s.251).      
 
Livet efter transplantation  
 
Omgående efter att den nya njuren har opererats in är det viktigt att observera hur den 
fungerar. Komplikation, som avstötning, kan komma efter cirka en vecka. Symtom kan 
vara feber, sjukdomskänsla och stigande kreatininvärden. Immunförsvaret består av 
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celler som reagerar om det kommer främmande ämnen i kroppen. För att förhindra 
avstötning får patienten immunosuppressiva läkemedel. Läkemedelsbehandlingen har 
biverkningar som upplevs påfrestande för patienterna, det vanligaste är att huden blir 
skör och tunn. Vissa immunosuppressiva läkemedel kan också ge upphov till ökad eller 
minskad hårväxt, diabetes, osteoporos, grå starr, viss malignitet och gikt. 
Läkemedelsbehandlingen kommer att bestå hela livet (Bakkan, Myrseth, Kongshaug, 
Relbo & Grov 2011, ss. 504–505). Människan har olika inställningar till lidandet i livet. 
Delvis kan den olidliga livssituationen undvikas, det som påverkar livskvaliteten till det 
sämre och gör så att känslan av hopplöshet och mörker upplevs. Människan kan även 
välja att kämpa och skapa en förändring så livssituationen blir tolerabel och ljusare. 
Lidandet varierar mellan inställningarna; det olidligt och mörka samt det tolerabla och 
ljusa (Arman 2015, s.50). 
 
Vid sjukdom kan människan känna förvirring, rädsla och sakna en fast punkt i tillvaron. 
Det är inte bara den biologiska kroppen som ändras utan hela patientens tillvaro. 
Människans kropp är både biologisk och själslig, detta påverkar hur sjukdomen upplevs 
av patienten. Livet erfars genom den subjektiva kroppen som är psykisk, fysisk, andlig 
och existentiell (Ekebergh 2015b, ss,31,36).  
 

PROBLEMFORMULERING 

 
Särskilda transplantationsteam inom Hälso- och Sjukvården har blivit skickliga på att 
genomföra organtransplantationer. Njurar är det vanligaste organet som transplanteras. I 
Sverige utfördes år 2018, 447 njurtransplantationer och 666 människor väntar på att få 
genomgå njurtransplantation (Merorgandonation (MOD) 2019). 

Tidigare forskning visar att patienter som ska genomgå njurtransplantation upplever 
stress över att alltid vara tillgänglig och nåbar på telefon för att kunna infinna sig på 
sjukhuset inom några timmar om en njure blir tillgänglig. Upplevelse av att livet stannar 
upp och väntan kan vara frustrerande (Naef & Bournes 2009). Att bli njurtransplanterad 
leder ofta till stora förändringar i patientens liv. Återhämtningen tar tid, både fysiskt och 
psykiskt. Motstridiga känslor som glädje och skuld gentemot donatorn kan uppstå, 
förväntningar på livet som ska komma efter transplantationen. Även anpassningen till 
en livslång medicinering som kan medföra svåra biverkningar för patienterna påverkade 
dem på olika sätt (Björklund 2016).  
 
Hälso- och Sjukvårdens uppgift är att stödja patienten till god hälsa och minska lidande 
trots sjukdom. Det är av betydelse att förstå patienters upplevelser av att genomgå 
njurtransplantation då det påverkar hela deras livsvärld. För att kunna bemöta patienters 
hälsoprocesser och ge en individuellt anpassad vård behövs det därför mer kunskap om 
patienternas upplevelser. 
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SYFTE 

 
Syftet var att granska och sammanställa vårdvetenskaplig forskning som belyser 
patienters upplevelser av att genomgå en njurtransplantation. 

 

METOD 

 
Enligt Friberg (2017a, ss.141–152) är litteraturöversikt ett bra val för att få överblick 
över det befintliga kunskapsläget inom ett område och därför valde författarna att göra 
en litteraturöversikt med ett vårdvetenskapligt perspektiv. Författarna utgick ifrån 
Fribergs beskrivning av litteraturöversikt och valde att använda åtta kvalitativa och två 
artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats, för att besvara litteraturöversiktens 
syfte. Motivet var att få en god översikt över befintlig forskning inom området. Vid 
granskning av artiklarna användes Fribergs granskningsmall (2017b, ss.187–188) för att 
fastställa att artiklarna höll god forskningskvalitet.  

 

Datainsamling 

 
Litteraturöversikten bygger på artiklar som har sökts med hjälp av databaserna Medline 
och CINAHL. Databaserna valdes då de är inriktade på omvårdnad, vård och medicin. 
Datainsamlingen startade med att identifiera sökord som uppfyller och stämmer överens 
med syftet. För att få ytterligare urval i sökningen användes trunkering för att hitta alla 
böjningsformer av sökordet (Östlundh 2017, s.68). De sökord som använts är “Kidney 
transplant*”, “Renal Transplant*”, “Transplant* Recipients”, “Quality of life”, Coping, 
Experience, Adaption*, Nursing, (se Bilaga 2). 
 
Sökningarna i CINAHL och Medline avgränsades med årtalen 2008 till 2018. Enligt 
Östlundh (2017, s.77) är vetenskapliga artiklar färskvara och därför valde författarna ett 
tidsintervall på tio år. Endast engelska artiklar som var peer-reviewed valdes ut. 
 
Det inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle inkludera vuxna personer 
(≥ 18 år) som genomgått njurtransplantation. Exklusionskriterier som användes var barn 
(<18 år), patienter som blivit transplanterade med andra organ än njure. För att utöka 
sökningen använde författarna boolesk söklogik då databaserna sorterar data efter 
operaterna “OR”, “AND” och “NOT”. För att sammanlänka två sökord användes 
“AND” och “OR”. Detta användes för att få fler träffar på synonymer. “NOT” användes 
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för att undvika artiklar som inte uppfyllde studiens syfte (Östlundh 2017, ss.72–73). 
Artiklarnas sammanfattning, syfte och resultatdel lästes noggrant igenom. Slutligen 
valde författarna ut tio artiklar av de femton artiklar som granskats och besvarade 
litteraturöversikten syfte och därigenom var relevanta för studien. 
 
Författarna använde sekundär sökning genom att studera utvalda artiklars referenslista. 
Genom att söka vidare på använda samma ämnesord som hittades i referenslistan kan en 
relevant artikel finnas. De sökord som använts vid sekundärsökningen är ”education”, 
”information”, ”renal recipients ”och ”kidney transplant”. Sekundärsökning är en 
effektiv metod och detta gör att slutresultatet blir bra (Östlundh 2017, s.78). Genom 
sekundärsökning hittade författarna två artiklar som passade studiens syfte. 
 
Dataanalys 
 
De utvalda vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av Fribergs mall (2017, 
ss.187–188) för att kontrollera kvaliteten. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att få 
en förståelse för innehållet och även att artiklarna uppfyllde syftet för studien. En 
översiktstabell användes för att skapa struktur och göra syfte, resultat och metod 
överskådligt (Bilaga 1.). Därefter lästes resultatdelen i varje artikel fördjupat och 
författarna delade in texten i olika ämnesord som markerades med olika färger. 
Innehållet jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader mellan de olika 
artiklarnas resultat som svarade på syftet. Anteckningar gjordes för att identifiera olika 
kategorier och subkategorier. Kategorier och subkategorier sammanställdes slutligen i 
en tabell (Tabell 1), för att få struktur och överblick av resultatet. 
 
 

RESULTAT 

 
Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier; Att vara i väntan, Att vara i ett nytt liv, Att 
vara beroende av läkemedel och Att vara i behov av trygghet. Under huvudkategorierna 
framkom tio subkategorier (Tabell 1). Kategorierna speglar de upplevelser som beskrivs 
i samband med att genomgå en njurtransplantation. 
 
Tabell 1. Presentation av huvudkategorier och subkategorier 

HUVUDKATEGORIER SUBKATEGORIER 

Att vara i väntan • förändrat liv - en tillvaro med förnekelse och 
acceptans 

• att vara beroende av dialysbehandling för att överleva 
•  att vara mellan hopp och förtvivlan 
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Att vara i ett nytt liv • omställningen efter njurtransplantation 
• att känna oändlig tacksamhet och skuld 
• att vara vaksam på sin kropp   

Att vara beroende av 
läkemedel 

• en läkemedelsbehandling som väcker mycket känslor 
• en läkemedelsbehandling med biverkningar 

Att vara i behov av trygghet • att få en ny roll och vara i behov av stöd 
• betydelsen av information 

 

Att vara i väntan 
 
Längtan efter en donator som är villig att ge den största gåvan av alla. Vilket skulle 
innebära ny njure, nytt liv och en andra chans.  
 

Förändrat liv - en tillvaro med förnekelse och acceptans 
 
Enligt Yurttas och Nar (2018) innebar diagnosen kronisk njursjukdom känslor som 
chock, nedstämdhet, ångest, rädsla, depression och oro inför framtiden. En upplevelse 
av att livet stannar, att inte kunna arbeta eller få en inkomst. Patienter som inte upplevt 
symtom på sin sjukdom kunde känna sig känslomässigt kvävda i samband med 
diagnosen. Andra reaktioner kunde vara att förneka sin sjukdom och att inte följa sin 
behandling. Däremot visar Zare, Mohammadi, Zarea, Elahi och Manzari (2018) studie 
att deltagarna förstod att de behövde acceptera sin sjukdom och behandling. Deltagarna 
uppgav att det skulle kännas som en frihet att slippa dialysbehandlingen men att de var 
medvetna om att problem även kunde uppstå efter njurtransplantationen.  
 
Att vara beroende av dialysbehandling för att överleva 
 
Dialysbehandlingen påverkade patienternas hälsa med symtom som trötthet, utmattning, 
huvudvärk, illamående och känslan av att vara svullen. Restriktioner på kost och vätska 
tömde patienterna på energi då de inte fick äta och dricka som de önskade (Yurttas & 
Nar 2018). 
 
När patienterna gick på dialysbehandling tre gånger i veckan förknippades dialysstolen 
med smärta. Injektioner och nålstick i fisteln påverkade dem psykiskt negativt (Yurttas 
& Nar 2018). Vidare visade Schipper et al. (2014) i en forskningsstudie att patienternas 
upplevelse av att vara i dialysbehandling i väntan på en ny njure, en begränsning av 
livet. Dialysen håller dem vid liv men det är inget liv att leva. De upplevde en känsla av 
att vara fast vid en maskin och en ständig trötthet. Patienterna uppgav att 
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dialysbehandlingen är en period av att överleva i väntan på att de ska få samtal om en 
njure som passar.   
 
Att vara mellan hopp och förtvivlan 
 
 
Genom att välja att njurtransplanterats valde patienterna att inte veta hur framtiden 
skulle bli. Hopp, ilska, rädsla, avundsjuka och tvivel, det var många varierande känslor 
som upplevdes av patienterna i väntan på njurtransplantationen. Det kunde till exempel 
handla om funderingar när njuren skulle komma, de kunde få förhoppningar att det snart 
var dags då läkaren ingav dem hopp att det snart skulle bli en njure tillgänglig. De 
kände rädsla att inte hinna bli transplanterade i tid men även avundsjuka då andra 
patienter försvann från dialysmottagningen då de fått möjligheten att genomgå en 
njurtransplantation (Schipper et al. 2014).   
 
Vidare konstaterar Wiederhold, Langer och Landenberger (2011) i sin studie att när 
samtalet kom om att en njure fanns tillgänglig kunde varierande känslor väckas hos 
patienten. Det fanns en trygghet med att gå i dialys, där visste patienterna hur de kunde 
hantera sin sjukdom. Ansvaret för sin nya situation skapade en osäkerhet hos 
patienterna. Oron över huruvida patienternas hälsotillstånd kunde förbättras ingav dem 
tvivel. Speciellt om de hade samtalat med andra patienter som redan upplevt en 
misslyckad njurtransplantation. Patienterna kände sig dock hoppfulla om en förbättrad 
livskvalitet efter att de givits information om transplantationen. Men de kunde känna en 
fortsatt oro och rädsla om njurtransplantationen verkligen kunde ge det positiva 
livsstilsförändringar som de önskade. De flesta såg dock fram emot att få ett bättre liv 
efter njurtransplantationen. 
 

Att vara i nytt liv 
 
Efter att landat i alla omtumlande känslor kom det en vardag, där patienterna skulle lära 
sig leva med omställningen som njurtransplantationen innebar. 
 
Omställningen efter njurtransplantation 
 
  
Det som patienterna väntat på i alla dessa år, att leva oberoende av dialys med ett väl 
fungerande organ hade nu blivit sant (Wiederhold, Langer och Landenberger 2011). 
Omställningen efter en njurtransplantation var både utmanande och trivsam. Att skapa 
nya rutiner, fylla dagarna med nya aktiviteter och anpassa sig till att leva ett normalt liv 
upplevdes utmanande samt gav en känsla av frihet (Schipper et al. 2014)  Även i 
Wiederhold, Langer och Landenbergers (2011) fenomenologiska studie hade deltagarna 
känslor och förväntningar att kunna leva ett normalt liv med förbättrad hälsa. 
Möjligheten att skapa framtidsplaner upplevdes av deltagarna som en frihet, innan 
njurtransplantationen levde de en dag i taget för de visste inte om det skulle vakna 
dagen efter (Gill 2012). För att anpassa sig till det dagliga livet använde deltagarna i 
Schipper et al. (2014) studie olika metoder. De såg möjligheter, var positiva för 
förändringar och uppskattade vad de nu kunde göra, som tidigare varit en begränsning 
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för dem. Deltagarna kunde göra egna val som passade deras önskningar och att de 
slutade känna sig som ett offer, hjälpte dem med anpassningen till det nya livet.   
 
För att fortsätta vara friska och förebygga komplikationer kände studiedeltagarna ansvar 
att följa de riktlinjer de fått med förhoppningen att de då kunde behålla sin njure och få 
ett långt och hälsosamt liv (Zare et al. 2018). Ytterligare en betydelsefull upplevelse för 
patienterna var att ha egen urinproduktion och en nyvunnen frihet i att inte ha lika 
många ät- och dryckesrestriktioner som innan njurtransplantationen (Wiederhold, 
Langer & Landenberger 2011). 
 
Att känna oändlig tacksamhet och skuld 
 
 
Negativa känslor som kunde uppstå efter en njurtransplantation var ångest och skuld, 
bristande självförtroende, känsla av ensamhet och svårighet att anpassa sig till det nya 
livet (Yurttas & Nar 2018). Patienterna uttryckte även en rädsla för att skada sin nya 
njure under fysisk aktivitet vilket gjorde att det inte vågade vara med i vissa aktiviteter  
(Stanfill, Bloodworth & Casion 2012).  
 
Patienterna upplevde skuld framförallt gentemot donatorn som givit dem njuren. Hade 
de mottagit en njure från en anhörig kunde de känna skuld när donatorn hade smärta 
även rädsla för att ha orsakat lidande för sin anhörig (Yurttas & Nar 2018). Andra 
patienter hade svårt att acceptera att en person avlidit och mist sitt liv, medan de kände 
glädje över att fått en ny njure och möjlighet till ett friskare liv. Patienterna upplevde att 
de inte kunde visa sin tacksamhet tillräckligt och det skapade en känsla av skuld 
(Schipper et al. 2014). Upplevelsen av att erhålla en njure från en avliden donator gav 
en egendomlig känsla, var psykiskt påfrestande och skapade en inre stress (Urstad, 
Wahl, Andersen, Øyen & Fagermoen 2012). Däremot visar Schipper et al. (2014) 
forskning att de patienter som hade höga förhoppningar på sin hälsa, kände skuld och 
besvikelse om förhoppningarna uteblev. Känslor av besvikelse och otacksamhet 
upplevde patienterna som en förbjuden känsla då de borde känna tacksamhet. 
 
I Zare et al. (2018) kvalitativa studie beskrev deltagarna hur de efter en 
njurtransplantation kände sig annorlunda mot friska människor, de hade en känsla av att 
inte passa in. Samtidigt som de förstod att de måste lära sig hantera dessa svåra känslor 
för att få en bra hälsa. Deltagarna i Gill (2012) och i Schipper et al. (2014) studie kände 
däremot tacksamhet för sin hälsa vilket gav dem en förbättrad relation med familj och 
vänner. Studiedeltagarna uppgav att de fått en frihet de inte haft innan. De kunde resa 
vilket de inte upplevt på många år eller återuppta en tidigare fritidssysselsättning.  
 
Att vara vaksam på sin kropp 
 
 
Patienterna blev uppmärksamma och lärde sig förstå symtom på sin kropp, då det kunde 
uppkomma komplikationer eller avstötning (Schipper et al. 2014). De behövde nu ta 
hand om sig själva vilket skapade en känsla av osäkerhet då de tidigare delade ansvaret 
med vårdpersonal och dialysmaskinen (Wiederhold, Langer & Landenberger 2011). 
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Risken för avstötning eller infektion var en ständig oro och blev en naturlig känsla hos 
patienterna. De förstod att njuren kunde sluta fungera när som helst, även om de följde 
alla instruktioner och restriktioner. Patienterna uppgav att de var rädda för att gå till 
sjukhuset, de ville inte höra eventuella dåliga resultat. Att förlora sin njure och gå 
tillbaka till dialys skulle vara det värsta som kunde hända (Low, Crawford, Manias & 
Williams 2016). Även i Wiederhold, Langer och Landenbergers (2011) studie berättade 
deltagarna om rädslan för avstötning och besvikelsen de skulle uppleva om de behövde 
gå tillbaka till dialys, att anpassa sig till dialysens restriktioner nu när de upplevde sådan 
glädje. Enligt Gill (2012) minskade dock rädslan för avstötning med tiden. 
 
Att vara beroende av läkemedel 
 
 
Det nya livet innebar även en anpassning till ett liv med en omfattande 
läkemedelsbehandling. 
 
En läkemedelsbehandling som väcker mycket känslor 
 
 
De patienter som genomgått en njurtransplantation var medvetna om att medicinering 
var nödvändigt för att de skulle överleva. Mängden olika läkemedel, den höga dosen 
och att alltid ha aktuellt recept på ordinerade läkemedel tillgängligt, skapade frustration 
och upplevdes som svårt av patienterna. Det var viktigt att läkemedel intogs på rätt tid 
men ändå visade det sig att cirka en tredjedel av patienterna inte fullföljde detta. 
Patienterna uppgav att de inte kände någon oro över att de inte tog sina läkemedel 
regelbundet eller på rätt tid, då det ändå inte syntes på deras prover (Low et al. 2016). 
Däremot i Zare et al. (2018) och i Schipper et al. (2014) studie beskrev deltagarna 
betydelsen av att ta sina läkemedel på rätt tidpunkt för att behålla sin nyvunna hälsa och 
förhindra avstötning, vilket skapade en trygghet för patienterna. 
 
Enligt Low et al. (2016) uppgav deltagare i studien att det var påfrestande att ta sina 
läkemedel framför andra människor. Skamkänslor upplevde deltagarna då de var 
tvungna att ta läkemedel framför sina vänner, många valde då att ignorera eller fördröja 
medicineringen. Deltagarna kände sig annorlunda och det skapade en oro för att få ett 
annat bemötande av sina anhöriga. I Low et al. (2016) studie framkom det dock att 
deltagarna förstod att de var beroende av medicineringen för att njuren skulle fungera 
och för att de skulle kunna ha ett bra välfungerande liv. Medicineringen gav även 
deltagarna positiva känslor, de upplevde att livet blev bättre med läkemedel än innan 
transplantationen då deltagarna tvingades till dialys. De kände en tacksamhet för ett 
förlängt liv som de kunde tillbringa tillsammans med sina anhöriga och vänner. 
 
En läkemedelsbehandling med biverkningar 
 
 
Behandlingen med immunosuppressiva läkemedel blev en stor del av patienternas liv, 
då läkemedlet var absolut nödvändigt för att förhindra avstötning. Den livslånga 
medicineringen innebar biverkningar som påverkade dem negativt. Att inte kunna 
somna på kvällarna var en vanlig biverkan av läkemedlet Kortison. Patienterna 
upplevde olust, hopplöshet och känslan av maktlöshet då de inte kunde påverka sin 
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situation (Low et al. 2016). Schipper et al. (2013) konstaterar att deltagarna i deras 
studie upplevde biverkningar med medicineringen såsom trötthet, sexuella problem, 
viktuppgång och ökad hårväxt.  
 
Enligt Stanfill, Bloodworth och Cashion (2012) kände patienterna att läkemedlet 
kortison gav dem ett ökat sug efter sötsaker och en ökad hunger. Patienterna kopplade 
ihop viktuppgången med doseringen som de var ordinerade. Patienterna uttryckte att de 
kände känslor såsom skam och skuld då omgivningen inte förstod orsaken till att deras 
viktuppgång var kopplat till medicineringen. Vidare redovisar Low et al. (2016) att en 
ytterligare biverkan av immunsuppressiva läkemedel var att patienterna fick en ökad 
risk att utveckla cancer. Läkemedel som förhindrade avstötning men ökade risken för 
cancer, var något patienterna behövde acceptera då alternativet var att återgå till dialys. 
Att äta alla dessa läkemedel skapade dock en oro hos dem och en undran över hur 
framtiden kunde bli.  
 

Att vara i behov av trygghet 
 
Patienterna behövde nu uppleva en känsla av välmående och säkerhet. 
 

Att få en ny roll och vara i behov av stöd 
 
Patienternas roll i det sociala livet, relationerna med familj och vänner ändrades efter 
transplantationen, att inte längre vara den sjuka som behövdes tas om hand kunde skapa 
en tillfällig förvirring. Rollen hade förändrats från att vara beroende till att vara 
självständig, patienterna upplevde det som en utmaning (Schipper et al. 2014). 
Anhöriga kunde ha höga förväntningar på patienternas tillfrisknande efter en 
njurtransplantation. Det kunde leda till missnöje och oförståelse hos de anhöriga om 
patienternas tillfrisknande inte uppfyllde deras förväntningar, patienterna uppgav då att 
de förlorade stödet från anhöriga (Schipper et al. 2014). Däremot visade det i Been-
Dahmen et al. (2018) och i Zare et al. (2018) forskning att utan familjens stöttning blev 
det en svårare anpassning till livet och att familjens stöd var värdefullt. Deltagare i 
studie uppskattade även att anhöriga läste information om njurtransplantation och att 
anhöriga gavs instruktioner för att förstå deltagarnas nya situation.  
 
Det var av stor betydelse för patienterna att kunna prata med vårdpersonal eller med 
vänner som hade blivit njurtransplanterade. Att utbyta erfarenheter eller få svar på 
frågor var en trygghet (Zare et al. 2018). Patienter i Lows et al. (2016) studie uppgav att 
mer information och kunskap minskade patienternas rädsla. De hade behov av att 
samtala om känslor som lycka, ånger och rädsla och de uppskattade att dela detta med 
vänner eller vårdpersonal. 
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Betydelsen av information 

 
Enligt Haspeslagh et al. (2013) var behovet av information stort efter 
njurtransplantationen. Patienterna upplevde att de saknade svar på många frågor och att 
informationen var inriktad på den första tiden efter operationen. I Urstad et al. (2012) 
studie påvisades att den stress deltagarna hade upplevt vid njurtransplantationen, gjorde 
det svårt för dem att dra lärdom av informationen de fick tidigt efter operationen. Vilken 
information deltagarna eftersträvade var individuell och beroende på vilken ålder och 
livssituation de var i. 
 
Information om medicinering upplevde patienterna tillfredsställande medan de uttryckte 
ett behov om mer information om hur de kunde leva i sin vardag, till exempel fysisk 
aktivitet och sexualitet (Haspeslagh et al. 2013). Vidare beskrev Stanfill et al. (2012) att 
viktuppgång var en vanlig biverkan av de immunosuppressiva läkemedlen och därav 
eftersträvade patienterna mer undervisning om kost och fysisk aktivitet. De önskade 
information i skriftlig form omedelbart efter transplantationen.  
 
 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Författarna till det aktuella examensarbetet har genomfört en litteraturöversikt enligt 
Fribergs analysmetod (2017, ss. 141–152) vilket är en sammanställning av tidigare 
forskning. Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av att genomgå en 
njurtransplantation. Författarna hade dock önskat att utföra en kvalitativ empirisk studie 
för att få ta del av patienternas egna upplevda erfarenheter av att genomgå en 
njurtransplantation. Då tiden var begränsad valde författarna en litteraturöversikt. Enligt 
Friberg (2017, s.143) finns det en risk med att utföra en litteraturöversikt då författarna 
har en möjlighet att selektera ut data som gynnar studien. Varje utvald artikels titel, 
abstract och resultat har lästs med en öppenhet och en medvetenhet vilket har minskat 
risken för selektion. Författarna granskade artiklarna enskilt och sedan tillsammans för 
att minska risken för misstolkningar av innehållet då artiklarna var på engelska. Boolesk 
söklogik användes vid artikelsökningen för att få ett smalare urval som motsvarade 
uppsatsens syfte. Artiklarna som valdes ut gav en överskådlig bild då de var från flera 
olika länder såsom Iran, Australien, Turkiet, Norge, Nederländerna, Storbritannien och 
Belgien. Författarna fick genom detta urval en uppfattning av det nuvarande 
forskningsläget i världen. 

 
I litteraturöversikten användes åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar och två artiklar 
med kvalitativ och kvantitativ ansats.  De kvantitativa artiklarna som lästes igenom 
uteslöts då de ej uppfyllde syftet. Databaserna CINAHL och Medline användes då de är 
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inriktade på omsorg, medicin, hälso- och sjukvård. Det var värdefullt och gav ett bra 
urval när sökningen genomfördes. Några av artiklarna saknade författarna tillgång till 
trots att de fanns med på databasernas träfflista, de försökte på olika sätt att hitta 
artiklarna. Att viktig kunskap då kunde gå förlorad var författarna medvetna om. Då två 
olika databaser användes fick författarna ett större urval av artiklar vilket ökar 
trovärdigheten i uppsatsen.  
 
Litteraturöversikten genomfördes av två författare vilket gjorde att insamlat material 
analyserade, reflekterades och diskuterades. Det stärkte examensarbetets trovärdighet då 
två olika synsätt och förförståelse har medvetandegjorts och bearbetats.  
 
Resultatdiskussion 
 
 
Litteraturöversiktens resultat är uppdelat i fyra kategorier och tio subkategorier. 
Huvudkategorierna formulerades till “Att vara i väntan “, “Att vara i nytt liv”, “Att vara 
beroende av läkemedel” och “Att vara i behov av trygghet”. Patienter som genomgått 
njurtransplantation upplevde olika känslor som glädje, tacksamhet, rädsla och oro. 
Förväntningarna på en förbättrad hälsa, längtan efter frihet och “normalt liv” var stora. 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s.52) måste människan klara att utföra aktiviteter i 
livet, både stora som små. Det är då människan kan uppnå en god hälsa, uppleva ett 
värdefullt liv och få en känsla av att må bra. Patienternas berättelser om att känna både 
välbefinnande och lidande efter att de genomgått njurtransplantation är det fynd som 
ligger i fokus i diskussionen.  
 
Känslorna 
 
 
Resultatet visade att patienter som genomgått en njurtransplantation upplevde livsmod. 
De vågade möta svårigheter för att få möjlighet till hälsa och livslust och de blev 
hoppfulla för framtiden. Omställningen efter genomförd njurtransplantation var både en 
utmaning och glädjefylld tid för patienterna. Anpassning till vardagen, nya rutiner och 
den upplevda friheten var en stor omställning för dem men även det som de längtat 
efter. Vidare visade litteraturöversikten att få en ny njure innebar en förändrad 
livskvalitet. Livskvaliteten förbättrades i samband med att patienterna återfick förmågor 
de förlorat i samband med den sviktande njurfunktionen. Att skapa egna strategier för 
att hantera sina känslor hjälpte patienterna att uppleva välbefinnande. Ord som nämndes 
var: möjligheter, uppskattning och kunna göra egna val. Dessa fynd ligger i linje med en 
studie av Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008) där patienterna upplevde att få 
en ny njure var som att få en ny kropp, en kropp som fungerade. Det gav dem glädjande 
känslor och deras kroppsliga lidande minskade. Wiklund (2003, ss.49–50) beskriver 
människans subjektiva kropp som en plats för upplevelser, identitet och 
kommunikation. Vid njursjukdom förändras kroppen och patienternas erfarenheter av 
sig själva ändras, upplevelserna av världen ses på ett nytt sätt. En förändrad kropp kan 
medföra att omgivningen ger ett annat bemötande och det egna sättet att se på sig själv 
ändras. Vår egen och omgivningens sätt att se på kroppen är väsentlig för vår sociala 
identitet. 
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Litteraturöversiktens resultat visade att efter njurtransplantationen upplevde patienterna 
en känsla av att livet började, däremot upplevde de känslor av både skuld- och 
tacksamhet inför donatorn. Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008) belyste även 
detta i sin studie där patienterna kände att njuren de fått medförde ett ansvar och de 
upplevde att de fått den största gåvan. Vid jämförelse med en studie som O’Brien, 
Donaghue, Walker och Wood (2014) genomfört med deltagare som genomgått en 
hjärttransplantation var det samma ansvar de kände om sitt nya organ. De upplevde 
skuld och tacksamhet för donatorn. Det som var avvikande gentemot vårt resultat var att 
de hjärttransplanterade äldre deltagarna kände att de inte förtjänade ett nytt hjärta, det 
skulle gått till en yngre person. Detta har vårt resultat inte visat.  
 
Sandman och Kjellström (2013, ss.239–240) beskriver ansvar som något värdefullt för 
människan, som delvist kan kontrolleras eller påverkas. Det ger även en skyldighet att 
skydda det värdefulla. Varje människa har ett eget ansvar för sin hälsa, att följa råd, 
instruktioner och göra hälsosamma val. I litteraturstudiens resultat kunde författarna se 
att patienterna kände ansvar att göra rätt val för att få ett långt och hälsosamt liv. 
Däremot upplevde patienter att innan njurtransplantationen delade de ansvaret för sin 
behandling med vårdpersonalen. Detta är av betydelse för sjuksköterskan att förstå 
patienternas upplevelser. Sjuksköterskan ska involvera patienterna i deras hälso- och 
vårdförlopp och bemöta deras livsvärld för att stödja dem att känna välbefinnande och 
mening. Sjuksköterskan ska vara följsam och mottaglig för olikheter och likheter. 
Inspirera patienterna till hälsosamma val som gör att livslusten och livskraften ökar 
(Dahlberg & Segesten 2010, s.181). Vid mötet med patienten är det viktigt att inta ett 
livsvärldsperspektiv för att förstå hur sjukdomen och vardagen upplevs av patienten, då 
de är sin egen främsta expert (Ekebergh 2015a s.75) 
 

Anpassning 

 
Litteraturöversiktens resultat visade att det fanns starka kopplingar mellan att genomgå 
en njurtransplantation och rädslan för avstötning av njuren. Detta har även setts i andra 
artiklar om organtransplantation. Patienter som genomgått bukspottkörteltransplantation 
kontrollerade sin rädsla för avstötning genom att mäta sitt blodsocker ofta för att få 
bekräftat att bukspottkörteln fungerade (Dahl och Moen 2017). Eriksson (2005, ss. 68–
69) beskriver att människan behöver mod för att möta livet och dess påfrestningar. 
Människan behöver använda sin tapperhet och vara modig för att acceptera sitt livsöde. 
Enligt Nilsson, Forsberg, Lennerling och Persson (2013) var det av betydelse att 
patienter använde strategier för att hantera sina känslor inför en eventuell avstötning. 
Patienter med positiva strategier som självförtroende, social tillit och åtgärder för att 
hantera problem som en eventuell avstötning, kunde hantera en stressituation bättre, 
jämfört med patienter med låg stresstålighet och negativa strategier. Vår tolkning är att 
det är av stor vikt att sjuksköterskan bemöter och bekräftar patienten när de upplever 
oro. För att respektera patientens upplevelse av sin hälsa, ohälsa och sjukdom krävs 
enligt författarna till litteraturöversikten att sjuksköterskan arbetar utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. 
 
Betydelsen av att se människan bakom sjukdomen ställer krav på att sjuksköterskan 
arbetar med en öppenhet och ett intresse för patienten. Sjuksköterskan ska prioritera de 
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andliga, existentiella, sociala och psykiska behoven lika mycket som de fysiska behoven 
(Svensk Sjuksköterskeförening 2016). 
 
Enligt Frejd, Nordèn och Dahlborg-Lyckhage (2008) kände deltagarna en viss 
begränsning i sitt liv efter transplantationen då de var bundna till en livslång 
medicinering. Litteraturöversiktens resultat visade att medicineringen blev en stor del av 
patienternas liv, de kände ansvar och delaktighet för sin medicinering. Patienterna 
förstod att medicineringen var livsviktig då den förhindrade avstötning och gav dem en 
möjlighet till att leva ett liv utan dialys. Vidare beskriver Ekebergh (2015c, s.127) att 
när patienten är delaktig i sin vård skapas en känsla över att ha kontroll över sin 
livssituation, detta ger dem en chans till att uppleva välbefinnande. 
 
Resultatet visade att det fanns en mängd olika biverkningar som skapade försämrad 
livskvalitet hos patienterna, känslor av skuld, skam hopplöshet och oro beskrevs. Frejd, 
Nordèn och Dahlborg-Lyckhage (2008) visade även i sitt resultat att nedstämdheten och 
oron minskade med tiden då patienterna fick tillbaka sin fysiska styrka. Sammantaget 
visar detta att kroppen är sammanlänkad med känslor, tankar och liv, en liten förändring 
påverkar människans helhet, identitet och känsla av sammanhang (Dahlberg och 
Segesten 2010, s.77). Patienterna upplevde sig själva som annorlunda efter 
njurtransplantationen och de uttryckte även en rädsla att anhöriga kunde ge dem ett 
annorlunda bemötande. 
  
Behovet av information och handledning 
 
Resultatet i litteraturöversikten visade vidare att efter en njurtransplantation förändrades 
patienternas sociala liv. Från att varit sjuka och beroende blev de självständiga. 
Förändringen kunde kännas som kaos och en förvirring. Familjens stöd var viktigt och 
det gjorde att anpassningen till livet blev mindre komplicerat. Enligt Arman, Dahlberg 
och Ekebergh (2015, ss.88–89) är familjen en resurs för den sjuke men även anhöriga 
behöver stöd och kunskap för att kunna stötta sin familjemedlem. 
 
Resultatet visade att samtalen med andra njurtransplanterade var viktiga men även 
betydelsen av att kunna rådfråga sjuksköterskan uppskattades och gav värdefull 
kunskap. Information från sjuksköterskan om läkemedel upplevde patienterna 
tillfredsställande, medan de saknade informationen om hur deras sexualitet påverkades, 
begränsningar eller möjligheter med fysisk aktivitet och kostrådgivning. Sammantaget 
visar resultatet på att det medicinska, såsom läkemedel, är naturligt att ge information 
om medan information om sexualitet kan vara ett område som sjuksköterskan undviker 
då det kan upplevas besvärande att prata om. Enligt Berqvist- Månsson (2018) är det ett 
stort problem i vården att prata om sexualitet, få sjuksköterskor vågade ta upp ämnet 
med patienterna. Kärlekslivet hade stor betydelse för patienterna och det borde ingå i 
begreppet hälsa. Vår upplevelse är att det är viktigt att patienterna får svar på deras 
frågor och funderingar vilket annars kan skapa ett lidande. 
 
Genom att studera patienters upplevelse av att genomgå en njurtransplantation och hur 
deras liv påverkas, kan sjuksköterskan få en bättre förståelse vad patienterna känner och 
tänker. Sjuksköterskan kan genom att ta del av vår studie ge ett bra bemötande och en 
god omvårdnad. Patienterna kan då lättare anpassa sig och återvända till ett nytt liv. 
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I artiklarna som granskades påvisades ett behov att deltagarna behövde få mer 
information om fysisk aktivitet efter en transplantation. Sjuksköterskan kan bemöta det 
genom att ge information till patienten på sjukhuset och i eftervården. Fysisk aktivitet 
på recept är ett bra sätt för patienterna att komma igång med aktiviteter samt att de har 
det nedskrivet i pappersform så de ej glömmer. Att få en träningspartner som var i 
samma situation kunde möjligen underlätta och öka motivationen till fysisk aktivitet för 
patienterna anser författarna till examensarbetet.  
 
Litteraturöversiktens resultat visade att tiden innan transplantationen hade patienterna 
levt en längre tid med organsvikt som påverkat dem på olika sätt. Efter 
njurtransplantationen upplevde patienterna en förändrad kropp.  Det styrks i Frejd, 
Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008) forskning om organtransplantation. De 
redovisade att upplevelsen av att transplanteras med ett nytt organ upplevdes 
främmande samt som en gåva för patienterna, vilket organ det än var. Sjuksköterskan 
har en viktig roll att vara stöttande och uppmuntrande och möta deras funderingar och 
frågor. 
 
En tanke som väckts hos författarna under arbetet med litteraturöversikten är bristen på 
studier om hur patienterna mår en längre tid efter att de transplanterats. Tidigare 
forskning visar hur patienterna upplever att genomgå en njurtransplantation och den 
närmaste tiden efteråt. Författarna hade önskat att ta del av hur det är att leva med 
medicinering och gå på provtagningar i ett livsperspektiv.  Även anhörigas roll hur 
familjen påverkas och vardagslivet är viktiga ämnen som skulle behöva belysas mer. 
 
Hållbar utveckling 
 
En individ har behov, fysiska som psykologiska, egna mål och drömmar. Att tillgodose 
planetens och alla människors möjlighet till att uppfylla detta på en global nivå, är 
hållbar utveckling. Varje år utförs det cirka 85 000 njurtransplantationer i världen och i 
Sverige cirka 400–600 njurtransplantationer.  Fler transplantationer hade kunnat 
genomföras om antalet människor hade valt att donera sina njurar och andra organ, då 
det i nuläget är det en brist på organ. World Health Organization (WHO 2018) påvisar 
att organtransplantation är en medicinsk framgångshistoria som har förbättrat livet för 
många människor. I dag finns dock ett stort problem med organsmuggling och 
människohandel. Människor från rika länder väljer att resa till utlandet för att köpa 
organ från fattiga och utsatta människor. År 2007 uppskattade WHO att 10 % av 
transplantationerna i världen utfördes på detta sätt. Lundin (2014, ss.33–40) berättar i 
sin bok om människorna som är och blir inblandade i organhandeln. Fattigdom och brist 
på pengar får människor att sälja en av sina njurar, frivilligt eller under tvång. Många 
blir lockade då de tänker att de får ett bättre liv efteråt men ofta blir det tvärtom. De får 
inte någon bra vård eller smärtlindring efter operationen och de har svårt att återfå sina 
krafter. Vidare skrivs om en fattig ung man från Moldavien arbetade som diskare på 
restaurang. Då han ville få ut sin lön blev han tvingad till donation. Summan18 000 
kronor var betalningen för fem månaders arbete, en förlorad njure och ett försämrat liv. 
Förenta Nationerna (FN) har arbetat fram 17 globala mål för hållbar utveckling för att 
främja och leda världen mot en mer rättvis och hållbar framtid, och ett av dessa mål är 
att utrota fattigdomen. Fattiga lever utan makt och inflytande över sitt eget liv. De 
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känner att de inte är fria. De har inte samma möjligheter till utbildning, hälsa och att 
känna trygghet (Regeringskansliet, 2015). Många av de unga fattiga i Lundins bok hade 
säkerligen inte valt att sälja sin njure om de haft en annan livssituation. Bristen på organ 
gör att njursjuka kanske väljer att köpa ett organ på “svarta marknaden” utan att tänka 
på konsekvenserna. Desperation och att ha varit njursjuk under en lång tid är skälen som 
några av patienterna anger, de ser det som en sista utväg. En sista utväg som de får 
betala dyrt för då det inte finns några garantier till hälsa och förbättrad livskvalitet. Att 
påminna människor att göra ett aktivt val angående organdonation skulle bidra till en 
hållbar utveckling.  
 
I ett mer nationellt perspektiv kan en snabbare rehabilitering och information om fysisk 
aktivitet efter transplantationen bidrar till en hållbar utveckling, både för patienten och 
hälso- och sjukvården. Patienternas tid på sjukhuset efter njurtransplantationen minskar 
och de kommer snabbare tillbaka till vardagen och arbetslivet. Att patienterna kommer i 
gång med träning efter njurtransplantationen motverkar biverkningar av läkemedel 
såsom benskörhet och muskelförsvagning. Enlig Henriksson och Sundberg (2016) 
påverkar regelbunden fysisk aktivitet livskvaliten, stämningsläget och minskar risken 
för många sjukdomar.  
 
SLUTSATSER 
 
Patienter som hade genomgått en njurtransplantation, upplevde att vara i väntan, en tid 
av förhoppningar och begränsningar. När samtalet kom att det fanns en njure tillgänglig 
upplevde patienten hopp om en bättre livskvalitet, samtidigt en oro av att något kunde 
gå fel. Efter njurtransplantationen ökad patienternas frihetskänsla men att leva med 
livslång medicinering och dess biverkningar kunde påverka dem negativt. Stöd från 
anhöriga, vänner och vården behövdes för att stärka patienterna, dock ansåg de att 
informationen på vissa delar kunde förbättras. Alla patienter var tacksamma över sitt 
nya liv och de vågade planera för framtiden. 
De kliniska implikationer som anses vara viktiga att uppmärksamma är: 

• För att ta reda på hur en enskild patient får den bästa möjliga omvårdnaden 
måste sjuksköterskan se till varje patient och utgå från att alla människor är 
unika. 

 
• Varje patient har olika upplevelser av att genomgå en njurtransplantation, 

sjuksköterskan måste se till varje patients livsvärld och förstå deras upplevelse. 
 

• Sjuksköterskan ska arbeta för att stärka patientens egen hälsa, delaktighet och 
sammanhang för att skapa ett förtroende i vårdrelationen.  
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och analyserades 
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halvstrukturerade 
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Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med 
hjälp av en tematisk 
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Njursjukdom, 
dialys och 
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semistrukturerade 
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till 31 
njurtransplanterade 
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Kvantitativa data 
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programmet SPSS. 
Kvalitativa data 
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sammanställdes och 
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patienter får mycket 
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upplever efter en 
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hanteringsstrategier 
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följsamheten är 
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En kvalitativ studie 
med djupintervjuer 
som spelades in och 
transkriberades. 
Studiens data 
analyserades med 
Ritchie och 
Spencers 
analysmetod. 
 
Patienter som 
genomfört en 
njurtransplantation 
för> 8 månader eller 
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rejection på grund 
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medicineringen. 
 
15 deltagare var 
män och 10 
deltagare kvinnor i 
åldern: 26–72 år.  

Två olika kategorier 
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& rädsla för 
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deltagarna då de var 
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efter 
transplantationen.  

En kvalitativ 
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- inlärning efter 
operationen. 
-kunskap som är 
relevant för livet 
-kunskap om det 
praktiska efter 
transplantationen 
- vikten av en 
stödjande och 
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Tidskrift: 
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Syftet med studien 
var att skapa en 
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patienternas 
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känslor direkt efter 
deras första 
njurtransplantation.  

Fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 
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analysera 
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fysiskt psykiskt 
och socialt  

Kvalitativ studie 
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Kvalitativ metod 
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541 År 2009-2019, 
Abstract Available, 
English Language, 
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228 År 2009-2019, 
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