
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

 2014:101  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patientens upplevelse av att vänta på en 
organtransplantation. 

 
 
 

Cecilia du Hane  
Hanna Roos 

 
 

 
 
 

 



 
Examensarbetets 
titel: 

Patientens upplevelse av att vänta på en organtransplantation.  

Författare: Cecilia du Hane och Hanna Roos 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK12v 
 

Handledare:  Gabriella Norberg och Birgitta Wireklint Sundström 
 

Examinator:  Lena Nordholm 
 

  
 
Sammanfattning    
Väntan är oviss för de patienter som behöver ett nytt organ. Då det är brist på organ så 
kan väntan även bli lång. Syftet med uppsatsen är att belysa patienternas upplevelser av 
att vänta på ett organ. En litteraturstudie har gjorts och tio vetenskapliga studier har 
analyserats. Fyra teman utgör navet i resultatet, subteman strukturerar upp dessa teman. 
Patienterna går igenom många kroppsliga symtom samt sociala, existentiella och 
emotionella svårigheter samt att deras syn på tid förändras. Dessa patienter är i stort 
behov av stöd från både vårdpersonal och närstående även om de samtidigt upplever att 
de måste lägga sitt liv i andras händer. Att möta andra i liknande situationer ger 
stöttning och inger hopp. Vårdpersonal bör vara lyhörd för de individuella 
upplevelserna och de erfarenheter som hjälper var och en att klara av sin väntan. 
Information upplevs olika av patienter och det är viktigt att individanpassa den. 
Patientens förutsättningar förändras under transplantationsprocessens olika faser och 
alla måste ses som unika individer. De ser sig som människor på en lista där de pendlar 
mellan hopp och förtvivlan och planerar både inför framtiden men också döden. 
 
 
Nyckelord: Organtransplantation, patientupplevelse, väntelista, hopp, stöd, 
information. 
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INLEDNING 
 
Donation är ett brett och känsloladdat ämne. Människan är unik och har olika syn och 
tro på livet. Det finns därför de som inte skulle ta emot organ på grund av religiösa skäl. 
De som är anhöriga och närstående till sjuka har ibland möjligheten att donera organ till 
sin nära. Det kan upplevas som en ära att få hjälpa en medmänniska till ett bättre liv, till 
och med att rädda ett liv. Samtidigt finns det människor som inte känner lika starkt för 
donation och som går med skuldkänslor, det vill säga att en närstående kan ha 
möjligheten att rädda en annans liv men vågar eller vill inte bistå. Oavsett är 
organdonation ett ämne där det vore till fördel om alla tog ställning, ja eller nej till 
donation så anhöriga slipper ta det beslutet i en sorg. En viktig anledning till val av 
ämne är att få mer inblick i hur patienter upplever sin väntan.  
 
 
 

BAKGRUND 

Fakta om organdonation 
Enligt Socialstyrelsen (2014) var det 744 personer som stod på väntelista i Sverige 
under det tredje kvartalet år 2014 för att få ett nytt organ. Trots uppmärksammande 
åtgärder exempelvis donationsveckan och uppmärksamhet på sociala medier är donation 
ett ämne som kan vara svårt att tala om. Väntan kan vara väldigt svår för de patienter 
som befinner sig på en transplantationslista. Likaså för de som är närstående. 
Existentiella frågor kan tänkas komma upp. Eftersom antalet organdonatorer är väldigt 
få jämfört med behovet så är det tyvärr många som avlider under tiden de väntar. Det 
finns flera intressanta aspekter och diskussioner kring ämnet donation 
 
För att kunna bli organdonator måste vissa kriterier vara uppfyllda. En möjlig donator 
måste vara konstaterat hjärndöd. Det innebär att all cirkulation till hjärnan har upphört 
och att hjärnans funktioner är oåterkalleliga. I detta tillstånd krävs att patienten vårdas i 
respirator på intensivvårdsavdelning. Omkring 200-270 personer per år avlider på detta 
sätt och kan bli möjliga donatorer (www.livsviktigt.se). Enligt en rapport som 
Socialstyrelsen har skrivit har donationsviljan ökat med fem procent sedan 2012. Siffran 
för de som har en negativ inställning har också minskat (Organdonatorer i Sverige 2013, 
s. 17). 
 
 
En viktig aspekt i donationsprocessen är att en eventuell donator verkligen identifieras. 
Detta är ett ansvar som hälso- och sjukvården har. Problemet är att organdonation är en 
händelse som inte förekommer särskilt ofta och därför saknas kompetens för att 
identifiera lämpliga donatorer. Ett annat problem är att 13 % av vårdgivarna har missat 
att kontakta en transplantationskoordinator trots att kriterierna för detta uppfylldes vid 
dödsfallet (Organdonatorer i Sverige 2013, ss 22-23). I den bästa av världar har en 
blivande donator meddelat sitt samtycke redan innan frågan blir aktuell, antingen 
muntligt, genom att fylla i ett donationskort eller genom till exempel donationsregistret. 
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Den 2 oktober 2014 var 1 522 382 personer registrerade i donationsregistret 
(www.livsviktigt.se).  
 
 
Köerna i Sverige ser likvärdiga ut, oavsett vart människorna är bosatta. De organ som 
idag kan transplanteras är lever, hjärta, lungor, bukspottskörtel och njurar. Vävnader 
som kan transplanteras är hud, hornhinnor och hjärtklaffar. I viss utsträckning 
transplanteras även tunntarm och insulinproducerande celler från bukspottskörteln. 
Vissa organ kan doneras av en levande donator och då gäller det en del av lever och 
njurar. I Sverige genomförs omkring 700 organtransplantationer och 1000 
vävnadstransplantationer varje år. Detta leder till att många människor idag räddas till 
livet och kan få en god livskvalité (www.livsviktigt.se).  
 
 

Vårdteoretiska utgångspunkter 
 
Inom vårdvetenskapen finns en rad begrepp som utgör själva kärnan av vårdandet och 
det vårdvetenskapliga förhållningssättet (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, s. 35). Att 
vara svårt sjuk och stå på väntelista för ett nytt organ är känslomässigt svårt. Patienterna 
upplever en rad olika känslor i transplantationsprocessen. Nedan kommer en rad 
vårdteoretiska utgångspunkter att bearbetas som berör patienternas upplevelser.  

 

 

Lidande 
Att leva med ett sviktande organ innebär olika typer av lidande. Ett liv med organsvikt 
innefattar förutom sjukdomslidande både livslidande och ibland även vårdlidande.  
 
Eriksson (1994, s. 11) skriver ”Att leva innebär bland annat att lida”. Vidare beskrivs att 
lidandet är en del av livet. Lidandet finns med både där liv börjar och slutar. Lidandet är 
ont och har ingen mening, men en människa kan genomgå lidande och ändå hitta 
mening. Wiklund (2003, s. 97) beskriver att vårdare ofta fokuserar på symtom och att 
lindra dessa.  Detta innebär att vårdaren fokuserar på uppgiften och glömmer bort 
patientens existentiella funderingar. Vilket leder till att vårdaren distanserar sig från 
patientens känslomässiga lidande.  
 
Begreppet ”lidande” har genomgått en del förvandlingar genom åren. Det har ersatts 
med en rad andra ord som till exempel ångest, sjukdom och smärta. De har dock 
återinförts som begrepp inom litteraturen (Eriksson 1994, s. 19). Även en känsla av 
förlust kan leda till lidande. Lidandet kan hindra oss från att leva så som vi vill. 
Lidandet kan också innebära att en människa kan uppleva att dennes mål i livet går 
förlorade (Wiklund 2003, ss. 101-102). En viktig aspekt på lidandet är vilken synvinkel 
människan har på själva lidandet. Om det inte går att lindra en patients smärtor så kan 
det istället vara bra att försöka få hen att hitta en mening med lidandet. Människan 
måste försöka att försonas med sin situation och då finna en mening. Om den lidande 
kan komma till en insikt om att det finns nya möjligheter kan lidandet förvandlas till 
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glädje och lust. Det innebär att i en situation som kan te sig hopplös infinner sig en 
känsla av hopp (Eriksson 1994, ss. 48-49).  
 

 
Hopp 
Det finns ett gammalt talesätt som säger att hoppet är det sista som överger människan. 
Hoppet är nödvändigt för att vi ska existera. Hoppet ses som ett värdefullt begrepp inom 
vårdvetenskapen. För att kunna öka en patients välbefinnande, stärka hälsan och minska 
lidandet så är det en viktig omvårdnadshandling att inge hopp (Wiklund Gustin & 
Bergbom 2012, s. 240). Att hoppas kan leda till och ge mod att ta upp en kamp med 
lidandet. Vårdpersonal kan väcka hopp genom sina vårdhandlingar. Att lyssna kan vara 
en sådan aktivitet som kan hjälpa patienten att känna hopp. Lyssnandet kan innebära att 
patienten känner att personalen vill väl och kan inge en känsla av hopp. Att fråga 
patienten efter dennes önskemål kan också vara en vårdaktivitet som inger patienten 
hopp. Det kan också innebära att patienten blir hjälpt i att finna nya vägar i situationen 
som förändrats (Wiklund 2003, ss.152-153). 

 

 

Livskraft  
Livskraft är en subjektiv upplevelse för människor. För att livskraft ska infinna sig så 
måste det finnas en lust till att leva. Livet består oftast av både hinder och möjligheter 
samt små och stora livsprojekt. Genom livskraften klarar människan av att leva sitt liv 
och genomföra sina individuella livsprojekt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 62-63).  
 
Människans egna resurser såsom fysiska och psykiska förmågor samt hälsa är sådant 
som inger livskraft. Relationer till andra är också en viktig faktor som bidrar till ökad 
livskraft. Känslor som ger ett ökat välbefinnande bidrar till ökad livskraft. Omvänt kan 
livskraften försvagas av nedsatt fysisk förmåga, relationsproblem och andra negativa 
faktorer (Wiklund Gustin & Bergbom 2012, s. 395). 

 

 

Väntan 
Begreppet väntan kan ha flera olika betydelser. Människor väntar dagligen. De kan 
vänta på en buss, ett besök eller ett möte. Det kan också handla om mer speciella 
väntetider, till exempel att återförenas med en kär vän eller vänta på att bli föräldrar. 
Vid ohälsa kan väntan framstå som en svår upplevelse. Det kan även gälla för de som 
väntar på ett provsvar, att hälsan ska förbättras eller väntan på en viss behandling. 
Patienter som väntar på ett nytt organ får ofta vänta i flera månader och år utan att veta 
om eller när det kommer att ske. En sådan väntan har en tydlig koppling till människans 
hälsa och påverkar livskvalitén (Naef & Bournes 2009, s. 141). 
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Etiska aspekter 
 

Medicinsk och vårdande etik 
Utan ett uttalat medgivande från en donator blir det svårt för anhöriga att fatta ett beslut. 
Mitt i en sorg får de ställas inför ett väldigt svårt val. Det finns flera olika etiska 
överväganden för att beslutet ska kännas korrekt samtidigt som tiden är knapp. 
Sjuksköterskor har en etisk kod att förhålla sig till som är skriven av International 
Council of Nurses (ICN). Den underlättar för att sjuksköterskor ska kunna agera 
professionellt i en svår situation. De grundläggande områden som sjuksköterskan 
ansvarar över är att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom 
(Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 
 
Enligt Gäbel (2008) kan etik beskrivas som hur något bör vara och hur något är. Det är 
en reflektion som är medveten över människors grundläggande värderingar. 
Behandlingsmetoder som organtransplantation där resurser ofta är begränsade och 
kostnadskrävande leder till prioriteringsdiskussioner. Frågor blir aktuella som vem har 
förtur till behandlingen, vem kan erbjudas organet. De människor som ådragit sig ohälsa 
genom sin livsstil kommer också i fråga angående behandlingen 

 

En engelsk studie har visat att alkoholkonsumtionen är ett ökande problem i England. 
Studien visar att 28 % kvinnor och 34 % män dricker mer per vecka än vad som 
rekommenderas.  Resultatet blir ett större antal sjukhusintag för människor under 30 år 
som överkonsumerat alkohol och utvecklat leversvikt. Det leder till diskussioner kring 
organdonation. Det finns de som anser att det är fel att människor som orsakar 
organsvikt genom sina levnadsvanor har rätt till nytt organ då bristen på organ är så pass 
stor skriver Bedford och Jones (2014, s. 17). 
 
En ung kvinna som avlidit i en trafikolycka räddade livet på fem personer genom att 
donera sina organ. Mamman till kvinnan tyckte inte organ skulle behöva gå till personer 
som orsakat sin organsvikt genom självdestruktivt beteende, känslan var fruktansvärd 
och orättvis. Vidare beskrivs det att om organdonation inte bör ges till människor med 
ohälsosamma levnadsvanor borde samma regler i så fall gälla för människor som lever 
sina liv riskabelt med extrema aktiviteter som exempelvis dykning, motorcykelsport och 
liknande. Om en olycka skulle inträffa och om behovet av nytt organ skulle tillhöra 
behandlingen, skulle de då exkluderas från transplantationslistan eller vart dras gränsen 
(Bedford & Jones 2014, ss. 17-18). Sandman och Tinghög (2011, ss. 8-9) beskriver i sin 
etiska plattform att det enligt människovärdesprincipen inte tas någon hänsyn till om 
patienters sjukdomar uppkommit genom ohälsosam livsstil. De har alltså samma rätt till 
vård som en patient som inte har självförvållande skador. 
 
 
När det gäller medicinsk etik finns det fyra principer att utgå ifrån (Gäbel, 2008). De 
handlar om att göra gott, att inte skada, respektera individens självbestämmande och 
rättviseprincipen. Det är viktigt att finna en balans mellan dessa principer då de kan 
komma i konflikt med varandra. De som får företräde till vård är de som har störst 
behov. Åldersgränser får inte hindra patientens möjlighet till att kunna transplanteras. 
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Däremot kan medicinska hinder uppträda vid stigande ålder. Personer med 
självdestruktivt beteende som leder till organsvikt, till exempel ett alkoholmissbruk får 
lov att bli levertransplanterade om de slutat med sitt missbruk. Människor som är före 
detta rökare kan behöva hjärt- eller lungtransplantation. Det finns de patienter som får 
avvakta med transplantationen om nyttan av behandlingen är begränsad.  Sandman och 
Tinghög (2011, s. 8) beskriver att enligt människovärdesprincipen innebär det att alla 
människor är värda lika mycket och har samma rättigheter oavsett deras personliga 
egenskaper eller vad de har för samhällsfunktion. Människans ålder är heller inget som 
har någon avgörande betydelse.   
 

 

Juridiska aspekter 
Hälso- och sjukvårdslagen fastslår att vården skall ges med en respekt för människans 
lika värde, att vård ges på lika villkor samt respekterar värdigheten hos människan. 
Hälso- och sjukvårdslagen säger också att det är behovet som styr, det vill säga att finns 
det patienter med större behov så ska dessa patienter prioriteras (Rönnberg 2011, s. 
305).  
 

 

PROBLEMFORMULERING 
 
Donation förknippas med en rad problem. En viktig aspekt i donationsprocessen är att 
en eventuell donator verkligen identifieras. Detta är ett ansvar som hälso- och 
sjukvården har. Ett problem är att det saknas tillräcklig kompetens för att identifiera 
lämpliga donatorer. Ytterligare ett problem är att vårdgivarna försummar att kontakta en 
transplantationskoordinator trots att kriterierna för detta uppfylls vid dödsfallet. 
Sammantaget innebär problematiken att det finns för få organdonatorer i förhållande till 
efterfrågan, vilket i sin tur leder till att kön till organdonation är alltför lång. Hela 
situationen är svår och oviss för patienterna som väntar på ett nytt organ då de i sin 
ohälsa redan befinner sig i en utsatt situation. Eftersom antalet organdonatorer är få 
jämfört med behovet så är det tyvärr många som avlider under väntetiden. Detta skapar 
existentiella frågeställningar hos de drabbade patienterna. 
 
 

SYFTE 
Studiens syfte är att belysa patientens upplevelse av att vänta på en 
organtransplantation.  
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METOD 
Metoden är en litteraturstudie enligt Friberg (2012, ss. 133-142). Föreliggande 
litteraturstudie kännetecknas av att författarna varit öppna och kreativa och eftersträvat 
ett tydligt patientperspektiv.  För att identifiera lämpliga studier läses abstrakt igenom. 
Författarna har varit kritiska i sitt läsande för att på så vis få fram vad det som verkligen 
eftersöks, det vill säga hur patienterna upplever sin väntan på ett nytt organ. När 
studierna lästs igenom har författarna försökt få fram en översiktsbild för att på så sätt 
lära känna studierna enligt det första och andra steget (Friberg 2012, ss. 137-138). Det 
var hela tiden ett kreativt arbete som hade sin utgångspunkt i problemformuleringen. 
Författarna har, precis som Friberg (2012, ss. 137-138) beskriver gjort sina 
avgränsningar i urvalet med omsorg.  
 
 
Datainsamling 
För att hitta relevanta studier gjordes följande urval: studierna skulle vara globala, 
gjorda på vuxna patienter (över 16 år) och peer-reviewed studier i fulltextformat från år 
2006 och framåt.  
 
Sökorden har använts i olika kombinationer och i olika databaser för att hitta relevanta 
studier. Sökorden har genererat olika antal träffar, se bilaga 1. De studier som 
inkluderades har sitt ursprung i Brasilien, Sverige, Kina, England, Norge, Kanada och 
USA. De databaser som använts är Summon, Medline, PsycINFO och Cinahl. 
Resultatet presenteras senare i form av teman och subteman. De flesta vetenskapliga 
studier är publicerade på engelska där av består författarnas insamlade material 
mestadels av engelska studier dock kunde en studie gjord på svenska identifieras. 
Urvalet gjordes sedan utifrån studiernas titlar och abstrakt lästes igenom. Efter detta 
exkluderades en del studier som inte svarade an på syftet.  
 
Sökord vi använt oss av är: experience, lived experience, patients, nursing, organ 
transplant, liver transplant, heart transplant, lung transplant, kidney transplant, 
waitlist, waiting list, organ donation, organtransplantation, organdonation, patients 
upplevelse, bli transplanterad, organ failure, self-destructive och meaning.  
 
 
Analys 
De studier vars innehåll svarade an mot syftet behölls och granskades därefter enligt 
Friberg (2012, s. 45). Då abstrakt och resultat hade lästs igenom så blev granskningen 
av studierna mer noggrann med hjälp av granskningsanalysen, se bilaga 2. Det framkom 
mer tydligt vilket problem som studierna belyser, vilken metod som använts, vilket 
perspektiv samt vilket resultat de kommit fram till och diskussionen kring detta. 
Författarna valde att inte dokumentera vilket perspektiv studierna har i 
granskningsanalysen eftersom alla utgår från ett patientperspektiv. Efter att studierna 
granskades så återstod tio stycken och dessa fynd dokumenterades enligt steg ett i 
litteraturöversikten (Friberg 2012, s. 137) för att få en känsla för dess innehåll. Genom 
ett helikopterperspektiv ges en översikt av studierna vilket förtydligar studiernas 
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karaktärer vare sig de är kvalitativa eller kvantitativa. Granskningen sker med kritisk 
läsning. Dokumentationen från respektive studie lästes igenom ytterligare en gång innan 
analysen enligt steg två påbörjades (Friberg 2012, ss. 137-138). Steg två innebär en 
noggrann genomgång av de sökord författarna använt sig av så de innefattar valt 
område. Arbetet har bestått i enskild och gemensam analys av studierna. Därefter har 
gemensamma likheter och/eller skillnader i studierna hittats. Detta ledde fram till att 
teman med liknande innehåll utformades. Därefter har dessa teman bildat mindre 
subteman och även här har gemensamma nämnare brutits ned och identifierats. Arbetet 
med utformning av olika teman beskrivs i Friberg (2012, ss. 127-128). Studierna har 
lästs upprepade gånger för att förstå helheten.   
 

RESULTAT 
 
Resultatet presenteras i fyra teman som redovisar patientens upplevelse av 
organtransplantation. Det framkommer att patienter som står på väntelista för ett nytt 
organ hade mycket tankar och en förändrad syn på tiden, de kroppsliga dimensionerna 
förändrades, existentiella och sociala dimensioner påverkades samt behovet av egna 
strategier och omgivningens stöd ökade. Patientperspektivet pendlade mellan hopp och 
förtvivlan och mellan att tänka och planera inför framtiden, men också inför döden.  
 
 
Tabell 1 
Resultatets teman och subteman 
 

Teman Subteman 

 
Väntan och tiden 

 

 
Kroppsliga dimensioner 

 
Klåda 

Trötthet 
Magbesvär 

 
 

Existentiella, emotionella och sociala 
dimensioner 

 
Rädsla och oro 

Stress och förväntan 
Nedsatt kognitiv förmåga 

Depression och social isolering 
Hopp 

 
 
 

Strategier och stöd 

 
Egna strategier 

Information 
Hjälp och stöd 
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Väntan och tiden 
Att vänta på något som patienterna inte vet när det kan tänkas ske är påfrestande.  Det 
kan också vara tvetydigt att se fram emot något som samtidigt kan upplevas som 
skrämmande. Patienterna vet inte heller när transplantationen kan ske eller hur det 
kommer att gå. Något som oroar är naturligtvis om de kommer att överleva tills det nya 
organet dyker upp.  
 
En brasiliansk studie av da Silva Knihs, Sartori, Zink, de Aguiar Roza och Schirmer 
(2013, s. 1163) och en amerikansk studie av Haugh och Salyers (2007, s. 323) beskriver 
att patienter som blivit uppsatta på väntelista för nytt organ upplever en komplex 
känslomässig börda. Att ha en kronisk sjukdom och samtidigt vänta på något osäkert 
som de inte vet när det kommer att ske är en svår situation. En ovisshet som de var 
tvungna att tolerera. Patienterna visste att ingen kunde svara på den största frågan som 
invaderade deras tankar, det vill säga frågan om när de skulle få sitt organ.  
 
Denna osäkra väntan kan ta sig uttryck i form av stress, fatique, missmod och ångest. 
Väntan kan kännas som evig och som om det inte finns någon ände. Väntan innehåller 
en stark känsla av att vilja få ett nytt organ (da Silva Knihs et al., 2013, s. 1163). Trots 
detta så beskriver Brown, Sorrell, McClaren och Creswell (2006, ss. 128-129) att det 
inte var ett självklart beslut för patienterna att bli uppsatt på väntelistan utan det gjordes 
med en viss tvekan. Många av patienterna funderade på att ge upp medan andra såg det 
som en chans att få tid till att överväga chansen till att få ett bra liv.  Det är blandade 
känslor där de upplever att de önskar att någon ska dö för att de själva ska få chansen att 
bli transplanterade och kunna leva vidare (da Silva Knihs et al., 2013, s. 1163).  Många 
av patienterna uttryckte att tidsbegreppet ändrades under transplantationsprocessen. Att 
stå på väntelistan blir till vardag för dessa patienter. Ovetskapen om när telefonsamtalet 
kommer gör att patienterna upplever att tiden saktar ner. Varje dag går de och väntar på 
att telefonen ska ringa och att de ska få besked att det är dags för transplantation. Under 
tiden planerar och förbereder de sig inför framtiden men även inför döden (Brown et al. 
2006, ss. 130-131). Samtidigt skriver Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1625) att 
många av patienterna inför telefonsamtalet hade förberett sig genom att packa en väska, 
för att på så sätt vara redo. När samtalet plötsligt kom så kände de flesta ändå sig 
oförberedda och en chockartad känsla uppstod. 
 
Många av patienterna spenderade avsevärd tid och energi på att tänka kring deras 
väntan. De patienter som hade ett missbruk i botten som lett till leversvikt uttryckte stor 
skuld. En av patienternas läkare hade sagt att chansen att hen skulle kunna få en ny 
lever var lika stor som att bli träffad av blixten, eller vinna på lotteri. Flera av 
patienterna var skeptiska till om det ens fanns någon väntelista. Patienterna uttryckte 
ändå att de hoppades att det fanns någon rättvisa i processen även om det innebar att 
någon som var yngre än vad de själva var skulle bli transplanterade före (Brown et al. 
2006, ss. 129-130).  
 
Naef och Bournes (2009, s. 146) beskriver i sin studie hur en patient upplever väntan 
som frustrerande. Livet får åsidosättas och väntans regler styr. Även 
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familjemedlemmarnas liv blir förändrat och stannar upp. Det resulterar i ledsamhet då 
patienten upplever att familjen fått en enorm börda. Da Silva et al. (2013, s. 1164) 
beskriver en patients önskan att kunna göra vad som helst och när som helst utan att 
behöva förlita sig på maskinens regler. Brown et al. (2006, ss. 128-129) kom i sin studie 
fram till att patienterna som stod på väntelistan upplevde en känsla av förlust. Flera av 
deltagarna beskrev även att väntan på det där telefonsamtalet gjorde att de upplevde 
frustration och ledsamhet. 

 
 

Kroppsliga dimensioner 
Människor med organsvikt upplever en rad olika symtom. När kroppen inte fungerar så 
påverkas kroppen negativt och trötthet och oro framträder (Frejd, Nordén & Dahlborg-
Lyckhage 2008, s. 15).  
 
 
Klåda 
Björk och Nåden (2008, s. 294) belyser en del av patienternas problematik. De 
vanligaste symtomen förutom obehagskänslor på grund av sin trötthet är klåda, svullna 
ben, sömnsvårigheter och kramper i ben och händer. Klådan är problemet som nämns 
mest och resulterade ofta till dålig sömn. Vissa patienter beskrev det som om klådan 
befann sig konstant över hela kroppen, i öron och i handflatan med mera. En del 
patienter sov med kläder på för att försöka hindra sig själv från att klia hål på kroppen 
under natten.  
 
 
Trötthet 
Trötthet blir framträdande hos patienterna när något organ sviktar (Frejd, Nordén & 
Dahlborg-Lyckhage 2008, s. 15).  Tröttheten begränsar förmågan att ta del av aktiviteter 
och kan leda till depression. Bristen på energi beskrevs av en patient som om livet 
förstördes. De patienter som varit aktiva hela livet fick släppa taget om det som var 
betydelsefullt i deras tidigare liv exempelvis löpning, skidåkning och cykelsporter. Det 
förändrade livet beskrevs som något av det svåraste med att vänta på transplantationen. 
Genom att inte kunna delta i de aktiviteter som tidigare varit självklara gav en förändrad 
självbild. Till exempel en patient som tidigare åkt skidor i utförsåkning och uppskattat 
fart fick nu hålla sin balans med hjälp av en käpp under sina små promenader (Björk & 
Nåden 2008, ss. 292-293). Några patienter upplevde att de inte fick tillräckligt med vila 
på grund av smärta och att de ibland hade svårt att sova på natten (Frejd, Nordén & 
Dahlborg-Lyckhage 2008, s. 16), vilket bidrar till en ökad trötthet.  
 
 
Magbesvär 
Det framkommer att många patienter besvärades av svullen mage, de beskriver att den 
kändes som en ballong. Detta orsakade också andra obehag, bland annat svårigheter 
med att äta och andningssvårigheter när patienten låg ner på rygg, illamående, nedsatt 
aptit och kräkningar var andra symtom som patienterna också upplevde (Björk & Nåden 
2008, s. 294). 
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Existentiella, emotionella och sociala dimensioner 
Patienter som drabbas av organsvikt eller livshotande sjukdom får mycket existentiella 
funderingar. Det är många känslor som spelas ut och plötsligt ser livet väldigt 
annorlunda ut. De existentiella och sociala dimensionerna är ofta negativa för dessa 
människor. 
 
 
Rädsla och oro 
Björk och Nåden (2008, s. 292) och da Silva et al. (2013, s. 1163) beskriver patienternas 
rädslor. De var rädda för att dö innan transplantationen blev av och och de som var 
diagnostiserade med ulcerös kolit var rädda att utveckla cancer. De som redan var 
diagnostiserade med cancer var rädda att den skulle hinna sprida sig under 
vänteperioden. Det ledde till ökad oro och ångest hos de drabbade patienterna.  
 
Enligt Björk och Nåden (2008, s. 295) infann sig även rädslor över vad som skulle 
hända efter transplantationen. Känslan av att vara sängbunden och hjälplös med slangar, 
tuber och drän runt sig var en skrämmande tanke som målades upp i deras inre. 
Postoperativa infektioner kändes skrämmande. De flesta av patienternas rädslor var 
kopplade till att deras liv låg i andras händer. Även Scott, Martin, Stone och Brashers 
(2011, ss. 397-399) studie beskriver att osäkerhet var en framträdande upplevelse bland 
patienterna inför deras transplantation. Osäkerhet inför deras sjukdom, relationer och 
identitet. Efter att patienter har blivit transplanterade kan det uppstå komplikationer. 
Organet kan börja svikta eller så kan medicinerna de tar för att dämpa immunförsvaret 
ge komplikationer. Detta ger patienterna en känsla av ständig osäkerhet som till slut 
kommer att ingå i deras vardag.  
 
Li, Chu, Chow, Lau, Leung, Kwan, Tong, Szeto och Ng (2012, s. 516) och Scott et al. 
(2011, s. 400) beskriver att patienterna var oroliga för att bli till en börda för sin familj. 
Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, ss. 1624-1625) samt Li et al. (2012, s. 516) 
beskriver att patienterna oroade sig för ekonomin. De upplevde att det ekonomiska 
stödet var otillräckligt och att ekonomin rasade på grund av många dyra transporter till 
sjukhus, sjukhusvistelser samt extrakostnader för hjälp i hemmet, trots det statliga stödet 
för sjukvård. Li et al. (2012, s. 516) beskriver också att patienterna oroade sig över att 
terapin skulle komma olägligt och över sjukdomsprogressen. Vidare fann de att dubbelt 
så många kvinnor (50%) som män (25,7%) oroade sig över lidande. Kvinnorna hade 
också generellt sett mer negativa tankar jämfört med männen.  
 
Brown et al. (2006, ss. 131-132) skriver istället att kontinuerlig information, tröst, stöd 
och trygghet från transplantationsteamet upplevdes komma för sällan och bidrog till 
patienternas känsla av att vara isolerade.  Detta ledde till att patienterna kände sig 
bortglömda. Med tiden kämpar patienterna med att försöka komma ihåg hur de var 
innan de blev sjuka. De känner sig varken sjuka eller friska utan något mellanting. De är 
människorna på ”listan”. De befinner sig som i ett mörkt landskap där tiden växelvis går 
fortare och långsammare. Även Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhages studie (2008, s. 
16) beskriver en patients upplevelse av information som otillräcklig. I övrigt beskrivs att 
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patienterna i studien kände trygghet eftersom de ändå kände en tillit till vården om 
komplikationer uppstod. Övriga patienter tyckte att de fått mycket information dock var 
ändå en del oklart för dem. Då det var oklart kände de en oro när de blev utskrivna. De 
kände att de var tvungna att lita på sig själv och på sin kropp, det kunde kännas 
utlämnande att inte riktigt veta.  
 
Patienter som inte upplevt organsvikt och dess fysiska symtom lika länge uttryckte 
enligt Björk och Nåden (2008, s. 295) inte lika mycket glädje över att få en placering på 
väntelistan, för dem innebar placeringen oro och pessimistiska tankar till en början. 
 
 
Stress och förväntan 
Frejd, Nordén och Dahlborg-Lyckhage (2008, s. 16) skriver att stress var en stor faktor i 
patienternas liv. Patienterna kunde längta och hoppas på det telefonsamtalet som skulle 
förändra deras liv till det bättre. De upplevde det samtidigt stressigt och oroligt över att 
missa samtalet. Stress upplevdes också i samband med allmänhetens diskussioner av om 
att det finns för få organ i förhållande till patienter som är i behov av 
organtransplantation. Naef och Bournes (2009, s. 145) skriver att patienterna 
kontrollerar sin sökare konstant och att de får förhoppningar så fort de får ett 
telefonsamtal. En patient berättar att hans fru blir stressad och full av förväntan så fort 
telefonen ringer vilket gör att han blir mer orolig. 
 
 
Nedsatt kognitiv förmåga 
Brown et al. (2006, ss. 128-129) beskriver att alla deltagarna upplevde förlust som 
något genomgripande i transplantationsprocessen. För några av deltagarna var det 
förlusten av deras vitalitet ihop med utmattning, nedsatt kognitiv förmåga och 
illamående som de upplevde vara särskilt plågsamt under vänteprocessen. Det 
understryks av Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1625) som beskriver att 
patienternas kognitiva förmåga försämrats under väntetiden. Deras minne sviker ofta 
och tankarna är inte som de brukade vara. Detta påverkade dem negativt och det blev då 
svårt att ta in den informationen de fått. Den allmänna tröttheten som orsakats av 
organsvikten har en stor inverkan på patientens kognitiva förmåga och tankegång. 
 
 
Depression och social isolering 
Ju längre tid patienterna står på väntelistan desto mer tappar de hoppet och blir mer och 
mer isolerade ju större deras funktionshinder blir (Li et al. 2012, s. 517; Brown et al. 
2006, ss. 127-128). I Björk och Nådens studie (2008, s. 292) visas det samma, att 
patienters oro och negativa tankar på ett förkortat liv gjorde att de höll sina tankar för 
sig själva och blev mer isolerade. Brown et al. (2006, ss. 131-132) menar att med tiden 
kommer frustration över kroppens begränsningar. Patienterna känner sig värdelösa och 
uttråkade. De känner sig ensamma och som att de blivit avbrutna mitt i något. De mål 
som de kanske tidigare har satt upp i livet får åsidosättas och patienterna känner sig 
förtvivlade. Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1624) beskrev patienter sitt 
sociala nätverk som förminskat på grund av sjukdomen. Naef och Bournes (2009, s. 
144) berättar om en patient som väntar på en lungtransplantation. Han och hans fru har 
levt ett spontant liv. Nu är detta inte längre ett alternativ och han känner sig fångad i sitt 
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eget liv. Trots att han vet att syrgastuberna räddar hans liv så känns det besvärligt att 
alltid behöva ha med sig dem. Isoleringen upplevs som något av det svåraste med 
processen.  
 
Hopp 
Patienterna som hamnar på väntelistan för ett nytt organ hoppas på en bättre och friskare 
framtid. Saker som patienterna tidigare kunnat göra medan de varit friska kan bli 
oövervinnerliga mål när de är sjuka.   
 
Da Silva Knihs et al. (2013, s. 1164) menar att patienterna såg det som en möjlighet till 
ett nytt liv efter att de blivit transplanterade. En chans till ett nytt och bättre liv utan att 
vara kopplad till maskiner. Brown et al. (2006, ss. 131-132) och da Silva Knihs et al. 
(2013, s. 1163) menar att trots rädsla, ångest, smärta och stress över att plötsligt drabbas 
av sjukdom så överväger känslan av optimism och hopp om livet i en framtida 
transplantation. Tacksamhet och en ökad känsla av hopp infinner sig då de blir 
placerade på väntelistan. Även Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1625) belyser 
att patienter uttryckte en tacksamhet över att bo i ett land där transplantation var möjlig 
och tacksamhet framkom över att vara på väntelistan och ha möjlighet att få ett nytt 
organ.  
 
 

Strategier och stöd 
Strategier och stöttning är viktigt för patienter som befinner sig i en utsatt situation. 
Forskningen tyder på olika resultat angående tryggheten som information för med sig, 
men är relativt eniga gällande strategier och stöd. 
 
 
Egna strategier 
För att flytta patientens fokus från väntelistan är det viktigt att de sysselsätter sig med 
andra aktiviteter. Helst ska det vara någon aktivitet som inte är relaterad till deras 
sjukdom. I sökandet på egen balans så utvecklar patienterna strategier för att kunna ta 
sig igenom transplantationsprocessen. En del patienter belyste betydelsen av egenvård 
inför en kommande transplantation. Om patienten tar hand om sig själv och sin kropp 
genom att äta bra och försöka träna så är de i bra skick när det är dags för en 
transplantation (da Silva Knihs et al. 2013, s. 1164). Björk och Nåden (2008, s. 293) 
samt Naef och Bournes (2009, s. 146) kom i sina studier fram till att patienterna 
lyckades hitta strategier för att ta sig igenom sin vardag.  Det kunde till exempel vara att 
planera något meningsfullt varje dag. Aktiviteter som de tidigare inte lagt någon större 
tid på kändes nu meningsfulla. Det handlade bland annat om att plantera blommor eller 
ta en promenad till brevlådan. Detta var sådant som de innan tog för givet att klara av 
men som nu fått en annan innebörd. Haugh och Salyer (2007, s. 324) beskriver också att 
patienterna tyckte det kändes viktigt att känna sig ”normala”, att kunna göra sådant som 
andra tog för givet.  
 
 
Information  
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Enligt Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1623) upplevde flertalet patienter att de 
fick rak och ärlig information muntligt från vårdpersonalen under deras väntetid. 
Patienterna uttryckte att de fått delta i diskussioner angående om de har kunnat bli en 
kandidat för transplantation. De fick då information om att det inte fanns så många 
alternativ förutom en transplantationsbehandling. De blev informerade att 
transplantation kan innebära en mängd olika komplikationer. Patienterna ansåg att de 
fick tillräckligt mycket information för att kunna ta ett beslut om de ville fullfölja en 
transplantationsbehandling. Haugh och Salyer (2007, s. 323) skriver att patienterna 
tyckte att information var betydelsefull under deras väntan men det kunde ha motsatt 
effekt om vårdpersonalen inte anpassade informationen till patientens nivå. Patienterna 
beskrev att vissa av personalen hade svårt att anpassa informationen beroende på vilka 
de pratade med och att de borde lägga lite mer resurser på att se till att informationen 
blir adekvat och behjälplig. Även Yorke och Cameron-Traub (2008, s. 81) kom fram till 
att patienterna upplevde att sjuksköterskornas information var viktig för patienterna för 
att de därmed skulle få en bättre helhetsbild. Ivarsson, Ekmehag & Sjöbergs (2012, s. 
1623) studie tydde på att patienterna upplevde att de fick mycket skriftlig information 
som de och deras anhöriga läste igenom noggrant för att öka deras trygghetskänsla. 
Patienterna var trygga med att veta vart de kunde vända sig vid behov men de uttryckte 
en önskan om att deras anhöriga borde fått mer stöttning och adekvat hjälp  
 
 
Hjälp och stöd 
Att ha en stöttande familj är viktigt och underlättar för patienterna som väntar på ett nytt 
organ. Under sjukdomens gång och under denna väntan så upplever patienterna att deras 
familj växer och utökas med fler människor än de som de har blodsband med. De 
upplever att vårdpersonal och andra patienter som de träffat på dialysavdelningen 
kommer att innefattas i det de kallar familj (da Silva Knihs et al., 2011, s. 1164). Enligt 
Haugh och Salyer (2007, s. 324) samt Yorke och Cameron-Traub (2008, s. 82) 
beskriver patienterna också att transplantationsenheten upplevs som en liten familj. 
Ibland kan de kännas som syskon och eftersom patienterna lever där och är begränsade 
att röra sig så uppträder även små bråk som kan jämföras med syskonbråk. Trots det ses 
personalen som livlinan på sjukhuset. Scott et al. (2011, ss. 397-399) skriver att 
patienterna tyckte att det var lättare att be om hjälp från personer som de ansåg sig stå 
nära. Men de drog sig från att be om hjälp av personerna som de inte tyckte sig stå 
tillräckligt nära. Andra patienter upplevde stor besvikelse då de inte fick det stöd de från 
personer som de trodde var självklart. Denna känsla kan få patienterna att ifrågasätta 
relationen och därmed öka på osäkerheten ytterligare. Då socialt stöd kan minimera 
osäkerhet kan det även göra det omvända och skapa mer osäkerhet hos patienterna. 
Några av patienterna rapporterade att stödet de fick gjorde att de ifrågasatte sin identitet. 
De var vana vid att kunna ta hand om sig själva men när andra hjälpte dem så ökade 
detta deras känsla av att inte ha kontroll (Scott et al. 2011, ss. 397-399). 
 
 
Ivarsson, Ekmehag och Sjöberg (2012, s. 1623), Björk och Nåden (2008, s. 295) samt 
Naef och Bournes (2009, s. 146) kom i sina studier fram till att patienter som stod på 
väntelista upplevde det värdefullt och uppmuntrande att träffa andra patienter som redan 
genomgått en transplantation. Det bekräftas även av Hugh och Salyer (2007, s. 324) och 
Scott et al. (2011, s. 397) som beskriver att det ingav hopp inför framtiden. Trots att de 
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som redan blivit transplanterade berättade hur tufft de hade upplevt det kände de som 
väntade ändå hoppfullhet då de kunde se resultatet med egna ögon. Humor, andlighet 
och stöd från andra hjälpte patienterna att hantera väntan på ett nytt organ och 
osäkerheten kring det.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
För att kunna uppnå studiens syfte söktes både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Kvalitativa artiklar fokuserar ofta på beskrivningar av innehåll eller innebörd medan de 
kvantitativa fokuserar på numeriska beskrivningar i form av statistik (Friberg, 2012, s. 
141). För att kunna beskriva en patients upplevelse på bästa sätt krävs det att en 
kvalitativ undersökning har gjorts. Därför är det ganska naturligt att valda studier till 
största del är kvalitativa. En kvantitativ artikel valdes då den bidrog med värdefull 
information till syftet. Då det inte fanns så många studier gjorda som belyser patienters 
upplevelse av att vänta på transplantation de senaste fem åren så utökades sökningen 
från år 2004 och framåt. Då hittades tio vårdvetenskapliga studier från år 2006 till år 
2013 som besvarade syftet och inkluderades i analysen.  
 
Globala studier valdes för att få fram ett ökat antal studier. Då vi valt att undersöka 
patienters olika upplevelser av att vänta på organ kändes globala studier mer relevant. 
Sjukvården ser olika ut i olika länder och kan ibland handla om ekonomi, religion eller 
annat dylikt.  De studier som valdes visade dock att patienter har liknande upplevelser 
vart i världen de än bor. Själva granskningen av studierna har varit utmanande. 
 
Det var för få studier om patienters upplevelse gällande ett specifikt organ, författarna 
har därför valt studier med olika organtransplantationer och sammanvägt resultatet. Det 
har varit svårt att se vetenskapliga studier med kritiska ögon då författarna inte är vana 
vid det. Efter granskningen gjorts formulerades teman för text med gemensamma 
likheter. Dessa teman har under arbetets gång omformulerats flertalet gånger. Med tiden 
har också subteman formulerats. För att få fram relevanta teman så har texten fått 
bearbetas och omformuleras upprepade gånger. Ett arbete som inte har varit lätt att 
utföra och har krävt mycket tid.   

 
Resultatdiskussion  
Sjuksköterskan bör utgå från ett patientperspektiv. Att finnas tillgänglig och att göra 
”det där lilla extra” för patienterna kan betyda avsevärt mycket. Samtidigt bör 
informationen som de ger individanpassas till patienterna efter var och ens behov. 
Information är en viktig del i patienternas process och det betyder olika för olika 
patienter. I resultatet framkom det att vissa upplevde brist på information medan andra 
upplevde för mycket information. Här förstår författarna att det är ett litet dilemma 
angående hur mycket information patienterna ska få och hur ofta. Författarna tänker att 
det gäller att ha en öppen och bra dialog med patienterna så att sjuksköterskan kan 
stämma av med patienten om hen känner sig nöjd och införstådd med den information 
som getts.  Något som bekräftar detta framkommer i en studie av Davis, Ryszkiewicz, 
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Schenk, Peipert, LaSee, Miller, Richardson, Ridolfi, Trulock, Patterson, och Waterman 
(2014, s. 136) som beskriver att patienterna som inväntade transplantation upplevde 
informationen de fått inför transplantationen som överväldigande. De fick ofta förlita 
sig på en anhörig som fick förtydliga informationen på grund av att deras hälsoproblem 
lett till nedsatt kognitiv förmåga. En annan tanke författarna har är att det skulle kunna 
finnas patientinformation att tillgå via internet så de patienter som vill kan söka mer 
information vid behov och lust. Eftersom många patienter fått upprepad information 
men inte haft förmåga att tillgodogöra sig den kan det vara bra med alternativa 
informationskällor som de kan nå på dygnets alla timmar. 
 
 
Utifrån resultatet har författarna lärt sig att det är viktigt att skapa en bra vårdrelation 
med ett öppet klimat. Det bör vara en trygg miljö där patienterna känner att de kan dela 
med sig av det de upplever. Då kroppen är en helhet innefattar det inte bara det 
kroppsliga utan även det sociala, emotionella och existentiella. Flertalet deltagare från 
resultatet förmedlar någon form av emotionella och/eller existentiella symtom, 
exempelvis negativa tankar och depression. Författarna anser att det borde samarbetas 
mer med kuratorer, diakoner med flera inom sjukhuset för att bättre kunna tillgodose 
patienternas emotionella behov. Ett bättre samarbete medför avlastning av denna viktiga 
del från sjuksköterskan. Denna slutsats stärks av Jackson, Thompson och Lambros 
(2010, s. 406) som menar att flera av patienternas symtom kan identifieras som psykisk 
ohälsa och att detta kan behandlas med psykoterapi. Det medicinska teamet har stort 
fokus på patientens kroppsliga status i transplantationsprocessen men det emotionella 
tillståndet får inte glömmas bort.  
 
I resultatet nämns patienters olika upplevelser om stöd. En del patienter känner sig 
bortglömda och en del känner sig osäkra. Författarna anser att det skulle vara bra att 
följa upp patienterna bättre så de inte känner sig bortglömda i transplantationsprocessen. 
Av de patienter som i resultatet upplevdes få otillräckligt med stöd från närstående 
skulle kunna ha nytta av ett ökat stöd från transplantationsteamet. I en studie gjord av 
Blumenthal, Babyak, Carney, Keefe, Davis, LaCaille, Parekh, Freedland, Trulock och 
Palmer (2006, s. 541) framkom det att patienter som fick stöd via telefon upplevde sig 
ha bättre livskvalitet, kände sig mer optimistiska och deras känslomässiga stress 
minskades. De som från början upplevde sig ha låg livskvalitet var de som i studien 
visade sig må mycket bättre efter behandlingarna som bestod av tolv stycken 
telefonsamtal. Fördelen med telefonsamtal är att patienterna inte behöver ta sig till 
sjukhuset för att få hjälp. Nackdelen är den tidsbrist som ofta finns inom vården. Därför 
vore det bra med samarbete mellan transplantationsteamet och exempelvis en 
psykoterapeut som nämns ovan. Jackson, Thompson och Lambros (2010, s. 408) skriver 
om en transplantationsenhet som erbjuder patienter hjälp genom friskvårdstjänster via 
internet. Patienterna fick tillgång till en terapeut via internet som kunde erbjuda 
rådgivning och vägledning inom deras psykosociala problem som kunde upplevas i en 
transplantationsprocess. Författarna hävdar att det också skulle kunna vara ett sätt för 
patienter att få hjälp. Det är som tidigare nämnts viktigt att få fram vad som fungerar 
bäst för var och en. För att vårda patienter som väntar på ett nytt organ på ett optimalt 
sätt är det viktigt att sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv. Det är viktigt att 
sjuksköterskan tar reda på hur patienten får sin livskraft. En del patienter har familjen 
som livskraft medan andra kan ha jobb eller vänner som sin lust till att vilja leva. 
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Genom att hitta fokus på det som genererar livslust och livskraft och underlättar för 
patienterna att ta del av det så bibehålls också livskvalité trots det svåra med att leva 
med ett sviktande organ. Ofta innebär det svårigheter att upprätthålla det som tidigare 
tagits för givet, så som att umgås med familjen eller gå till jobbet varje dag. När detta 
inte fungerar är det viktigt att sjuksköterskan finns vid patientens sida. Det stärks av 
Boudreau & Dubé (2014, s. 15) som beskriver att sjuksköterskor bör motivera, utbilda 
och underlätta för patienter att välja den lämpligaste behandlingen under 
transplantationsprocessen samt att de förbättrar sin övergripande hälsa. 
 
 
De olika studierna som lyfts fram i resultatet belyser betydelsen av att möta andra 
människor som befinner sig i liknande situation eller som redan gjort en transplantation. 
Detta är intressant och något för vårdpersonal att ta hänsyn till, understryker författarna 
till föreliggande studie. Jackson, Thompson & Lambros (2010, s. 405) beskriver att 
patienter som blivit organtransplanterade genomgår tre faser. En pretransplantations fas, 
period av väntan och en posttransplantations fas. De beskriver vidare att dessa faser är 
stressrelaterade på olika vis och att de är i behov av terapi för att hantera dessa känslor. 
Ett tänkbart förslag skulle kunna vara att anordna olika grupper för patienterna beroende 
på i vilken fas de befinner sig i då deras behov av stöd är stort men samtidigt olika. 
Tankarna bekräftas av Davis et al. (2014, s. 139) där de menar att dessa patienter har en 
önskan att få tala med professionella och/eller få medverka i stödgrupper med andra i 
samma situation.  
 
 
SLUTSATSER 
De patienter som väntar på en organtransplantation går igenom många olika emotionella 
svårigheter.  Alla patienter är olika och har därmed olika behov. Alla patienter behöver 
dock individanpassad information och stöttning av både närstående och vårdpersonal. 
Dessa patienter har svåra emotionella dilemman, de kastas mellan hopp och förtvivlan 
och mellan liv och död. Vi som sjuksköterskor måste stötta patienterna i dessa svåra 
stunder. 
 
 
Praktiska implikationer: 
 

• Sjuksköterskan måste utgå från varje enskild individ och inte ge standardiserad 
information.  

• Sjuksköterskan bör ta reda på hur patienten får sin livskraft och fokusera på 
omvårdnaden som genererar livslust. 

• Professioner bör samarbeta så olika typer av stödgrupper bildas som extra 
stöttning för patienter.  

• Sjuksköterskan bör anordna uppföljning av de patienter som återvänder till 
hemmet för att vänta på organtransplantation, exempelvis telefonuppföljning. 

• Sjuksköterskan kan anordna möten mellan redan transplanterade patienter och 
patienter som väntar på transplantation. 

• Sjuksköterskan kan göra det lilla extra för patienten så hen kan klara av sin 
väntan med en bättre livskvalitet. 
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• Sjuksköterskan bör lyssna på patienten, samtala, motivera och inge hopp för att 
underlätta patienternas transplantationsprocess.  
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Bilaga 1 
Sökprocessen 
 
Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 
Summon Patients 

upplevelse bli 
transplanterad 

4 1 

Cinahl Nursing, 
transplantation 

+ 
kidney 

399 
 

+ 
64 

 
 
1 

PsycINFO Waiting, organ 
transplant, 
2010, peer 
reviewed 

33 2 

PsycINFO Waiting, liver 
transplant, peer 

reviewed 

18 1 

Medline Stress, anxiety, 
organ transplant 

17 1 

PsycINFO Nursing, 
patients, organ 

transplant 
+ 

2007 och framåt 

106 
 
 

+ 
 

77 

 
 
 
 
 
1 

Summon Patienters 
upplevelse av 
transplantation 

18 1 

Cinahl Waiting, liver 
transplantation 

+ 
suffering 

160 
+ 
3 

 
 
1 

Cinahl  Patients, 
waiting, heart 

donor 

3 1 

Cinahl Patients, 
waiting 

+  
år från2008, 

peer reviewed  
+  

Lung transplant 

3387 
+ 

1511 
+ 
 

21 

 
 
 
 
 
1 
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Bilaga 2 
Granskningsanalys 
 
 SYFTE 

 
METOD RESULTAT 

Titel: Patient´s 
perceived care 
needs whilst 
waiting for a heart 
or lung transplant. 
Författare: Janelle 
Yorke och 
Elisabeth 
Cameron-Traub. 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing.  
År: 2008  
 

Undersöka patienters 
förväntningar på 
omvårdnad då de 
väntar på hjärt- 
och/eller lung 
transplantation.  

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 22st 
deltagare blev 
intervjuade vid tre 
olika tillfällen. 

Dataanalys avslöjade 
fem huvudteman 
ang. 
omvårdnadsbehoven. 
Information, 
regelbunden kontakt, 
familjärt, 
medkänslighet och 
positiv inställning 
var viktigast.  
 

Titel: Needs of 
patients and 
families during the 
wait for a donor 
heart. 
Författare: Kathy 
Henley Haugh och 
Jeanne Salyer. 
Tidskrift: The 
Journal of Acute 
and Critical Care 
År: 2007 

Undersöka patienter 
och närståendes 
uppfattningar på de 
interventioner som 
använts under 
väntan på 
transplantation och 
vilken som ansågs 
vara mest hjälpsam. 

Kvalitativ ansats. 
11st deltagare som 
intervjuades under 
videoinspelning 

Analys visade 
betydelsen av 
information, 
involvera familjen i 
behandlingen, 
upprätthålla respekt 
och värdighet, att 
göra det där ”lilla 
extra” och att hjälpa 
patienterna att härda 
ut. 

Titel: Patients´ 
experiences of 
waiting for a liver 
transplantation 
Författare: Ida 
Torunn Björk och 
Dagfinn Nåden. 
Tidskrift: Nursing 
Inquiry. 
År: 2008 

Beskriva patienters 
upplevelser av att bli 
uppsatt på 
väntelistan på en 
levertransplantation. 

Kvalitativ studie 
där 21 patienter 
intervjuades på 
sjukhuset innan de 
åkte hem för att 
vänta på en lever. 

Osäkerhet relaterat 
till liv och död var 
ett stort problem. 
Stor brist på energi, 
fysiska hinder och 
mental stress var 
också problem som 
nämns. För lite 
uppföljning under 
vänteperioden hos 
patienterna orsakade 
mer lidande. 
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 SYFTE 
 

METOD RESULTAT 

Titel: The 
experience of 
patients who need 
renal 
transplantation 
while waiting for a 
compatible organ 
Författare: Neide 
da Silva Knihs, 
Debora Laila 
Sartori, Vanessa 
Zink, Bartira de 
Aguiar Roza och 
Janine Schirmer. 
Tidskrift: Texto 
och Contexto 
Enfermagem 
År: 2013 

Att förstå 
upplevelsen hos 
patienter med 
kronisk njursvikt och 
som väntar på 
transplantation. 

Explorativ 
deskriptiv och 
kvalitativ studie 
med fenomenologi 
som teoretisk bas.  
20 deltagare som 
stått på väntelistan 
>sex månader. 
inkluderades. 
Deltagarna 
intervjuades enl. en 
guide med 
semistrukturerade 
frågor. Intervjuerna 
spelades in. 

Fyra kategorier med 
subkategorier 
identifierades. ”Att 
vänts på ett 
passande organ”. 
”Konfrontation av 
känslor” och 
”sökandet efter 
balans före 
transplantationen” 

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

Beskriva hur 
patienter upplever 
organtransplantation 

Kvalitativ ansats 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. 14st 
deltagare blev 
intervjuade vid två 
tillfällen en månad 
efter 
transplantation. 

Efter analys så 
framkom sju 
kategorier och två 
teman. Teman 
bestod av fysiskt 
lidande och fysiskt 
välmående. 

Titel: Waiting for 
a liver transplant. 
Författare: Jill 
Brown, Jaqmes, H. 
Sorell, Jason 
McClaren och 
John W. Creswell 
Tidskrift: 
Qualitative health 
research 
År: 2006 
 

Att förstå bättre vad 
det innebär för en 
patient att befinna 
sig på en väntelista.  

Fenomenologisk 
studie.  
Sex stycken 
deltagare. Inspelade 
”open-ended” 
intervjuer spelades 
in och analyserades 
i ett kvalitativt 
dataprogram. 

Teman 
konstruerades 
utifrån 
berättelserna. 
”Transformation” 
”Doctors, Teams 
and trust” ”Elation 
to despair” ”Loss” 
”Questioning the 
process” 
”Searching” 
“Coping” och 
“Paradox of time” 
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 SYFTE 
 

METOD RESULTAT 

Titel: Managing 
multiple goals in 
supportive 
interactions: using a 
normative 
theoretical 
approach to explain 
social support as 
uncertainty 
management for 
organ transplant 
patients. 
Författare: Allison 
Scott, Martin C. 
Summer, Anne M. 
Stone, Dale E. 
Brashers 
Tidskrift: Health 
communication 
År: 2011 

Uppmärksamma 
behovet av 
forskning på hur 
stöd påverkar 
osäkerhet vid 
kronisk sjukdom av 
att undersöka 
transplanterade 
patienters 
upplevelse av stöd 
och osäkerhet. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
uppföljningsfrågor 
användes. 
Intervjuerna var 
ansikte mot ansikte 
och djupgående.  
 
38st deltagande 
varav åtta stycken 
pre och 30st 
posttransplanterade. 
 

Deltagarna 
rapporterade att de 
fick stöd på olika 
sätt och det innebar 
en rad olika 
utmaningar. De 
beskrev olika 
strategier för att 
hantera dessa 
dilemman. Det 
tyder på att effekten 
av stöd är relaterad 
till samspel. 

Titel: Heart or lung 
transplanted 
patients´ 
retrospective views 
on information and 
support while 
waiting for 
transplantation 
Författare: Bodil 
Ivarsson, Björn 
Ekmehag och 
Trygve Sjöberg. 
Tidskrift: Journal 
of clinical nursing. 
År: 2014. 

Beskriva 
patienternas 
upplevelse och stöd 
de fått under tiden 
de väntar på 
hjärt/lung 
transplantation. 

Kvalitativ studie. 
16 patienter 
intervjuades sex 
månader efter dem 
blivit 
transplanterade. 

Analysen fick fram 
tre huvudkategorier 
som innehöll olika 
subkategorier. De 
var ”att få 
självförtroende och 
tillit av information 
och stöd”. 
”Uppleva brist på 
förståelse” och 
”kämpa med en 
livshotande 
sjukdom och en 
osäker framtid”.  
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 SYFTE 
 

METOD RESULTAT 

Titel: The Lived 
experience of 
Waiting. 
Författare: Rahel 
Naef och Debra A. 
Bournes 
Tidskrift: Nursing 
science quarterly. 
År: 2009 

Beskriva patienters 
levda erfarenhet av 
att vänta på organ 
och generera ny 
kunskap om hälsa 
och livskvalitet.  

Fenomenologisk-
hermeneutisk 
forskningsmetod.  
11st deltagare som 
varit på väntelistan 
från 3-44 veckor.  
Forskaren hade en 
öppen dialog med 
patienterna.  

Resultatet visar att 
väntan är en svår 
och plågsamt 
upplevelse. 
Patienter hittar 
styrka i att umgås 
med andra 
människor och att 
engagera sig i 
diverse aktiviteter. 
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