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Background:  When a person suffers from organ failure, an organ transplantation can save 

life. Persons on the waiting list often have mixed feelings like uncertainty 
and hope for the future. Even the time after transplantation is described like 
a period of physical and mental challenges during the recovering.    

Aim:  The aim of this study was to highlight persons´ experiences after an organ 
transplantation. 

Method:   The method used was a literature-based study based on qualitative articles. 
A total of eight articles were analyzed with a Qualitative content analysis. 

Results: The results from the study showed that people experienced mixed feelings 
after transplantation and these were described in three main themes: A new 
reality, New strategies and Emotional roller coaster. 

Conclusion: People who have undergone an organ transplant experience both physical 
and mental stress during recovery. 

Keywords: Nursing, Patients experiences, Post transplant, Transplant recipients,  
Quality of life 

 



   
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Personer som drabbas av svikt i ett eller flera organ kan bli aktuella för en organtransplantation. 
Det är en medicinsk behandlingsmetod som kan rädda liv men samtidigt innebära många 
omställningar i personens liv. När personerna stod på väntelistan för organtransplantation hade 
de olika tankar inför sin kommande transplantation och förhoppningar inför livet som 
transplanterade.  

Studiens syfte var att belysa personers upplevelser av att ha genomgått en 
organtransplantation.  Åtta artiklar valdes sammanlagt till studien. I resultatet framkom att 
personerna upplevde fysiska och psykiska påfrestningar efter operationen. Utifrån det formades 
tre teman En ny verklighet, Nya strategier och Känslomässig bergodalbana.  

Upplevelserna efter transplantationen hade både positiv och negativ karaktär. 
Personerna kände skuld, rädsla, tacksamhet och tillit över att ha mottagit ett organ från en 
avliden person. Chansen till ett nytt liv var något som många ville förvalta på bästa sätt. 
Personerna upplevde även förändrade roller i familjen och med vänner. De kunde återuppta sina 
intressen och sina roller som make/maka, förälder och vän. Personerna upplevde även 
begränsningar i sitt nya liv genom restriktioner i form av infektionskänslighet och medicinering. 
De flesta fick hjälp och stöttning från familj och upplevde att det och adekvat information från 
sjukvården gav dem trygghet i sitt tillfrisknande.  

Sjuksköterskan har en betydande roll i omhändertagandet av personer som genomgått 
en organtransplantation. Det framkom att många negativa upplevelser som personerna 
genomgick hade kunnat förhindras med hjälp av information. Genom ett personcentrerat 
förhållningssätt där varje person bemöts utefter deras förutsättningar och behov går det att 
förbättra omhändertagandet av personer som genomgått en transplantation och minska deras 
negativa upplevelser.  
 
  



   
 

Innehåll 
 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 
Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Transplantation ....................................................................................................................... 1 
Levande och avlidna donatorer ............................................................................................... 1 
Utredning och väntelistan ....................................................................................................... 2 
Efter transplantationen ............................................................................................................ 2 
Hälsa ....................................................................................................................................... 2 
Personcentrerad vård .............................................................................................................. 3 

Problemformulering ................................................................................................................... 3 
Syfte ........................................................................................................................................... 3 
Metod ......................................................................................................................................... 4 

Litteratursökning .................................................................................................................... 4 
Urval ....................................................................................................................................... 4 
Analysmetod ........................................................................................................................... 5 

Resultat ....................................................................................................................................... 6 
En ny verklighet ...................................................................................................................... 6 

Förändrade roller med familj och vänner ............................................................................ 6 
Att finna sin plats i sociala sammanhang ............................................................................ 7 
Att leva med mediciner ....................................................................................................... 7 
Att det kan bli oväntade svårigheter ................................................................................... 7 

Nya strategier .......................................................................................................................... 8 
Att ha en positiv inställning ................................................................................................ 8 
Att anpassa arbetet .............................................................................................................. 8 
Att förebygga komplikationer ............................................................................................. 8 

Känslomässig bergochdalbana ............................................................................................... 9 
Att känna skuld och rädsla .................................................................................................. 9 
Att känna tacksamhet och tillit ........................................................................................... 9 

Diskussion ................................................................................................................................ 11 
Metoddiskussion ................................................................................................................... 11 
Resultatdiskussion ................................................................................................................ 12 

Slutsatser .................................................................................................................................. 14 
Praktiska implikationer ............................................................................................................ 14 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde ................. 14 
Referens .................................................................................................................................... 16 
 
  



   
 

 
Bilagor 
 
I  Hälsokorset 
II  Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
III  Tabell med systematisk litteratursökning 
IV  Översikt av analyserad litteratur 
 
 



1 
 

Inledning  
Den 1 juni 2018 fanns 845 personer på väntelistan för organtransplantation i Sverige. Dessa 
personer är i behov av ett eller flera organ (Socialstyrelsen, u.å.). Trots att allt fler anmäler sig 
som potentiella donatorer, via donationsregistret, är väntetiden lång för den som behöver ett 
nytt organ eftersom bristen på organ är stor.  

Personer som står på väntelistan är svårt sjuka och oftast är transplantationen deras 
sista chans till ett fortsatt liv. Som transplanterade kan de aldrig riktigt kalla sig friska eftersom 
de får livslång immundämpande medicinering och detta ställer nya krav på dem. Sjuksköterskan 
har en betydande roll i stöttning av personer som genomgått en transplantation eftersom den 
medför stora förändringar i deras liv. Därför är det angeläget att belysa personers upplevelser 
efter en organtransplantation och öka kunskapen hos sjuksköterskor.  
 
Bakgrund 
Transplantation  
Transplantation kommer från latinets trans- som betyder att förflytta och pla’nta som betyder 
växt. Det innebär att förflytta ett eller flera organ, i form av en njure, lever, tarm, bukspottkörtel, 
hjärta eller lungor, från donator till mottagare. Detta är en medicinsk behandlingsmetod som 
räddar eller förlänger livet på personen (Nationalencyklopedin, u.å).  

Den första lyckade njurtransplantationen genomfördes av Joseph Murray den 23 
december 1954 (Nationalencyklopedin, u.å.). Transplantationens historia sträcker sig dock 
tillbaka till 1500-talet när plastikkirurgerna försökte korrigera näsformen med hjälp av autograft 
(Jansson & Andersson, 2002). Autograft innebär att en vävnad flyttas från en del av kroppen 
till en annan (Vocabulary, u.å.). I slutet av 1700-talet och under 1800-talet utfördes både 
allogena (mellan individer av samma art) och xenogena (mellan olika arter) transplantationer 
av olika vävnader och organ. Alla försökspersoner avled dock efter operationerna (Holgersson, 
Möller, Olerup, & Persson, 2002).  

Under 2017 transplanterades 484 njurar (varav 125 från levande donatorer), 181 levrar 
(varav tre från levande donatorer), 62 hjärtan, 65 lungor, 25 bukspottkörtlar och två tarmar i 
Sverige (Scandiatransplant, u.å.).  

Vetenskapen och tekniken har gått framåt sedan den första lyckade transplantationen 
genomfördes och de bästa långtidsresultaten kommer från levertransplantationer. Tarm- och 
multivisceral (magsäck, tolvfingertarm, tunntarm, tjocktarm, bukspottkörtel och lever) 
transplantation har fått acceptans som behandlingsmetod för personer med tarmsvikt som har 
fått svåra komplikationer av parenteral nutrition (intravenöst näringsdropp) eller har brist på 
tillgängliga blodkärl för centrala infarter. Dock räknas flerorgantransplantation fortfarande som 
en mycket avancerad operation med olika komplikationer, till exempel organavstötning, 
infektioner och proppar (Varkey et al., 2015). 

Överlevnaden av personer som genomgått en organtransplantation har ökat de senaste 
tio åren. Vid levertransplantation är överlevnaden 84% efter första året och 73% efter femte 
året (ELTR, u.å.) och vid tarmtransplantation är överlevnaden 79% respektive 65% (Varkey et 
al., 2015). 
 
Levande och avlidna donatorer 
För transplantationsändamål är det möjligt att ta organ från levande donatorer och personer som 
drabbats av total hjärninfarkt (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). Levande donatorer bör 
vara över 18 år, i annat fall måste tillstånd sökas hos Socialstyrelsen (SFS 1995:831). I Sverige 
sker donationer från levande donatorer endast vid transplantation av njure eller en bit av lever 
(Socialstyrelsen, u.å). 
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För avlidna donatorer finns ingen åldersgräns, inte heller levnadsvanor eller sjukdomar 
som hindrar en person från att bli givare, det är organens kvalitet som har betydelse. De organ, 
från avlidna donatorer, som transplanteras idag i Sverige är hjärta, lungor, njurar, lever, 
bukspottkörtel och tarm. (Socialstyrelsen, u.å.). För att få använda sig av organ från en avliden 
donator krävs det samtycke från den avlidna personen eller hens anhöriga (SFS 1995:831). En 
läkare utför två undersökningar på en potentiell donator med minst två timmar mellanrum för 
att avgöra om denne drabbats av en total hjärninfarkt.  Bedömningen innefattar kontroll av 
medvetande, pupiller, reflexer och spontanandning (SOSFS 2005:10).  
 
Utredning och väntelistan 
När en person drabbas av svikt i något eller några av de organ som kan transplanteras är det 
möjligt att sättas upp på väntelistan för ett nytt organ. Det krävs dock att denne inte är för sjuk 
utan förväntas klara av att genomgå en stor operation och återhämta sig efteråt. Det innebär att 
många kroniskt sjuka inte kvalificerar sig för en transplantation (Läkemedelsverket, 2018). 

När personen blir aktuell för transplantation sätts hen upp på väntelistan. Tiden det tar 
att få ett organ varierar och personer hinner avlida i väntan på att bli transplanterade 
(Läkemedelsverket, 2018). Personer som står på väntelistan upplever blandade känslor som 
osäkerhet och förhoppningar inför framtiden. Grundsjukdomen ger problem med begränsningar 
i vardagen och stöd från familj och vänner har därför stor betydelse (Koons, 2018). Under tiden 
på väntelistan upplever personer att det inte finns några garantier att transplantationen blir 
lyckad. Samtidigt ser de fram emot att, exempelvis, kunna återgå till arbetet och börja resa igen 
efter transplantationen (Moran, 2016). 

Personer som står på väntelistan upplever behov av att bli informerade av 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal om transplantationsprocessen. De känner att det kan 
hjälpa dem att förstå vad som ska hända och hur det fungerar. De upplever att nära kontakt med 
sjuksköterskan, hens positiva inställning och humor är en trygghet som hjälper dem genom 
tiden på väntelistan (Yorke & Cameron-Traub, 2008).  
 
Efter transplantationen  
En av förutsättningarna för en lyckad transplantation är att personen tar immunsupprimerande 
läkemedel resten av sitt liv. Läkemedlet hämmar det egna immunförsvaret och förhindrar 
kroppen från att påbörja en avstötning där kroppen attackerar och förstör det nya organet 
(Forsberg, Lennerling, & Sternby Eilard, 2016c). Dosen av det immunsupprimerande 
läkemedlet är högst direkt efter transplantationen och sänks sedan successivt. Personer som 
nyligen genomgått en transplantation är därför infektionskänsliga initialt. Det leder till att 
personen måste avstå många sociala sammanhang för att undvika risk för infektion (Forsberg 
et al., 2016c). 

Sjuksköterskan ser att det finns behov av att utbilda personer som genomgått 
organtransplantation. Medicineringen spelar en viktig roll i det nya livet och sjuksköterskan ser 
att personerna får otillräcklig information om sina mediciner från personalen på apotek och 
vårdcentral. Sjuksköterskan upplever att otydlig och ofullständig information skapar sämre 
följsamhet att ta mediciner enligt läkarordination (Williams, Low, Manias, & Crawford, 2016). 
Närstående behöver mer information gällande personens livskvalitet efter transplantation och 
hur de kan hjälpa sin närstående att återta sin roll som självständig person (Robertsson, 1999). 
 
Hälsa    
I årtionden har människan försökt definiera hälsa och inom vårdvetenskapen kan olika 
infallsvinklar till att definiera hälsa användas. Hälsobegreppet kan delas upp i två delar, en 
subjektiv och en objektiv del. Den subjektiva delen är det som inte kan ses, det vill säga 
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personens egen uppfattning och känsla av hälsa. Den objektiva delen av hälsa är den påvisbara 
som omgivningen kan se och mäta (Eriksson, 2018). Denna tanke visas i hälsokorset, där en 
vågrät och en lodrät linje korsar varandra. Den lodräta linjen symboliserar känsla av 
välbefinnande och andra änden, känsla av illabefinnande. Den vågräta linjen symboliserar 
förekomst av objektiva dysfunktionella yttringar och i andra änden frånvaro av objektiva 
dysfunktionella yttringar (Bilaga 1, Hälsokorset) 

I denna figur kan personen skatta sin hälsa och det blir tydligt att en person kan vara 
utan objektiva dysfunktionella yttringar men ändå uppleva ohälsa. Likväl kan en person uppleva 
en känsla av hälsa trots objektiva dysfunktionella yttringar. Kvadrat A innebär att personen 
upplever sig som att ha hälsa trots att de är medvetna om att de är sjuka. Kvadrat B handlar om 
att personen upplever hälsa och är frisk. Kvadrat C betyder att personen upplever ohälsa trots 
frånvaro av dysfunktionella yttringar. Symtomen för dessa personer är verkliga och de söker 
frekvent sjukvård. Kvadrat D innebär att personen upplever ohälsa och har dysfunktionella 
yttringar (Eriksson, 2018). 

Uppfattningen av dysfunktion skiljer sig från person till person. Även graden av 
dysfunktion som upplevs innan personen uppfattar att de lider av ohälsa. Det skiljer sig även åt 
inom olika kulturer, där gränserna för ohälsa varierar mellan de olika grupperna (Eriksson, 
2018). 
 
Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att vården anpassas utifrån individen och att sjuksköterskan 
kommunicerar med personen, identifierar resurser och behov. Evidensbaserad omvårdnad 
handlar om att sjuksköterskan arbetar efter mallar i omhändertagande vid olika tillfällen. 
Genom att lära känna personen kan sedan omvårdnaden anpassas utefter mallen och personens 
förutsättningar (Ekman et al., 2011). 

Utmaningen för sjuksköterskan är att identifiera personens styrkor så att hen stärks i 
sitt självförtroende och blir delaktig i sin vård. Genom att ge personen möjlighet att presentera 
sin sjukdomsberättelse för sjuksköterskan skapas utgångspunkt för kommande samarbete 
mellan personen och sjuksköterskan. Partnerskapet stödjer och uppmuntrar personen att hitta 
egna strategier i sin sjukdom (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad vård handlar om bildandet av ett partnerskap mellan personen och 
sjuksköterskan. Genom att föra en öppen dialog med varandra uppstår ett samförstånd om hur 
sjukdomen uppfattas av personen. Det leder till en gemensam förståelse för 
sjukdomsupplevelsen och en bra grund för diskussion och planering av vård och behandling 
(Ekman et al., 2011). 
 

Problemformulering  
Transplantation är en medicinsk behandlingsmetod som anses vara den sista chansen till ett 
fortsatt liv. Tidigare studier visar att personer som väntar på ett organ upplever blandade känslor 
som osäkerhet och förhoppningar inför framtiden.  

Sjuksköterskor har en betydande roll i att informera och undervisa personerna om tiden 
efter transplantation. Därför är det angeläget att öka sjuksköterskors kunskap om personer som 
blivit transplanterade och deras upplevelser, så att sjuksköterskorna kan bemöta och stötta 
denna grupp på ett professionellt och personcentrerat sätt. Studien genomförs för att belysa 
personers upplevelser efter en organtransplantation.  

Syfte 
Syftet var att belysa personers upplevelser efter en organtransplantation.  
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Metod 
Metod för den litteraturbaserade studien var evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning vilket innebär att det har gjorts en systematisk sökning för att få fram 
studier som svarar på det syfte vi avsåg att undersöka. Metoden användes för att sammanställa 
tidigare forskning till en ny helhet vilket ger en fördjupad förståelse för enskilda personers 
upplevelser som genomgått en organtransplantation (Friberg, 2017).  
 
Litteratursökning 
Först gjordes en osystematisk sökning i  Cinahl, där syftet skrevs in. Det resulterade i To be 
transplanted- a study about the patients’ experience, som valdes till studien. 

Därefter gjordes en systematisk sökning i Cinahl. Första ordet som användes var 
“Transplant recipients” som sattes samman med citationstecken. Östlundh (2017) skriver att 
sökord måste sammanfogas med citationstecken när orden söks efter som en enhet. Sedan 
söktes det på Patient* Experienc* med trunkering på båda orden. Trunkering används för att 
sökningen ska omfatta böjningar av de sökta orden (Östlundh, 2017). Sista sökningen var med 
Quality of life. Därefter söktes det med boolesk söklogik vilket innebar att orden kopplades 
samman med AND. Detta gav tillslut 58 träffar som sedan begränsades med Peer reviewed, 
published 2010-2018 och adults. Efter begränsningarna blev det 13 träffar där fem artiklar lästes 
utifrån titlarna som passade syftet och två valdes till studien. 

Vid nästa systematiska sökningen i Cinahl söktes det först med Organ transplantation 
därefter med transplant recipient* med trunkering. Sedan söktes det på life chang* även detta 
med trunkering. Sökningarna sammanfogades i en boolesk söklogik med AND vilket 
resulterade i 50 stycken sökträffar. Efter att sökningarna begränsades med Peer reviewed, 
published 2010-2018 och adults, blev sökträffarna nio stycken, varav fem artiklar lästes 
eftersom titeln svarade på syftet och tre valdes till studien. 

I den tredje sökningen som gjordes i PubMed/Medline inleddes sökningen med orden 
Quality of life, därefter användes patients experiences. Sista ordet i sökningen var organ 
transplantation. Fraserna sammanfogades sedan med AND och begränsningar i form av 
published 2010-2018 och adults användes. Sökningen resulterade i 12 träffar, varav sex av 
artiklarna lästes för att titlarna svarade på studiens syfte och fyra valdes ut. Slutligen blev det 
tre artiklar eftersom en av dem var en dubblett (se Bilaga III). Åtta artiklar valdes för analys 
(Bilaga IV). 

 
 
Urval 
Inklusionskriterier var empiriska studier av vuxna som genomgått hjärt-, lung-, njur-, 
bukspottskörtel-, tarm eller levertransplantationer, det vill säga transplantation av vitala organ. 
Exklusionskriterier var övriga transplantationer och personer som led av ytterligare allvarlig 
sjukdom som kvarstod efter transplantationen. 

Artiklarna granskades enligt granskningsmallen för kvalitativa empiriska studier, 
framtagen av Högskolan Väst (Bilaga II), där ett antal frågor användes för att bedöma grad av 
kvalitet på dem. Resultaten behövde vara tydligt beskrivna och trovärdiga samt vara möjliga att 
använda i den kliniska verksamheten (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

Etiskt övervägande gjordes, artiklar som valdes hade ett tydligt etiskt resonemang och 
antingen hade blivit granskade av ett kommittee eller följde Helsingforsdeklarationen 
(Helsingforsdeklarationen, 2018).  
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Analysmetod  
Analysmetoden bestod av fem steg (Friberg, 2017). Första steget handlade om att fördjupa sig 
i studierna som lästes ett flertal gånger av båda författarna. I steg två identifierades det viktigaste 
i studiernas resultat. De enskilda studierna sammanställdes i steg tre, för att få en överblick över 
materialet. Steg fyra innebar att de enskilda resultaten jämfördes med varandra, där skillnader 
och likheter urskildes. Resultatet sammanställdes sedan med eventuellt nya teman och 
subteman. Steg fem innebar presentation av sammanställningen. Nya teman och subteman fick 
förklaringar som förankrades genom citat eller referenser från resultaten i studierna (Friberg, 
2017). 
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Resultat 
Resultatet visar att personers upplevelser efter en organtransplantation innebar En ny verklighet, 
Nya strategier samt Känslomässig bergochdalbana. Under dessa teman fanns nio subteman 
(Tabell 1).  
 
Tabell 1. Teman och subteman. 
 
Tema 
 

Subtema 

En ny verklighet • Förändrade roller med familj och 
vänner 

• Att finna sin plats i sociala 
sammanhang 

• Att leva med mediciner 
• Att det kan bli oväntade svårigheter 

Nya strategier  • Att ha en positiv inställning 
• Att anpassa arbetet 
• Att förebygga komplikationer 

Känslomässig bergochdalbana • Att känna skuld och rädsla 
• Att känna tacksamhet och tillit 

 

En ny verklighet 
Temat, En ny verklighet, handlade om personernas upplevelse av sitt nya liv som 
transplanterade. Det framkom fyra subteman vilka var Förändrade roller med familj och 
vänner, Att finna sin plats i sociala sammanhang, Att leva med mediciner och Att det kan bli 
oväntade svårigheter.  
 
Förändrade roller med familj och vänner 
Personerna beskrev hur det i familjen initialt skiftades roller där anhöriga tog en större del av 
sysslorna hemma, men att detta gradvis var något som personerna återtog i takt med 
tillfrisknandet (Low, Crawford, Mania, & Williams, 2017). Under den första tiden efter 
transplantationen var stödet från familjen viktigt och hjälpte personerna att anstränga sig 
ytterligare (Forsberg, Cavallini, Fridh, & Linnerling, 2016a; Low et al., 2017).  Att få tillbaka 
sin roll som förälder och make/maka var ett stort steg, vilket gjorde att de gick från upplevelse 
av beroende till oberoende och fick tillbaka sin självständighet (Graarup, Mogensen, Missel, & 
Berg, 2017; Forsberg et al., 2016a; Boaz & Morgan, 2014)  

Personer som genomgått en organtransplantation uppgav att familjebanden blev 
starkare och relationerna djupnade (Forsberg, Karlsson, Cavallini, & Lennerling, 2016b). Även 
den sexuella närheten hos de personer som var i förhållanden återtogs när hälsan började 
återkomma (Forsberg et al., 2016a). För andra förändrades familjeförhållanden och personerna 
både avslutade och påbörjade nya relationer efter sin transplantation (Forsberg at el., 2016b; 
Boaz & Morgan, 2014).   

Många upplevde att vänner försvann den första tiden (Forsberg et al., 2016a). Andra 
upplevde att vänner försvann för gott efter transplantationen, vilket ledde till att de spenderade 
mer tid med sin familj istället (Forsberg et al., 2016b). Några fick stöd från oväntade vänner 
(Forsberg et al., 2016b) under sin tillfriskning och många uppgav att de fick stöd av sina familjer 
och vänner vilket uppfattades som en resurs för att kunna återgå till ett normalt liv (Forsberg et 
al., 2016a; Forsberg et al., 2016b).  De fick även stöd från nya vänner i form av andra personer 



7 
 

som genomgått transplantationer och de kunde byta erfarenheter med varandra (Forsberg et al.; 
2016a; Low et al., 2017). 

Vikten av ett normalt liv var stor för personerna efter transplantationen och normalitet 
eftersträvades under tillfrisknandet (Boaz & Morgan, 2014; Schipper, Abma, Koops, Bakker, 
Sanderman, & Schroevers, 2014) trots att många av de som blivit transplanterade varit sjuka så 
länge att de knappt visste hur ett normalt liv skulle vara (Graarup et al., 2017; Forsberg et al., 
2016a; Forsberg et al., 2016b). Efter cirka ett år uppfattade de flesta sig som att vara tillbaka 
till det normala (Boaz & Morgan, 2014).  

 
Att finna sin plats i sociala sammanhang 
Det framkom i ett flertal studier att personerna som blivit transplanterade var rädda att uppfattas 
som sjuka, trots att de själva försökte se sig som friska (Lundmark, Erlandsson, Lennerling, 
Almgren, & Forsberg, 2016a). De fann att omgivningen antog att transplantationen gjorde dem 
helt friska och att de inte längre behövde sjukvård i någon form (Boaz & Morgan, 2014). Det 
gjorde att många inte ville ta sin medicin framför andra människor, eftersom de ofta ordinerades 
många olika läkemedel och det blev ett stort antal tabletter. Vissa valde att inte berätta för 
vänner att de genomgått en transplantation (Forsberg et al., 2016b). 
 
Att leva med mediciner  
Personerna uppgav att de upplevde biverkningar av medicinerna (Graarup et al., 2017; Forsberg 
et al., 2016a; Boaz & Morgan, 2014; Low et al., 2017) men att de förstod att det var något de 
ändå behövde ta resten av sitt liv (Frejd, Norden, & Dahlborg-Lyckhage, 2008).  Trots de 
ovälkomna biverkningarna som gav upphov till bland annat tremor, illamående, svullnad, 
fatigue, minskad sexlust och viktökning vågade inte personerna be läkaren om att sänka 
doserna, eftersom de visste att detta var något som de behövde. Några uppgav att de på egen 
hand förändrade dosen eller glömde att ta medicinerna (Low et al., 2017; Boaz & Morgan, 
2014). Andra berättade att de inte tog sina mediciner på avsatta tider, för att det ändå inte visade 
sig i provresultaten (Low et al., 2017). Flera drabbades av sjukdomar efter transplantationen, 
som ett resultat av medicineringen, i form av benskörhet, cancer och njursvikt (Boaz & Morgan, 
2014). 
 
Att det kan bli oväntade svårigheter 
Den första tiden efter att personerna lämnat sjukhuset var fylld med återbesök och 
blodprovstagningar. I studierna beskrev personerna det som tidskrävande och tröttsamt (Low 
et al., 2017). De behövde gå upp tidigt för att hinna ta prover innan det var dags för 
medicinintaget och väntetiderna på sjukhuset påverkade dem negativt (Forsberg et al., 2016a). 

Tiden efter transplantationen uppfattades av de flesta som den mest utmanande tiden 
(Low et al., 2017) och många uppgav att de drabbades av psykiska problem. Problemen avtog 
oftast i samma takt som den fysiska styrkan kom tillbaka (Graarup et al., 2017; Frejd et al., 
2008).  Även existentiella frågor upptog personernas tankar (Graarup et al., 2017). I de fall där 
personerna efter transplantationen drabbades av bakslag som avstötning eller infektioner, 
upplevdes det som att de miste kontrollen (Boaz & Morgan, 2014).  

En del berättade att de fick fysiska problem efter operationen som i vissa fall fick 
åtgärdas kirurgiskt, vilket var något som de inte hade räknat med (Graarup et al., 2017; Forsberg 
et al., 2016a; Boaz & Morgan, 2014). Det gjorde att vägen tillbaka till ett normalt liv försvårades 
(Boaz & Morgan, 2014). 

Personerna fann att tillfrisknandet var långdraget (Low et al., 2017) och att 
informationen som de fick av vårdpersonalen inte gav dem tillräckligt med kunskap om hur 
tiden efter transplantationen faktiskt kunde bli och vilken form av normalitet som de kunde 
uppnå (Frejd et al., 2008; Boaz & Morgan, 2014). 
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Medicinmängden var något som många reagerade på och det obekväma i att behöva 
inta medicinen på ett specifikt klockslag (Low et al., 2017). Det ledde till begränsningar som 
gjorde att livet blev en utmaning (Graarup et al., 2017; Forsberg et al., 2016b). 

 
Nya strategier 
Temat Nya strategier handlade om tillvägagångsätt som personerna använde efter att genomgått 
en organtransplantation för att underlätta vardagen. Tre subteman framkom vilka var Att ha en 
positiv inställning, Att anpassa arbetet och Att förebygga komplikationer.   
 
Att ha en positiv inställning 
Den första tiden efter transplantationen var utmanande, men personerna tänkte ofta positivt på 
att transplantationen var det som räddat dem från den tidigare sjukdomen och att det gav dem 
frihet (Frejd et al., 2008; Low et al., 2017). Personerna jämförde sin hälsa innan 
transplantationen mot den nuvarande statusen och kände att de mådde bättre nu än de gjort 
innan (Lundmark et al., 2016a). Inställningen hjälpte dem att återgå till ett normalt liv, vilket 
under den första tiden betydde att lära sig andas, gå och återfå sin fysiska förmåga igen 
(Lundmark et al., 2016a). Under sin tid tillbaka till sitt nya liv som transplanterade behövde 
personerna lära sig uppskatta sin nya kropp med de ärr som följde efter transplantationen. De 
behövde göra det för att bli bekväma med sig själva och kunna leva livet fullt ut (Forsberg et 
al., 2016b).  

 Några personer upplevde att de förändrade sitt sätt att tänka efter transplantationen, 
de började planera inför framtiden och ville förverkliga sina drömmar. Samtidigt var de 
medvetna om att den nyvunna friheten kom med restriktioner (Lundmark et al., 2016a; Graarup 
et al., 2017; Frejd et al., 2008). 

Personerna talade om att den första tiden efter transplantationen var något de bara fick 
utstå (Forsberg et al., 2016a). De flesta hade ändå en inställning att de försökte anstränga sig 
ytterligare trots allt (Boaz & Morgan, 2014). Att vara öppen och be om hjälp och även acceptera 
hjälp var något som ansågs underlätta återhämtningen (Lundmark et al., 2016a). De fick ändra 
sina vanor och fokusera på sitt tillfrisknande (Lundmark et al., 2016a; Forsberg et al., 2016b).  
Genom att leva i nuet oroade sig inte personerna för framtiden utan fokuserade på sitt liv som 
de levde just nu (Graarup et al., 2017). 
 
Att anpassa arbetet 
En viktig aspekt för att återgå till ett normalt liv var att återgå till arbetet. Speciellt framträdande 
var det hos männen som blivit transplanterade (Lundmark et al., 2016a; Graarup et al., 2017; 
Forsberg et al., 2016a; Boaz & Morgan, 2014). När personerna kände att det var dags att återgå 
till arbetet var det ett flertal som uppgav att de gick ner i tid för att undvika stressen som arbetet 
kunde innebära (Forsberg et al., 2016b). Några av dem kände att arbetet hade blivit mindre 
viktigt efter organtransplantationen och att de istället prioriterade aktiviteter framför arbetet 
(Boaz & Morgan, 2014; Graarup et al., 2017).  
 
Att förebygga komplikationer 
Följsamhet av mediciner och restriktioner underlättade resan tillbaka till det nya livet 
(Lundmark et al., 2016a; Boaz & Morgan, 2014). Personerna försökte göra allt som stod i deras 
makt för att optimera sin kropp och hälsa för organets skull (Boaz & Morgan, 2014; Graarup et 
al., 2017). Det innebar bland annat att ta sina mediciner på rätt tid och i rätt dos. I en studie 
berättades att ett flertal personer använde sig av alarmfunktionen på sin mobiltelefon för att få 
en påminnelse när medicinen skulle tas, vilket ledde till mindre stress för personerna (Low et 
al., 2017).  



9 
 

Många personer ansåg att medicineringen var nyckeln för att organet inte skulle stötas 
bort (Boaz & Morgan, 2014). Den uppfattades som ett nödvändigt ont som hjälpte personerna 
att hålla sig levande (Boaz & Morgan, 2014; Low et al., 2017). Vissa uppfattade det som 
besvärligt att alltid se till att de hade medicinerna hemma, men insåg att det var nödvändigt för 
att undvika komplikationer (Low et al., 2017).  

Alla de strategier som personerna använde sig av hjälpte dem på deras väg till  
välmående. Det ökade chanserna att de skulle följa läkarnas rekommendationer i form av 
läkemedel och restriktioner (Lundmark et al., 2016a; Forsberg et al., 2016a; Low et al., 2017). 
 
Känslomässig bergochdalbana 
Blandade känslor väcktes hos personer som genomgick en organtransplantation och de belystes 
i temat Känslomässig bergochdalbana. Att känna skuld och rädsla och Att känna tacksamhet 
och tillit blev subteman. 
 
Att känna skuld och rädsla 
Flera av personerna berättade i studien att de upplevde skuldkänslor när de tänkte på att någon 
dog samtidigt som de själva upplevde en sådan glädje över att ha fått ett organ. Några av 
personerna upplevde en känsla av skuld mot personer som var sjuka och som ännu inte blivit 
transplanterade. Det var särskilt vanligt hos personer som varit kort tid på väntelistan. Vid 
bakslag eller långsam tillfrisknad kunde personerna känna skuld över att de var missnöjda över 
sin situation, när de hade haft turen att fått blivit transplanterade (Schipper et al., 2014).  

I artiklarna framkom att personerna hade en tilltro till sitt organ och att det var tack 
vare det som de nu mådde bättre (Lundmark et al., 2016a; Forsberg et al., 2016b). Det fanns 
fortfarande en oro för att kroppen skulle stöta bort organet. Oron var störst i början och avtog i 
takt med att personerna tillfrisknade. Det uppgavs ändå att känslorna alltid kunde komma 
tillbaka. Vid sjukdom som i vissa fall krävde sjukhusvård, försvann känslan av normalitet och 
rädslan för avstötning kom tillbaka (Graarup et al., 2017; Boaz & Morgan, 2014; Low et al., 
2017). 

Rädslorna som framkom i studierna handlade inte enbart om avstötning utan även om 
riskerna för andra sjukdomar som en person som genomgått en organtransplantation kan få på 
grund av sin livsuppehållande medicinering (Low et al., 2017). Personerna uppmanades att 
övervaka sitt mående och höra av sig till sjukvården vid feber eller infektionstecken, vilket alla 
tog på stort allvar (Lundmark et al., 2016a) eftersom rädslan för komplikationer var stor.  

 
Att känna tacksamhet och tillit 
Tacksamhet belystes på olika sätt i studierna. Personerna som blev transplanterade var 
tacksamma gentemot sjuksköterskor som gav dem mycket kunskap och information före, under 
och efter organtransplantationen. De flesta hade en stor tilltro till vården och följde 
rekommendationerna i de fall där sjuksköterskor hade informerat dem om anledningarna till 
restriktionerna (Graarup et al., 2017; Frejd et al., 2008; Low et al., 2017). 

Känslan under tillfrisknandet var att återfå sin frihet, att inte längre vara begränsad på 
grund av sin tidigare sjukdom (Schipper et al., 2014). Det gav tacksamhet och hopp samt gjorde 
att personerna återupptog sina intressen och sociala kontakter (Graarup et al., 2016; Forsberg 
et al., 2016b; Boaz & Morgan, 2014; Schipper et al., 2014). Att börja resa blev möjligt eftersom 
personerna inte längre behövde livsuppehållande åtgärder som syrgas eller dialys (Forsberg et 
al., 2016a).  

Personerna var tacksamma över att de fick en andra chans i livet (Graarup et al., 2017; 
Forsberg et al., 2016a; Forsberg et al., 2016b) och kände en stor tacksamhet till givaren (Frejd 
et al., 2008). De kände att de hade tur som fick chansen och att gåvan var något de skulle ta 
hand om (Frejd et al., 2008; Low et al., 2017). Under tillfrisknandet upplevde de en tacksamhet 
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vid insikten av hur sjuka de hade varit innan och hur bra de mådde efter (Boaz & Morgan, 
2014). När den vitala kapaciteten var tillbaka kände de lycka över hur lätt det var att röra sig 
och glädje att åter kunna vara en del av familjen (Graarup et al., 2017; Forsberg et al., 2016a; 
Frejd et al., 2008).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet var att belysa personers upplevelser efter en organtransplantation. Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning användes som metod, 
eftersom enligt Friberg (2017) kvalitativ forskning ger en djupare förståelse för personers 
upplevelser. En litteraturbaserad studie ger en ny bild av fenomenet och leder till en ökad 
förståelse. Resultatet kan sedan användas i praktiken, för att förbättra bemötandet i vården 
(Friberg, 2017). 

Först gjordes en osystematisk sökning i Cinahl och gav en artikel till studien som 
svarade mot syftet. Östlundh (2017) skriver att osystematiska sökningar är ett bra sätt att få 
idéer och inspiration. För att få fram relevant litteratur angående organtransplantationer gjordes 
systematiska sökningar i två databaser, Cinahl och PubMed, som omfattade artiklar med 
omvårdnadsvetenskapligt innehåll. Mängden träffar på sökningarna gjorde att vidare sökning i 
andra databaser inte var aktuell. Trovärdigheten och överförbarheten i studien stärktes eftersom 
artiklarna söktes i olika databaser och en av de valda artiklarna återfanns i båda databaserna.  

För att få aktuell forskning valdes artiklar som publicerats mellan 2010 och 2018. 
Artiklarna till studien kom från ett flertal länder och resultatet skiljde sig inte mellan länderna. 
Enligt Östlundh (2017) ökar artiklarnas ursprung bredden på resultatet.  

Personer över 18 år som hade fått ett eller flera vitala organ valdes till studien. Barn 
valdes bort eftersom föräldrarna bar det yttersta ansvaret för omvårdnaden som innefattar 
restriktioner, medicinintag och läkarbesök.  

Artiklar exkluderades där personerna även led av andra svåra sjukdomar som kvarstod 
efter transplantationen. Det hade annars blivit svårt att urskilja upplevelserna efter 
transplantationen från upplevelserna av sjukdomen. Artiklarna granskades enligt 
granskningsmallen (Bilaga II) av de båda författarna på egen hand. Sedan jämfördes resultatet 
som visade att alla artiklarna uppnådde Grad 1.  

Fynden från artiklarna granskades av båda författarna till studien och texten 
kondenserades till ord eller fraser. Därefter sorterades resultaten och nya subteman och 
huvudteman skapades. Vissa fraser var svåra att tolka och det försvårade det slutliga valet av 
teman och subteman. Under processen var författarna noggranna med att inte föra över 
eventuell förförståelse eller egna åsikter på materialet. Författarnas förförståelse var att båda 
har barn som stått på väntelistan och ett av barnen har genomgått en organtransplantation.  
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) skriver att tidigare erfarenheter och teoretisk 
kunskap som forskaren besitter benämns förförståelse. Under processen var författarna 
noggranna med att inte föra över eventuell förförståelse eller egna åsikter på materialet.   

En kvalitativ studies trovärdighet bör baseras på fyra kriterier vilka är giltighet, 
tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2017). Författarna till denna studie 
tolkade artiklarna på egen hand och jämförde resultaten, för att minska risken för feltolkning 
och höja studiens trovärdighet. Tillförligheten ökade när författarna tillsammans granskade och 
diskuterade artiklarna under analysprocessen, samt redovisade hur data analyserades. 
Giltigheten i studien stärktes genom att författarna återvände till artiklarna för att garantera att 
meningarna som extraherades svarade på syftet. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
skriver att en studies giltighet stärks om resultatet visar det som avsetts att studera. Studien blev 
kritiskt granskad under gruppseminarium och handledningar vilket höjde tillförlitligheten. 

Polit och Beck (2017) beskriver att vid kvalitativa studier är forskarna delaktiga i 
studien eftersom de deltar i intervjuerna. Det innebär dock inte att forskarna i studierna 
påverkade resultatet eftersom de tydligt beskrev sina deltaganden. Polit och Beck (2017) skriver 
att överförbarheten i en studies resultat är hög om den kan appliceras på andra grupper. 
Resultatet i denna studie hade en hög överförbarhet eftersom vi ansåg att det kunde appliceras 
på en liknande grupp, som till exempel genomgått andra former av transplantationer utöver 
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vitala organ, som livmoderstransplantation, större hudtransplantation eller 
stamcellstransplantation. Etiska aspekter diskuterades inför litteraturstudien och det bestämdes 
att de artiklarna som användes till studien skulle vara etiskt granskade eller hade ett tydligt 
etiskt ställningstagande, där det beskrevs att de följde Helsingforsdeklarationen (2018) eller 
liknande. I studier med människor är det viktigt att forskarna tänker på att undvika att 
personerna som deltar i studien, utsätts för risker eller obehag. Deltagarna ska känna att de alltid 
har möjlighet att lämna studien utan följder. De ska vara medvetna om att informationen som 
framkommer blir avidentifierad och anonym (Polit & Beck, 2017).  
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer tre teman: En ny verklighet, Nya strategier och Känslomässig 
bergochdalbana. Teman beskriver personernas upplevelser av att genomgått en 
organtransplantation och hur det påverkar dem själva. 

Katie Eriksson (2018) beskriver att personer kan ha närvaro av dysfunktion men 
fortfarande uppleva hälsa vilket även framkommer i studien.  Trots att personerna inte har 
återhämtat sig riktigt från operationen upplever de god hälsa, oftast på grund av att de innan 
transplantationen varit allvarligt sjuka att de var beroende av livsuppehållande behandlingar 
som dialys eller syrgas. När personerna drabbas av bakslag upplever de att all känsla av 
normalitet försvinner. Upplevd hälsa är något som personerna behöver för att uppnå normalitet. 
Genom personcentrerad vård kan sjuksköterskan främja hälsa och hjälpa personerna på deras 
väg tillbaka till ett normalt liv (Ekman et al., 2011).  

Att återta sin plats i familjen upplevs som ett steg i tillfrisknandet och är positivt. I 
resultatet framkommer att stödet från familj och vänner är viktigt för personerna efter 
transplantationen och familjerelationerna djupnar ofta. Personerna gläder sig över att kunna 
leka med sina barn och gå ut med hunden igen. Även att återgå till arbetet och ha möjligheten 
att kunna resa iväg är något som de känner är ett steg mot att återskapa sitt liv. Lundmark, 
Lennerling, Almgren, och Forsberg (2016b) skriver att vissa personer uppger att återgå till 
arbetet är en viktig del av tillfrisknandet. Det finns de som väljer att börja arbeta hemifrån innan 
de är fysiskt redo att återvända till arbetsmiljön. 

I resultatet framkommer att biverkningar av medicinerna som personerna tar efter sin 
transplantation leder till att de ändrar sina doser på egen hand. Som tidigare nämnts upplever 
sjuksköterskor att grundlig information och undervisning ökar följsamheten av medicineringen. 
Williams et al. (2015) styrker att det sker på grund av att personerna besitter kunskap om 
medicinernas biverkningar och hur det påverkar det nya organet.  

I resultatet framkommer det att under tiden efter transplantationen använder sig 
personerna av olika strategier som positivt tänkande och följsamhet till restriktioner och 
mediciner, för att underlätta vägen tillbaka till sitt nya liv. Lundmark et al. (2016b) bekräftar 
att positivt tänkande fungerar som en strategi vilket hjälper dem under återhämtningen. De 
beskriver att personer undviker folksamlingar och personer som bär på infektioner eftersom det 
kan skada organet om personen smittats. Personerna jämför sitt nuvarande hälsotillstånd med 
tiden före transplantationen och finner att de mår bättre nu efteråt (Lundmark et al., 2016b). 

 Gire Dahl & Moen (2018) visar i sin studie att kommunikationen med personer och 
deras anhöriga är minst lika viktig efter transplantationen eftersom det stärker de anhörigas 
möjlighet att stötta personerna. Resultatet visar att ytterligare en strategi som personerna 
använder under sitt tillfrisknande är att ta emot stöd från vänner och familj. De närstående kan 
stötta personen som genomgått en transplantation på ett adekvat sätt om de fått information 
angående detta från vårdpersonalen.  

Personer i studien uppger att sociala situationer kan bli besvärliga för att alla nya 
mediciner väcker frågor hos människor som är närvarande när de behöver ta läkemedlen. De är 
rädda för att uppfattas som sjuka trots att de nu upplever sig som friska och likaså möts av 
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attityden att de nu är friska och inte behöver äta lika mycket mediciner. Det leder till dålig 
följsamhet vid medicinintag i sociala sammanhang. Lundmark et al. (2016b) skriver att 
personer uttrycker att det inte finns någon frisk person som förstår hur det är att vara livshotande 
sjuk och därefter få sin hälsa tillbaka. Personer uppger att vänner förväntar sig att allt återgår 
till det normala efter transplantationen, därför känner personerna att det behövs stöd och 
förståelse i situationen (Almgren, Lennerling, Lundmark, & Forsberg, 2017). 

Det blir komplicerat för personerna i sociala sammanhang när de själva upplever det 
som att de har god hälsa, men omgivningen uppfattar det tvärt om. Lundmark et al. (2016b) 
skriver att personer upplever att hälsa och återhämtning är två skilda saker som inte är beroende 
av varandra. De känner att de kan uppleva god hälsa trots att de inte har återhämtat sig fullt ut 
efter transplantationen. Det styrks av Katie Erikssons (2018) definition av hälsa där personen 
kan uppleva en känsla av hälsa trots fysisk dysfunktion. 

Den direkta tiden efter transplantationen drabbas många av psykiska problem och en 
känsla av att förlora kontroll i samband med infektioner eller avstötning. Almgren et al. (2017) 
beskriver i sin studie att personer har svårt att acceptera att det nya organet kan stöttas bort till 
skillnad från deras egna organ. De tänker hela tiden på hur länge det nya organet kommer 
fungera.  När sjuksköterskan använder sig av personcentrerad vård kan hen ge stöd till personer 
som genomgått en organtransplantation och hjälpa dem att öppna upp sig om sina tankar och 
oro (Ekman et al., 2011).   

I studien framkommer det att personerna upplever blandade känslor efter 
transplantationen. Samtidigt som de är glada och tacksamma över att ha fått en andra chans i 
livet, känner de fortfarande skuld över donatorn som inte längre finns i livet. Lonargáin, 
Brannigan, & Murray (2017) skriver att personer som har mottagit ett organ upplever blandade 
känslor som glädje, hopp och tacksamhet. Lundmark et al. (2016b) beskriver att personer 
upplever känslan av lycka, tacksamhet, glädje i ett tidigt skede efter transplantationen. För dem 
handlar det om en andra chans i livet, där de övervunnit sin sjukdom genom operationen.  

Samtidigt som de känner tillit till det nya organet är de rädda för en avstötning och 
denna känsla förstärks speciellt vid sjukdom, det leder till att tankarna kring avstötning och 
komplikationer kommer. Personerna känner även rädsla för andra sjukdomar som de har lättare 
att få på grund av alla mediciner. Almgren et al. (2017) skriver att personer upplever rädsla för 
njurskador, cancer och diabetes, vilket är sjukdomar som personer drabbas av på grund av 
medicinerna. Det finns även en rädsla för infektioner som kan försvåra tillfrisknandet och 
innebära en risk för organet.  Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan ställer öppna 
frågor om personernas känslor för att kunna lyfta tankar och rädslor som personerna upplever. 
Ekman et al. (2011) skriver att genom användning av personcentrerad vård kan sjuksköterskan 
få reda på vilka rädslor just den här personen har och därmed ge individanpassad omvårdnad. 

En annan studie beskriver hur dåligt stöd och undervisning från sjuksköterskor 
påverkar personer som genomgått en organtransplantation. Personer upplever att den ständiga 
oron för om de gör rätt och om de gör tillräckligt mycket i sin nya situation, beror på att de inte 
får rätt stöd (Almgren et al., 2017).  Att ständigt uppleva oro och stress påverkar hälsan negativt 
och Eriksson (2017) menar att ohälsa kan upplevas genom psykiskt illabefinnande. 
 Detta kan påverka personerna i deras dagliga liv.  

I resultatet betonas att personerna känner att de inte får tillräckligt med information 
från sjuksköterskor, vilket gör att de inte har verktyg att hantera motgångarna de ställs inför 
eller har kunskap om vilken sorts liv de kan uppnå efter organtransplantationen. Almgren et al., 
(2017) styrker att personer upplever att de inte får tillräckligt med information och att detta gör 
att personerna oroar sig i onödan och känner ett stort behov av stöd. De områden där personerna 
uttrycker brist på kunskap är rörande matrestriktioner, fysisk aktivitet och medicinering. Ekman 
et al. (2011) skriver att med hjälp av personcentrerad vård ser sjuksköterskan hela personen och 
inte bara sjukdomen. Genom att lyssna på personen och bilda ett partnerskap kan oro 
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förebyggas. Både bemötande och omhändertagande förbättras så att personen får trygghet i sin 
situation. 

Slutsatser   
Resultatet visar att personer som genomgått en organtransplantation upplever både fysiska och 
psykiska påfrestningar under tillfrisknandet. De positiva och negativa upplevelserna beskrivs i 
teman En ny verklighet, Nya strategier och Känslomässig bergochdalbana. En slutsats som kan 
dras av resultatet är att en stor del av de negativa upplevelserna som personerna genomgår under 
sitt tillfrisknande kan förebyggas genom information, undervisning och stöd av sjuksköterskor. 
Följsamheten gällande medicinering och restriktioner blir större om personerna får tillräckligt 
med kunskap gällande medicinering och restriktioner. Trots det upplever en stor del av personer 
som genomgått en transplantation att de inte har fått tillräckligt med information.  

Det framkommer även att personer som genomgått en organtransplantation kan 
underlätta sin väg tillbaka till ett normalt liv genom att tänka positivt och ta emot hjälp från 
familj och vänner. Det visar sig att anpassa sitt arbete och optimera sin kropp för att förhindra 
komplikationer är andra strategier som personer som genomgått en organtransplantation 
använder sig av. En annan slutsats som författarna kommer fram till är att personer som 
genomgått en organtransplantation har behov av ett socialt nätverk som underlättar deras resa 
tillbaka till ett normalt liv. 

Möten med personerna kan ske på akutmottagningar och vårdcentraler, därför behöver 
sjuksköterskor och övrig vårdpersonal öka sin medvetenhet om personer som genomgått en 
organtransplantation och deras livsomställningar.  

 

Praktiska implikationer  
Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och hen har som ansvar att se till att personer får 
tillräckligt med information om sin vård gällande undersökningar och behandlingar så att de 
själva kan vara beslutsfattare. I Patientlagen (SFS 2014:821) framkommer att patienten ska vara 
delaktig i sin vård i största mån, att hen har rätt till tillräcklig information om sitt hälsotillstånd, 
undersökningar och behandlingar. Personer som genomgått en transplantation upplever att de 
inte får tillräckligt med information och därför behöver detta området förbättras. Resultat i 
denna litteraturbaserade studie bidrar med kunskap kring personers upplevelser som genomgått 
en organtransplantation. Genom personcentrerad vård stärker sjuksköterskan personen med 
hjälp av undervisning och individanpassat bemötande. Det partnerskapet gör att personen och 
sjuksköterskan får en bättre dialog som förebygger dålig följsamhet och minskar risken för oro 
hos personen. Kunskapen ger sjuksköterskan bredare kompetens i detta område och bidrar till 
personcentrerad och individanpassad vård. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Författarna till studien har barn som stått på väntelistan och ett av barnen har genomgått en 
organtransplantation. Det gör att vi har erfarenhet av vården kring allvarligt sjuka barn och 
vården efter en organtransplantation. Kunskapen vi besitter handlar mer om anhörigas 
upplevelser, därför bidrar studien med ny kunskap till oss.  

Personer som genomgått en organtransplantation upplever ett behov av bättre stöttning 
och information från sjuksköterskor, för att kunna känna sig trygga. Sjuksköterskans ansvar är 
att informera patienter om tiden efter transplantationen, deras förändrade livssituation och 
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eventuella bakslag.  Med hjälp av kunskaperna som de har fått från sjuksköterskan kan 
personerna känna sig trygga under sitt tillfrisknande.  

 Forskning finns gällande personers upplevelser som genomgått en 
organtransplantation. Vidare forskning behövs då författarna till studien upplever att 
sjuksköterskor har ett behov av att öka sin kunskap om personers upplevelser för att kunna ge 
individanpassad och personcentrerad vård. 
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personen och 
sjuksköterskan får en 
bättre dialog som 
förebygger dålig 
följsamhet och minskar 
risken för oro hos 
personen. nätverk efter att 
förlora sina gamla vänner 
och sitt sociala stöd.  

Grad 1 

Forsberg, A., 
Cavallini, J., 
Fridh, I., & 
Lennerling, A., 
2016. Sverige 

Problem: Trots tidigare 
forskning behövs 
ytterligare studier kring 
sociala funktioner hos 
personer som har 

Kvalitativt och induktivt 
tillvägagångssätt med 
semistrukturerade 
intervjuer.  

20 pers.: 13 män, 7 
kvinnor.  Inklusioner: 12 
månaders kontroll efter 
organtransplantation. 

Sociala funktioner som 
jobb och resor är de 
viktigaste aspekterna som 
hjälper personerna att 
återuppta det normala 
livet.  

Grad 1 



 

Författare, Årtal, 
Land 

Problem och syfte Analys och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

genomgått en 
organtransplantation. 
Syfte: Undersöka de 
viktigaste problem som 
är förknippade med 
social funktion efter 
organtransplantation 
och hur patienter 
hanterar dessa problem 

Materialet analyserades 
enligt Grounded Theory 
utvecklad av Charmaz.  
 

Frejd, L., Nordén, 
G., & Dahlborg-
Lyckhage, 
E.,  2008. Sverige 

Problem: Öka 
sjuksköterskornas 
förståelse för personers 
upplevelser efter att ha 
genomgått en 
organtransplantation. 
Syfte: Att förklara hur 
patienter upplever tiden 
efter 
organtransplantation 

Semistrukturerade 
intervjuer.  
Materialet analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys enligt 
Graneheim och 
Lundman. 

14 pat.: 11 män, 3 
kvinnor. Inklusioner: 
svensktalande och 
förstagångstransplanterad
e patienter 

Kroppsligt lidande och 
välbefinnande efter 
organtransplantation. 

Grad 1 

Boaz, A., & 
Morgan, M., 
2014. England 

Problem: Det finns få 
studier som fokuserar 
på patienternas 
uppfattning av 
välbefinnande och hur 
detta eventuellt ändras 
över tid.  
Syfte: Utforska 
patienternas 
uppfattningar och 
upplevelser av 

Kvalitativ metod, med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Materialet skrevs in i 
NVivo9 där det sedan 
kodades. 

25 pers.: 15 män, 10 
kvinnor. Inklusioner: 18 
år och äldre, både män 
och kvinnor, olika 
tidsperioder efter 
organtransplantation. 

Varje person har sin syn 
på det "normala" 
oberoende på hur lång tid 
efter organtransplantation 
som gått.  

Grad 1 



 

Författare, Årtal, 
Land 

Problem och syfte Analys och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

normalitet vid tre 
tidpunkter efter 
organtransplantation 

Low, J.K., 
Crawford, K., 
Manias, E., & 
Williams, A., 
2017. Australien 

Problem: Tidigare 
studier erbjuder lite 
information gällande 
personers behov för att 
hantera stressfaktorer  
efter en njurtrans-
plantation.  
Syfte: Att förstå 
stressfaktorer som är 
relaterade till livet efter 
njurtransplantation, 
med fokus på 
följsamhet vid 
medicineringen och de 
copingstrategier som 
personer använder för 
att hantera 
stressproblem. 

Beskrivande och 
undersökande studie, 
med semistrukturerade 
intervjuer. 
Materialet analyserades 
enligt The Theory of 
Planned Behaviour av 
Ajzen.  

25 pers.: 15 män, 10 
kvinnor. Inklusioner: 
personer som antingen 
hade behållit sitt 
njurtransplantat i mer än 
åtta månader eller hade 
förlorat transplantatet på 
grund av dålig medicinsk 
följsamhet 

Två kategorier tas fram: 
Orsaker till svårigheter 
efter organtransplantation 
och Hantering av resurser 
för att underlätta livet efter 
organtransplantation. 

Grad 1 

Schipper, K., 
Abma., T.A., 
Koops, C., 
Bakker, I., 
Sanderman, R., & 
Schroevers, M.J., 
2014. 
Nederländerna 

Problem: Tidigare 
studier som fanns var 
främst kvantitativa och 
dessa undersökte inte 
erfarenheter på samma 
sätt.  
Syfte: Undersöka 
patienternas 
erfarenheter som 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Materialet analyserades 
med innehållsanalys 
enligt Charmaz.  

30 pers.: 16 män, 14 
kvinnor. 18 pers. - 
individuella intervjuer, 
12 pers. - två 
fokusgrupper. Maximal 
variation av ålder (18+), 
kön och tiden efter 
transplantation. 

Positiva förbättringar vad 
gäller anpassning efter 
transplantation, samt 
svårigheter kring 
medicineringen och dess 
biverkningar. 
Förhoppningar och 
besvikelse. 

Grad 1 



 

Författare, Årtal, 
Land 

Problem och syfte Analys och metod Urval och studiegrupp Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

genomgått en 
njurtransplantation: 
positiva och negativa 
konsekvenser av 
transplantationen, och 
strategier som hjälper 
att anpassa sig efter 
transplantationen.  
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