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Abstract 
 
Background Each year, 800 people wait for an organ transplant in Sweden. The development 

of drugs for organ rejection has evolved over the past 60 years, which has 
increased the survival of patients who have undergone organ transplantation. 
The most common organ transplanted is the kidney, liver, lung and heart. There 
are more studies done on quality of life after an organ transplant, but very few 
studies on quality of life before organ transplantation.  

 
Aim The aim of the study was to describe the experiences of quality of life among 

patients waiting for an organ transplant. 
 
Method A literature overview of eight articles was analyzed in both similarities and 

differences. The articles were published between 2002 and 2012.  
 
Results The result is presented in four themes, hope of life, living in uncertainty, the 

body fails and need for support. In some of the themes subthemes were found. 
Most themes affected quality of life in a negative way. Stress and anxiety were 
two factors that many patients described as a cause of low quality of life. Many 
patients described the waiting time as living in uncertainty. Various disease 
symptoms showed differently depending on the underlying disease.  

 
Conclusion Results showed that patients waiting for an organ transplant have a low quality 

of life but only a few studies showed that these patients, despite their disease, 
could feel joy. 

 
Keywords Nurse, organ transplant, patient, quality of life and waiting.  
 
Nyckelord Livskvalitet, organtransplantation, patient, sjuksköterska och väntan.  



INNEHÅLL 
Inledning ..............................................................................................................1 

Bakgrund .............................................................................................................1 

Transplantation .....................................................................................................................................................1 

Livsvärld ...............................................................................................................................................................2 

Lidande .................................................................................................................................................................3 

Næss teori om livskvalitet.....................................................................................................................................3 

Definitioner av livskvalitet ...................................................................................................................................4 

Problemformulering ...........................................................................................4 

Syfte ......................................................................................................................5 

Metod....................................................................................................................5 

Datainsamling .......................................................................................................................................................5 

Urval .....................................................................................................................................................................5 

Analys ...................................................................................................................................................................6 

Resultat.................................................................................................................6 

Hopp om livet .......................................................................................................................................................6 

Leva i ovisshet ......................................................................................................................................................6 

Att kroppen sviker ................................................................................................................................................8 

Behov av stöd........................................................................................................................................................8 

Diskussion ............................................................................................................9 

Metoddiskussion ...................................................................................................................................................9 

Resultatdiskussion ..............................................................................................................................................10 

Konklusion .........................................................................................................12 

Referenser ..........................................................................................................13 

Bilaga I ...................................................................................................................  

Bilaga II..................................................................................................................



1 
 

Inledning 
I Sverige väntar ungefär 800 personer varje år på ett eller flera organ. År 2012 gjordes det 692 
organtransplantationer i Sverige. Antalet patienter som står uppsatta på väntelista för en 
organtransplantation är nästan alltid konstant (Socialstyrelsen, 2012).  
 
Livskvalitet är ett begrepp som uppfattas olika från individ till individ. När en patient hamnar 
på väntelista för organtransplantation kan denna händelse påverka patientens livskvalitet 
negativt. För patienter som väntar på hjärta, njure och lunga är tiden före transplantationen 
livshotande på grund av organsvikten (Sanner, 2002). Därmed kan olika känslor och 
upplevelser uppstå i väntan som påverkar livskvaliteten. Eftersom väntan kan vara lång är det 
troligt att sjuksköterskor i olika sammanhang möter patienter under denna period av väntan. I 
denna studie vill vi därför beskriva patienters livskvalitet i väntan på en organtransplantation. 
 
Bakgrund 
Enligt Ekberg (2004) finns det historier som påstår att det skett transplantationer av organ och 
vävnader mellan människor redan före Kristi födelse. Under 1800-talet ska det finnas 
tillförlitliga rapporter om lyckade hud- och bentransplantationer År 1954 gjordes den första 
lyckade organtransplantationen i världen. En 22-årig man fick en njure av sin tvillingbror. 
Denna man behövde inte några immunhämmande mediciner mot avstötning eftersom han och 
donatorn var enäggstvillingar. År 1964 utfördes den första lyckade transplantationen av en 
njure i Sverige (Ekberg, 2004). Tio år senare transplanterades en bukspottkörtel för första 
gången och tio år efter det gjordes de första transplantationerna av lever och hjärta. De första 
medicinerna mot avstötning togs fram under 1960-talet.  Fram till och med idag har 
medicinen utvecklats och risken för avstötning har minskat på grund av bättre 
immunsuppressiv behandling, det vill säga behandling med läkemedel mot avstötning. 
  
Transplantation 
De organ som främst transplanteras är njure, lever, lunga och hjärta. Enligt Socialstyrelsen 
(2012) utfördes det 744 organtransplantationer år 2011. Av dessa genomgick 435 patienter en 
njurtransplantation, varav 184 njurar kom från levande donatorer. Levertransplantationer 
utfördes på 156 personer varav 4 organ kom från levande donatorer. Lungor transplanterades 
59 gånger och hjärta transplanterades 51 gånger. 
 
Uremi är en symtombild som uppträder vid avancerad njursvikt (Ericson & Ericson, 2008). 
Det är en vanlig grundsjukdom för njursjuka patienter (Ekberg, 2004). Patienten kan lida av 
initiativlöshet, trötthet, huvudvärk och koncentrationssvårigheter samt avmagring, illamående, 
diarré, törst och klåda (Ericson & Ericson, 2008). Den behandling som ges under väntetiden 
är dialys. Det finns två olika typer av dialys, hemodialys vilket innebär att blodet filtreras 
genom ett filter och peritonealdialys som innebär att blodet filtreras genom bukhinnan. 
Väntetiden för att få en ny njure är i genomsnitt minst två år. Valet av patient för en 
njurtransplantation avgörs av hur länge patienten stått på väntelista, ålder och vilken typ av 
njure som ska transplanteras (Ekberg, 2004).  
 
Kronisk leversjukdom är ett kriterie för att hamna på väntelista för levertransplantation. Klåda 
är ett framträdande symtom. Andra symtom som är vanligt förekommande är diarré och 
illamående (Friman, 2002). Vid akut leversvikt kan symtomen vara medvetandepåverkan, 
gulsot och trötthet (Ericson & Ericson, 2008). Patienter som blir remitterade för 
levertransplantation ska ha en förväntad överlevnad på mindre än ett år. Det bör även 
övervägas att remittera patienter för levertransplantation om de har försämrad livskvalitet med 
uttalad trötthet och orkeslöshet, svår klåda och är undernärda (Friman, 2002). Patienter som 
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prioriteras är de med akut leversvikt som livshotande tillstånd. En transplantation kan då ske 
inom några dagar (Ekberg, 2004).  
 
Kronisk lungsjukdom är den vanligaste indikationen för att få en lungtransplantation med en 
begränsad förväntad överlevnad på två till tre år och där en alternativ behandling inte finns 
(Mårtensson & Scherstén, 2002). En patient med lungsjukdom kan känna av andfåddhet redan 
vid lätt ansträngning. Avmagring, utspänd bröstkorg och indragna halsgropar samt hosta och 
ökad slemsekretion är också vanligt förekommande (Ericson & Ericson, 2008). I första hand 
väljs patienter som på kort sikt har en uppenbar dödsrisk. Dödlighet för de som väntar på en 
lungtransplantation är hög. Ungefär 20 % av patienterna avlider under vänteperioden. Det är 
svårt att hitta en lämplig donator till varje patient. Donatorn bör ha samma kroppsstorlek som 
patienten för att lungan ska passa. Om någon infektion finns i kroppen eller om patienten 
försämras i sitt hälsoläge tas denne bort från väntelistan under en tid fram till ett förbättrat 
tillstånd (Mårtensson & Scherstén, 2002).  
 
Den främsta indikationen för en hjärttransplantation är att patienten ska ha uttalad hjärtsvikt 
med dålig prognos (Bergh & Nilsson, 2002). För att få en hjärttransplantation ska patienten ha 
prövat all medicinsk behandling som finns att tillgå utan resultat. En hjärttransplantation ska 
öka livskvaliteten och prognosen för framtiden för att den ska utföras (Bergh & Nilsson, 
2002).  Den förväntade överlevnaden utan en hjärttransplantation ska även vara beräknad till 
mindre än ett år (Ericson & Ericson, 2008). Dessa patienter har bland annat symtom som 
trötthet, ödem och nedsatt prestationsförmåga. Symtom som trötthet och andfåddhet visar sig 
även i vila (Schenck-Gustavsson, Kanter & Mårtensson, 2009-2010). Vid svår hjärtsvikt kan 
även njurarnas funktion försämras till den grad att patienten även behöver genomgå dialys 
(Bergh & Nilsson, 2002).  
 
Från och med operationsdagen och resterande del av livet får den transplanterade patienten ta 
mediciner som är immunhämmande för att förhindra avstötning av det nytransplanterade 
organet (Ekberg, 2004). Den akuta avstötningsepisoden kan inträffa under det första halvåret 
efter transplantationen. Ungefär 20 % av patienterna drabbas av detta. Nytransplanterade 
patienter måste därför ta höga doser läkemedel i början för att sedan successivt sänka dessa. 
Om funktionen av transplantatet istället försämras långsamt kallas denna process kronisk 
avstötning. Riskfaktorer är både immunologiska och icke immunologiska. Patienter som 
tidigare har haft akut avstötning löper större risk att få kronisk avstötning (Holgersson, 
Möller, Olerup & Persson, 2002). 
 
Organ kan tillvaratas för transplantation från både levande och avlidna personer. Personen ska 
vara diagnostiserad med total hjärninfarkt för att få bli donator vilket innebär att hjärnan är 
helt utan blodcirkulation (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002). I lagen om transplantation 
(SFS 2006:354) står det att biologiskt material får tas från en avliden om personen tidigare 
medgett detta. Om den avlidne ej sedan tidigare motsatt sig donation kan närstående ta beslut 
om organdonation. Lagen beskriver också hur donationer från levande patienter får utföras. 
Biologiskt material får endast tas från en levande människa om denne gett sitt samtycke (SFS 
2006:354). En transplantation får ej göras från en levande människa om det föreligger 
allvarlig fara för donatorns liv eller hälsa 
 
Livsvärld 
Livsvärlden är den värld alla individer lever i, den enskilda individens subjektivt upplevda 
värld. De grundläggande dragen för livsvärlden är att den är verklig och meningsbärande. 
Normalt fungerar människor självständigt och utvecklas genom livet och det sker oftast ingen 
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reflektion över livsvärlden vilket innebär att livsvärlden ofta tas för givet genom livets gång. 
När sjukdom eller skada uppkommer förändras upplevelsen och därmed livsvärlden. Med 
utgångspunkt från sjukdomens inverkan på människans livsvärld är det lättare att få en 
förståelse för upplevelsen av att bli sjuk eller att leva med en sjukdom (Kristoffersen, 2005).  
 
Sjuksköterskan kan förstå patientens upplevelse och vad det innebär genom att använda sig av 
ett livsvärldsperspektiv. Upplevelse av kropp, tid och rum i samband med sjukdom, hur det är 
att leva med en sjukdom och hur sjukdomen kan ha en inverkan på patientens dagliga liv 
förtydligas i ett livsvärldsperspektiv. Genom att sjuksköterskan lyssnar på patientens egna 
upplevelse och berättelse om den egna situationen, besvär eller hinder, ges en möjlighet att 
förstå vad den specifika upplevelsen innebär för just denna patient (Flensner, 2010). 
Livsvärlden förändras i samband med organsvikten och när patienter hamnar på väntelista kan 
livsvärlden ändras återigen eftersom i väntan uppkommer känslor om vad som kan ske i 
framtiden.  
 
Lidande  
Det finns enligt Eriksson (1994) tre olika dimensioner av lidande, vård-, sjukdoms- och 
livslidande.  Vårdlidande kan beskrivas som det onödiga lidandet som uppstår i samband med 
vårdandet och är ofta förknippat med patientens upplevelse av förlorad värdighet. 
Sjukdomslidande innebär det kroppsliga lidande som uppstår av sjukdomen i sig. Livslidande 
är det lidande som uppkommer under det mänskliga livet (Eriksson, 1994). När patienter 
väntar på organtransplantation är väntan det som är centralt för lidandet. De tre olika 
dimensionerna bör därför tas hänsyn till. Det uppdrag sjukvårdspersonalen har i vårdandet är 
att lindra lidande och förhindra onödigt lidande. Den så kallade vårdrelationen, relationen 
mellan vårdare och patient, har en central roll. Patienten ska återfå hälsa, bevara hälsa eller 
må bra trots sjukdom och lidande. Upplevelsen av lidande är unikt för varje patient (Eriksson, 
1994). Söderberg (2009) skriver att kunskap och förståelse om lidande är utgångspunkt för att 
kunna lindra lidande och förhindra ett onödigt lidande. Då patienter i väntan på ett organ kan 
känna ett lidande av de tre dimensionerna beroende på den unika upplevelsen, bör 
sjuksköterskan känna till de olika dimensionerna av lidande samt hur väntan upplevs för den 
enskilde patienten. 
 
Næss teori om livskvalitet 
Siri Næss är psykolog och forskare vid Norska institutet för forskning om uppväxt, 
välbefinnande och åldrande. Næss har forskat om hälsa som livskvalitet i många år och har en  
teori om livskvalitet. Næss (2001) skriver att den inre upplevelsen hos individer kan kopplas 
ihop med livskvalitet och därmed också med psykiskt välbefinnande. Med psykiskt 
välbefinnande menar Næss att det är den subjektiva upplevelsen av den egna livssituationen. 
Næss menar att livskvalitet är samma sak som att ha det bra. Att ha det bra är att ha goda 
känslor och positiva värderingar av sitt eget liv. Goda känslor är enligt Næss glädje, 
engagemang och kärlek. Positiva värderingar kan vara att individen känner sig tillfreds med 
livet, har självrespekt och en upplevelse av mening i tillvaron. Som motsats till goda känslor 
finns det också onda känslor som kan vara nedstämdhet, ångest och ensamhet. Negativa 
värderingar kan vara missnöje med livet, skam och upplevelse av oanvända förmågor. 
Känslor och värderingar påverkar varandra och är subjektiva upplevelser. Næss menar att 
dessa känslor och värderingar är kvaliteten på upplevelsen och det är det som är livskvalitet. 
Livskvalitet kan också beskrivas som psykiskt välbefinnande eftersom det är en subjektiv 
upplevelse. 
Genom att  göra en mer fördjupande definition av begreppet livskvalitet har Næss angett fyra 
olika signalement på livskvalitet som psykiskt välbefinnande. 
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- Livskvalitet knutet till individen, inte till samhället 
När det pratas om livskvalitet kopplas det ofta samman med individer men det är viktigt att 
veta vilken typ av samhälle som skapar störst livskvalitet för flest människor. Det samhälle 
som riktar in sig på den enskilda människans lycka och upplevelse av tillvaron eller ett 
samhälle som ser till värdet av solidaritet och gemenskap.  

- Livskvalitet knutet till individens inre upplevelser 
Vad du gör, har och omges utav behöver inte vara väsentligt för ha en hög livskvalitet. Men 
individers personlighetsdrag kan påverka livskvaliteten både positivt och negativt. Positiva 
egenskaper kan bidra till upplevelsen av hög livskvalitet medans negativa egenskaper kan ge 
en låg livskvalitet. En individs personlighetsdrag kan påverka sättet att förhålla sig och 
hantera livets utmaningar och har således konsekvenser för livskvaliteten.  

- Livskvalitet knutet till närvaro av positiva och frånvaro av negativa upplevelser 
Det är viktigt att bidra till att öka individens positiva upplevelser och inte rikta in sig på att 
minska de negativa inre upplevelserna individen kan ha. Om detta sätts i ett sammanhang där 
en patient är svårt sjuk går det att försöka öka livskvaliteten genom att hjälpa patienten att 
söka positiva upplevelser. 

- Livskvalitet knutet till individens positiva och negativa upplevelser av kognitiv eller 
affektiv art 

Som skrivet tidigare så påverkar värderingar (kognitiva) och känslor (affektiva) varandra. 
Med det menas att positiva värderingar bidrar till positiva känslor samtidigt som negativa 
värderingar bidrar till negativa känslor (Næss, 2001). 
 
Definitioner av livskvalitet 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar livskvalitet som den subjektiva uppfattningen 
som individen har i relation till det kultur- och värdesystem som den lever i. Livskvalitet sätts 
sedan i relation till individens mål, förväntningar, normer och problem. Det är ett brett 
rankingsystem som påverkas av individens fysiska hälsa, psykiska status, nivå av 
självständighet, sociala relationer, personliga tro och förhållandet till sin miljö (WHOQOL, 
1995). 
 
Nationalencyklopedin (2012) definierar livskvalitet som att livskvalitet handlar om mätbara 
ting. Det kan också avse den subjektiva upplevelsen av den egna situationen eller av värdet på 
det som går att mäta. De förutsättningar som finns för att ha en god livskvalitet bör i sig 
skiljas från livskvalitet. Det innebär att dålig hälsa kan bidra till att minska livskvaliteten men 
att dålig hälsa  inte måste orsaka en dålig livskvalitet.  
 
Problemformulering 
Denna studie belyser upplevelser som påverkar livskvalitet hos patienter som väntar på en 
organtransplantation. Livskvalitet är den subjektiva upplevelsen av den egna livssituationen. 
Patienter som väntar på en organtransplantation lever med en överhängande organsvikt och 
svåra symtom som följd av detta samt med en ständig oro och ovisshet om vad som ska ske i 
framtiden. Det finns tidigare forskning som belyser patienters livskvalitet efter en 
organtransplantation men färre studier gjorda på patienters livkvalitet i väntan på nytt organ. 
Allmänsjuksköterskan kan komma att möta dessa patienter inom vården och därmed finns det 
behov av kunskap och förståelse för hur patienters livskvalitet påverkas av att vänta på ett 
organ. För att öka denna kunskap och förståelse behöver patienters upplevelser av livskvalitet 
studeras när de står uppsatta på en väntelista för organtransplantation. 
 
 
 



5 
 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser som påverkar patienters livskvalitet i 
väntan på ett nytt organ. 
 
Metod 
Den här studien var en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) handlar en litteraturöversikt 
om att skapa sig en översikt om kunskapsläget inom det specifika området. Den utgjordes av 
ett systematiskt val av texter inom det verksamhetsområde som allmänsjuksköterskan har. 
Friberg (2006) menar att utgångspunkten i ett problemområde är både av kvalitativt och 
kvantitativt intresse, vilket innebar att de artiklar som söktes var både kvalitativa och 
kvantitativa. Efter att val av problemområde gjorts genomfördes en litteratursökning, se 
Bilaga I. Ett helikopterperspektiv anlades som enligt Friberg (2006) innbär att ett 
helhetsbegrepp tas på området och att fokus ska vara riktat mot det som är mest utmärkande 
inom området. Därför anlades ett helikopterperspektiv för att få en översikt om vad som fanns 
publicerat inom området. Därefter gjordes en avgränsning till ett urval. 
 
Datainsamling  
Databaser som användes för litteratursökningen var Cinahl och Pubmed. Dessa valdes 
eftersom de är omvårdnadsbaserade och medicinska databaser. Sökorden var Quality of life, 
organ transplant, organ transplant*, before, waiting list, transplantation, patients, life 
quality, awaiting, transplant, experience* och transplant*. Den första sökningen gjordes i 
Cinahl med sökorden Quality of life och organ transplant eftersom dessa är grundbegrepp för 
uppsatsen och relevanta för ämnet. Dessa ord gav inte tillräckligt med träffar och därför 
utökades sökningen. Trunkering efter ord som organ transplant och transplant gjordes för att 
utöka antal träffar. Enligt Östlundh (2006) omfattar en trunkering ordens alla böjningsformer. 
Sökord som before, waiting list och awaiting hittades i vissa artiklar och användes för att 
utöka sökningen. Alla titlar som framkom under sökningarna lästes noggrant. De artiklar som 
valdes ut för läsning av abstract var de artiklar som möjligen kunde besvara syftet till studien. 
Av dessa lästa abstract kunde sedan ett urval ske.  
 
Urval 
Inklusionskriterierna var artiklar skrivna om transplantation av njure, lever, lunga och hjärta. 
Dessa inkluderades eftersom de är det vanligast utförda transplantationerna. De skulle studera 
tiden före transplantationen genomförts för att syftet skulle kunna besvaras. Tre artiklar 
behandlade tiden före och efter transplantation och valdes därför att koppling till syftet kunde 
ske. Artiklar skulle vara publicerade mellan 2002 och 2012. Detta för att sökningar som 
gjordes med ett mindre årsspann gav för få träffar och därför utökades sökningen till tio år. 
Peer reviewed valdes för att få fram artiklar som var vetenskapliga. Artiklar skulle vara 
skrivna på engelska. Vi hade hoppats på att använda studier som var genomförda enbart i 
Europa men artiklar från Australien, Kina och USA inkluderades slutligen på grund av att det 
inte fanns tillräckligt med artiklar från Europa som besvarade syftet med studien. 
Exklusionskriterier var artiklar som var skrivna om barn och anhöriga då vi valt att belysa 
problemet utifrån vuxna patienters livsvärld samt artiklar som behandlade patienters 
livskvalitet efter transplantation. Efter att artikelsökningar och urval var genomförda blev det 
slutgiltliga resultatet elva artiklar. De elva artiklar som valdes ut för granskning lästes igenom 
självständigt av författarna för att skapa en uppfattning av innehållet. Samtliga artiklar 
granskades också enligt Fribergs (2006) modell som granskar artiklarnas kvalitet med hjälp av 
förslag på frågor som ska ställas till artiklarna. Frågor som bör ställas till texten för 
kvalitetskontroll ska enligt Friberg (2006) behandla problemformulering, syfte, teoretisk 
utgångspunkt, metod, resultat samt diskussion. Frågorna är kritiska mot texten och de 
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kontrollerar artikelns kvalitet och de är olika utformade för kvalitativa studier respektive 
kvantitativa studier. Efter att artikelgranskningen var utförd träffades författarna för att 
diskutera artiklarnas kvalitet. Tre artiklar exkluderades eftersom de behandlade patienters 
livskvalitet efter en organtransplantation. Åtta artiklar användes slutligen i resultatet. Fyra av 
dessa artiklar var kvalitativa och fyra var kvantitativa. 
 
Analys 
Vi har använt Fribergs (2006) analysmetod. Friberg skriver att det är bra att ha fokus på några 
infallsvinklar i analysen för att göra en avgränsning. Fokus lades på likheter och skillnader i 
artiklarnas resultatinnehåll. 
 
De åtta artiklar som analyserades redovisas i Bilaga II. Vi valde att lägga fokus på 
resultatinnehållet från de valda artiklarna och tillsammans jämförde författarna likheter och 
skillnader från resultatinnehållet. Enligt Friberg ska det beaktas att kvalitativa respektive 
kvantitativa artikelresultat skiljs åt gällande fokus på ord och på siffror. Nyckelord och 
meningsbärande enheter arbetades gemensamt fram. Dessa framtogs genom att vi urskiljde 
delar av texter som uppfattades besvara syftet. Teman omarbetades flera gånger innan det 
slutgiltiga resultatet togs fram då det var svårt att skilja på de olika teman som ofta 
behandlade samma företeelser. Slutligen framkom det fyra teman.  
 
En etisk aspekt av denna studie har varit att inte plagiera andras texter.  Resultatet och 
sammanställningen har i analysen av studiernas resultat inte presenterats till vår fördel utan 
istället utifrån funnet resultat.   
 
Resultat 
I resultatet presenteras de upplevelser som påverkar patienters livskvalitet i väntan på en 
organtransplantation baserat på åtta valda artiklar som presenteras i bilaga II. De teman som 
framkom genom analysen var hopp om livet, att leva i ovisshet, att kroppen sviker samt behov 
av stöd.  
 
Hopp om livet 
Det framkom i tre studier att patienter som väntar på organtransplantation kan uppleva 
positiva känslor som hopp och glädje. Amerera och Wallace (2009) skrev att många patienter 
levde på hoppet om att få en förbättrad hälsa. Det fanns ett stort hopp om att personsökaren 
skulle pipa (Macdonald, 2006). Flera patienter beskrev känslor som exaltering och 
tillfredsställelse av att få ett nytt liv när de fick beskedet att de hamnade på väntelista för 
organtransplantation (Macdonald, 2006). Bjørk och Nåden (2008) fick fram i sina resultat att 
många patienter kände sig trygga eftersom det fanns statistik för god chans till överlevnad. 
Bjørk och Nåden (2008) rapporterar också om reaktioner och upplevelser patienter fick av att 
bli placerade på väntelista. Vissa patienter beskrev det som lycka, lättnad och glädje. En 
känsla att få tillbaka sina liv.  
 
Att leva i ovisshet 
Macdonald (2006) gjorde en studie om patienter som väntar på en lungtransplantation. Det 
framkom att patienterna kände sig felplacerade. Med felpalcerad menades att patienterna inte  
hade sjukdomsinsikt. När dessa patienter fick besked om att transplantation var den enda 
utvägen blev detta ett uppvaknande om sitt tillstånd med känslor som förvåning och ilska. 
Ovisshet var även det en känsla som framkom. Väntetiden kändes för patienterna som ett 
undantagstillstånd, som att någon hade tryckt på paus. Patienterna upplevde också under 
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denna period att de var tvungna att köpa tid för att få stanna kvar på väntelistan. Detta gjorde 
de genom att försöka undvika en infektion och viktuppgång. I studien av Bjørk och Nåden 
(2008) beskrev patienter som precis hade blivit sjuka och nyligen fått symtom att de inte 
kände lättnad och glädje över beslutet om transplantation, de förstod att det var något som var 
nödvändigt och ville bara ha det överstökat. Flera patienter visste om att det var nödvändigt 
med en transplantation men beslutet kom ändå som en chock och de behövde tid på sig att 
vänja sig vid tanken. 
 
Bjørk och Nåden (2008) skrev i resultatet att patienter kände ångest när de tänkte på 
komplikationer som kan uppstå i framtiden. Gutteling, de Man, Busschbach och Darlington 
(2007) kunde konstatera patienter som inte hade ångest hade en god självtillit och de patienter 
som hade ångest kunde inte känna någon självtillit. Amerera och Wallace (2009) skrev att 
patienterna kände ångest inför möjliga komplikationer eller risken att dö efter operation. 
Karapolat et al. (2008) som gjort en studie om hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos 
patienter som väntar på hjärttransplantation kunde påvisa att ångest och depression var 
relaterat till livskvaliteten hos hjärtsviktspatienter. 
 
Denny och Kienhuis (2011) skriver att Burker et al. undersökte patienters strategier att 
hantera livssituationen i väntan på hjärttransplantation. Depression och funktionsnedsättning 
var de faktorer som studerades och där fann de att om patienter hade en negativ strategi för att 
hantera livssituationen var det en stor förutsägelse för att patienten skulle hamna i en 
depression. Gutteling, de Man, Busschbach & Darlington (2007) jämförde HRQoL mellan en 
frisk populationen och patienter som väntar på levertransplantation. Resultatet visade att de 
som väntar på levertransplantation hade signifikant sämre värden av HRQoL än 
jämförelsegruppen. Depressionsvärden för transplantationspatienterna var också signifikant 
sämre än jämförelsegruppen. Ångest, depressionsnivå, självtillit och förmåga att hantera 
livssituationen skiljdes inte åt mellan väntande levertransplantationspatienter och patienter 
som hade leversjukdom. Depression samverkade också med HRQoL. Patienter som inte var 
deprimerade hade större förmåga att hantera livssituationen än de patienter som var 
deprimerade. Chen et al. (2011) gjorde en jämförelse om mild- och svår depression mellan 
patienter som väntade på lungtransplantation och en frisk population. Patienter som stod på 
väntelista fick högre poäng på mild depression än en frisk population, medans den friska 
populationen fick högre poäng på svår depression än patienter som stod på väntelista. I 
studien av Bjørk och Nåden (2008) beskrev patienterna att depression och utmattning var 
något de måste leva med. Amerera och Wallace (2009) skrev att patienter som väntar på 
njurtransplantation upplevde låg sinnesstämning ofta associerat med sjukdoms symtom. 
 
Personsökaren skapade oro för många patienter då de oroade sig för var och när den skulle 
pipa (Macdonald, 2006). Patienter hade olika föreställningar om operationen och den 
postoperativa fasen vilket ledde till oro (Bjørk & Nåden, 2008). De upplevde också oro för 
infektion samt smärta. De kände även mindre oro efter att ha pratat med andra som genomgått 
samma sak. Få patienter brydde sig om att det var någon annans organ de skulle få, det var 
inget de tänkte på (Bjørk & Nåden, 2008). En oro infann sig inför att börja med 
immunssupressiva läkemedel (Amerera & Wallace, 2009). 
 
Känslor som uppkom hos patienterna när de tänkte på framtiden var osäkerhet och rädsla. En 
rädsla för att dö innan transplantation var ofta överhängande för patienterna (Macdonald, 
2006). Tanken på att få ett kort liv var en anledning till negativa känslor. Ungefär hälften av 
deltagarna pratade om existentiella frågor eftersom de kände en osäkerhet inför döden. Många 
patienters rädslor var även relaterat till upplevelsen av att vara utlämnad i någon annans 
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händer. Känsla av att vara hjälplös inför andra och få en förlorad integritet till exempel när 
sjuksköterskan tvättar dem (Bjørk & Nåden, 2008). 
 
Denny och Kienhuis (2011) skrev att patienter som väntar på transplantation upplever det som 
en stressfull situation. Faktorer som bidrog till en stressfull situation var försämrad fysisk 
hälsa, arbetslöshet, ekonomiska problem, minskad aktivitet, svårigheter i relationer och det 
sociala livet, eventuella bieffekter av läkemedel, frekvent sjukhusvistelse samt att kanske inte 
få motta något organ. Enligt Macdonald (2006) var falsklarm till personsökaren inte ovanligt 
för patienter som väntar. Det skapade en stor besvikelse, stress och osäkerhet som påverkade 
livskvaliteten. 
 
Att kroppen sviker 
Bjørk och Nåden (2008) beskrev att många patienter upplevde fysiska problem och obehag 
under väntetiden. Det mest förekommande problemet var klåda som påverkade dem både 
fysiskt och psykiskt. Andra symtom som uppstod var svullen buk och ben, fysiska obehag, 
brist på energi, illamående, minskad aptit, smärta och sömnproblem. Flera patienter upplevde 
svårigheter med att se meningen med livet under vänteperioden som relaterades till att 
kroppen svek. Det resulterade i en ändrad självbild och även existentiella frågor om meningen 
med livet uppkom.  
 
En av de svåraste processerna att gå igenom för de flesta deltagarna var att minska de fysiska 
aktiviteterna. Från att vara väldigt aktiv till att inte orka göra någonting var något många 
upplevde som extremt svårt (Bjørk & Nåden. 2008). Många patienter uttryckte att intressen 
och aktiviteter de kunnat utföra innan sjukdom blev ouppnåeliga och det var svårt att hitta 
något annat som kunde ersätta detta. Patienter med hjärtsvikt som väntade på 
hjärttransplantation hade enligt Karapolat et al. (2008) ett begränsat dagligt liv. Detta 
resulterade i försämrad fysisk kapacitet. Minskad aktivitet gav också en lägre livskvalitet. Det 
sociala livet och de dagliga aktiviteterna var begränsade på grund utav psykisk stress, dyspné, 
smärta och utmattning. Rodrigue, Nelson, Reed, Hanto och Curry (2010) rapporterar att 
utmattning var vanligt hos patienter som väntar på levertransplantation. Mer än hälften av 
deltagarna i undersökningen rapporterade att de var utmattade mer än fem dagar per vecka 
och  utmattade 50 % av dagen. Den typ av utmattning som var vanligast var fysisk 
utmattning. Den påverkade 87 % av deltagarna i ett eller fler områden av deras dagliga 
funktion.  
 
Behov av stöd 
Macdonald (2006) skrev att behovet av stöd under väntetiden är viktigt. Patienter beskrev att 
de önskade en kontakt med transplantationsavdelningen för att inte känna sig bortglömda och 
för att veta att de fortfarande stod kvar på väntelistan. Det kan också röra sig om ett 
emotionellt stöd från anhöriga eller vårdpersonal. Att inte vara ensam och att känna att någon 
bara finns där. Amerera och Wallace (2009) upptäckte ett fenomen hos njurpatienter där det 
visade sig att många upplevde transplantationsutredningen som besvärande. De vågade inte 
prata om sina känslor och rädslor med läkaren för att det kunde leda till att de blev borttagna 
från väntelistan. Om ett stöd från läkaren funnits hade patienterna vågat prata om dessa 
känslor. Bjørk och Nåden (2008) skrev att det viktigaste stödet för många patienter var att 
anhöriga fanns nära. Andra patienter beskrev att deras inre styrka var det viktigaste stödet och 
några få nämnde religion som en källa till stöd och hopp. 
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Diskussion 
I diskussionen diskuteras först metoden och sedan resultatet. Metoddiskussionen behandlar 
val av metod, urval, analys, trovärdighet och tillförlitlighet. I resultatdiskussionen bearbetas 
resultatet med stöd av bakgrunden och kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 
samt egna reflektioner. 
  
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva upplevelser som påverkar livskvalitet hos patienter som 
väntar på en organtransplantation. Den metod som ansågs mest lämplig var litteraturöversikt 
enligt Friberg (2006). Den används för att skapa en överblick av ett redan avgränsat område, 
sammanställa publicerade forskningsresultat på ett strukturerat arbetssätt samt att skapa en 
utgångspunkt för den fortsatta forskningen. Artiklar i en litteraturöversikt kan vara både 
kvalitativa och kvantitativa och detta tror vi ökar trovärdigheten i resultatet eftersom att data 
insamlats om både patienters egna berättelser av livskvalitet och genom den deskriptiva 
statistiken från mätbara värden och statistik, vilket ger en helhetssyn på patientens 
upplevelser. Därför valde vi att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Genom att 
många titlar och abstract lästes igenom anser författarna att noggranhet har gjorts i valet av 
artiklar. Slutligen valdes åtta artiklar för analys vilket kan anses vara ett relativt litet antal för 
att göra en analys, men vi anser att dessa åtta artiklar räckte för att besvara syftet.  
 
Inledningsvis gjordes en översikt över vad som fanns inom ämnet genom ett 
helikopterperspektiv. För att hitta artiklar som svarade mot syftet användes databaserna 
Cinahl och PubMed. Det finns fler databaser som kunnat användas för artikelsökning men det 
antal artiklar som framkom från Cinahl och PubMed gav en tillräcklig grund för att besvara 
studiens syfte. De första sökningarna gjordes i Cinahl eftersom den är omvårdnadsbaserad. 
Därifrån hittades sex artiklar som användes i den slutliga granskningen. PubMed, som är en 
medicinsk databas användes för att vidga sökningen då det inte hittades tillräckligt mångar 
artiklar som kunde besvara syftet. I PubMed fann vi två artiklar som var användbara. 
Artikelsökningen har varit mångsidig med de sökord som har använts och därmed har vi fått 
en bra översikt på litteraturen och risken för bortfall har minskats.  
 
År 2002-2012 valdes för att öka antalet artikelträffar samt för att få fram relativt ny forskning. 
Det resulterade i att forskning tidigare än 2002 valdes bort men samtidigt ville vi inte använda 
oss utav äldre forskning. Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna före 
organtransplantation. Att artiklarna skulle vara skrivna tiden före organtransplantation valdes 
för att det inte fanns lika många studier om detta ämne som det fanns om tiden efter en 
organtransplantation. Ett intresse uppstod även då denna väntan innan en organtransplantation 
verkade för oss vara en svår period och ett relativt oupptäckt område. Ett andra 
inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Det fanns i och med det 
en risk för misstolkning av texter då översättningen i vissa fall kan ha brustit, men eftersom vi 
har varit två personer som läst artiklarna samt analyserat dessa minskar risken för 
misstolkning. Exklusionskriterierna var att artiklar skrivna om barn och anhöriga valdes bort. 
Det genererar i att resultatet blir mer relevant och tillförlitligt då vi enbart riktat in oss på att 
beskriva vuxna patienters livskvalitet.  
 
Studiernas kvalitet granskades enligt Fribergs (2006) modell. I analysen granskades artiklarna 
först enskilt och sedan diskuterade författarna gemensamt resultaten. Liknande likheter och 
skillnader sågs i artiklarna av båda författarna och ur detta kunde sedan fyra teman 
gemensamt framställas. Enligt författarna höjer detta trovärdigheten och tillförlitlighet därför 
att de har uppfattat studierna på samma sätt. I arbetet har två bilagor bifogats. I Bilaga I visas 
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de sökord och sökvägar vi har valt för att få fram artiklarna. Bilaga II visar vilka artiklar som 
har valts samt kortfattade beskrivningar av dem.  Detta för att läsaren ska på ett förenklat sätt 
ska kunna utläsa resultatet. Ett intressant observandum var att forskning av de kvalitativa 
artiklarna var överrepresenterat av sjuksköterskor och de kvantitativa artiklarna 
överrepresenterades av läkare. Referenser har angetts tydligt och kontinuerligt i texten för att 
missförstånd om vem texten tillhör inte ska uppstå. Författarna har ingen tidigare erfarenhet 
av att granska och analysera artiklar och detta kan anses som en svaghet i arbetet.  
 
En svårighet med denna litteraturöversikt var att artiklarna som användes i 
artikelgranskningen var ojämnt fördelat mellan de olika organtyper som patienter väntade på. 
Detta kan ha påverkat resultatet till att ha blivit mer inriktat mot en viss organtyp istället för 
att en generell syn kunnat användas. En jämnare fördelning mellan organtyper kanske hade 
visat på ett annat resultat. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser som påverkar livskvalitet hos patienter som 
väntar på organtransplantation. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och väntan på 
organtransplantation upplevs olika från person till person. Det är flera upplevelser som 
påverkar livskvaliteten. Hopp om livet, att leva i ovisshet, att kroppen sviker och behov av 
stöd är de främsta upplevelser som påverkar livskvaliteten hos dessa patienter. Resultatet 
visar att patienter som väntar på en organtransplantation har en låg livskvalitet. Det kan bero 
på att det finns fler upplevelser som påverkar till att livskvaliteten blir låg än de som påverkar 
livskvaliteten så att den blir hög.  
 
De teman författarna kunde urskilja ur resultaten i artiklarna visar på de olika områden där 
patienters upplevelse av livskvalitet beskrivs. I mindre än hälften av de analyserade studierna 
framkom det i resultatet att patienterna i väntan på organtransplantation upplevde positiva 
känslor som hopp om livet. De känslor som framkom var lycka, glädje, hopp, tillfredsställelse 
och trygghet. Den inre upplevelsen kan kopplas ihop med det psykiska välbefinnandet hos 
individer som tillsammans förespråkar god livskvalitet (Næss, 2001). Hon menar att positiva 
värderingar behövs för att kunna se mening med tillvaron, ha självrespekt och vara tillfreds 
med livet. Næss menar att det är viktigt att bidra till att öka patienters positiva upplevelser och 
att inte rikta in sig på att minska negativa inre upplevelser för att öka livskvaliteten. Därför är 
det bra om sjuksköterskan i möte med patienter som upplever dessa känslor riktar in sig på de 
positiva känslor istället för att fokusera på de negativa känslorna som ofta är mer 
framträdande.  
 
I resultatet framkom det även att patienter som väntar på organtransplantation upplever många 
negativa känslor i samband med att leva i ovisshet. Ångest, oro och rädsla var något många 
patienter kände framförallt när de tänkte på eventuella komplikationer som kunde uppstå samt 
risken för att dö i väntan på organtransplantation eller efter operation. Personsökaren orsakade 
stress och oroskänslor om när den skulle pipa eller om den skulle pipa överhuvudtaget. De  
negativa känslorna uppstod av tankar på händelser, som det bara fanns en eventuell risk av att 
det skulle hända. Bristande information, kunskap och insikt om sin sjukdom kan orsaka dessa 
känslor och det kan sjuksköterskan motverka genom att informera och undervisa patienter och 
närstående och kan leda till att minska de negativa känslorna. I kompetensbeskrivningen för 
sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) står det att sjuksköterskan ska ha en förmåga att kunna 
kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och ett empatiskt sätt. Genom 
kommunikation med patienten ska sjuksköterskan kunna ge stöd och vägledning samt kunna 
informera och undervisa. Enligt Næss (2001) påverkas livskvaliteten av individers positiva 
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och negativa egenskaper. En negativ egenskap kan ge låg livskvalitet samtidigt som en positiv 
egenskap kan ge hög livskvalitet. Att ha en negativ inställning resulterar i en låg livskvalitet.  
 
Att kroppen sviker yttrades på olika sätt för patienter som väntade olika organ, men det som 
var en gemensam nämnare var en minskad fysisk aktivitet, symtom på grund av organsvikten 
samt utmattning. Lidandet som uppstår av att kroppen sviker kan ses som ett 
sjukdomslidande. Eriksson (1994) beskriver sjukdomslidandet som det kroppsliga lidandet 
som uppstår av sjukdomen i sig och detta lidande ter sig olika beroende på vilket organ som 
patienten väntar. En av sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande och förhindra ett onödigt 
lidande. Att ha kunskap och förståelse om hur sjukdomslidandet ser ut för patienter som 
väntar på organtransplantation bidrar till att kunna lindra lidandet för dessa patienter vilket 
leder till en högre livskvalitet. I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 
2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att uppmärksamma och möta patientens 
sjukdomsupplevelse och lidande och så långt det är möjligt kunna lindra genom adekvata 
åtgärder. Därför är det bra om sjuksköterskan är uppmärksam på patientens kroppsliga besvär 
och hur detta påverkar livskvaliteten.  
 
I tre studier framkom det att behovet av stöd under väntetiden var viktigt. För att kunna hjälpa 
patienter att hantera sin situation är det viktigt för sjuksköterskan att känna igen undvikande 
och förnekande samt att vara medveten om känslorna och den fysiska påverkan som kan 
drabba dessa patienter och kunna erbjuda stöd. Det framkom att patienterna var i behov av 
mer telefonkontakt med transplantationscentret för att inte känna sig bortglömda och veta att 
de fortfarande har en plats på transplantationslistan. Att känna sig bortglömd och ensam under 
väntan ökar de negativa känslorna vilket ger en lägre livskvalitet. Sjuksköterskan behöver 
stötta patienten  i väntan men även ge stöd till anhöriga. För många patienter är stödet från 
anhöriga viktigt och för att anhöriga ska kunna orka att stötta och ta sig igenom denna period 
behöver även de stöd från sjuksköterskan. 
 
Enligt WHOs definition av livskvalitet påverkas livskvaliteten av individens fysiska hälsa 
psykiska status, nivå av självständighet, sociala relationer, personlig tro och förhållande till 
miljö (WHOQOL, 1995). I resultatet har vi kunnat sammanfatta att det är dessa aspekter som 
samverkar med patienters livskvalitet i väntan på organtransplantation och att det har 
resulterat i att dessa patienter har en låg livskvalitet. De har en fysisk ohälsa som uttrycker sig 
i besvär och symtom. Den dåliga psykiska statusen präglas av en ständig oro, rädsla, ångest, 
stress och depression över hur framtiden kommer att  bli. Självständigheten minskar som ett 
resultat av ett beroende av sjukvården, läkemedel, att inte orka utföra dagliga aktiviteter 
pågrund av utmattning och dålig sömn och ett behov av ständigt stöd från vårdpersonal och 
anhöriga. Sociala relationer försämras eftersom att orken att upprätthålla dessa inte finns kvar.  
 
Författarna till den här studien anser att det finns ett behov av att göra  mer studier kring 
patienters livskvalitet i väntan på organtransplantation och även ett behov av fler studier på 
hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna förbättra livskvaliteten och förhindra lidandet. 
Det är sjuksköterskans uppgift att informera och undervisa patienter, ge stöd och vägledning, 
visa empati och finnas där för patienten genom denna långa process som är fylld av bland 
annat positiva och negativa känslor.  
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Konklusion  
Syftet med studien var att beskriva upplevelser som påverkar livskvaliteten hos patienter som 
väntar på en organtransplantation. I resultatet framkommer det att patienter som väntar på en 
organtransplantation har en låg livskvalitet som påverkas av upplevelser som hopp om livet, 
att leva i ovisshet, att kroppen sviker samt behov av stöd. De negativa upplevelserna 
överväger de positiva och ett mönster kan ses i att stöd från sjukvården och anhöriga är viktigt 
på ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt plan. Detta examensarbete kan vara 
användbart för sjuksköterskor till att öka sin kunskap och förståelse för hur patienter i väntan 
på organtransplantation upplever den subjektiva livskvaliteten. I mötet med patienten bör 
sjuksköterskan ha en helhetssyn och det för att ha förmåga att höja livskvaliteten. Det är 
viktigt att bidra till att öka patienters positiva upplevelser och att inte bara rikta in sig på att 
minska de negativa inre upplevelser för att öka livskvaliteten. Därför är det bra om 
sjuksköterskan i mötet med patienter som upplever dessa känslor riktar in sig på de positiva 
känslor istället för att fokusera på de negativa känslorna som ofta är mer framträdande. 
Sjuksköterskan som är i kontakt med dessa patienter behöver stötta och underlätta så att 
upplevelsen av att leva i väntan känns mindre svår. Därmed kan den negativa inställningen 
möjligen ändras till en positiv så att patienten upplever högre livskvalitet. 
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Tabell 3: Översikt av analyserade artiklar         Bilaga II 
Författare, 
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Amerera, P., 
Wallace, P. 
2009. 
England 

Psychologic
al 
experiences 
of renal 
transplant 
patients: a 
qualitative 
analysis. 

Att utveckla en teori 
av den levda 
upplevelsen av att 
vara mottagare.  

Kvalitativ studie 
Grounded theory 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med stöd 
av Grounded theory. 

Det centrala 
resultatet hos 
patienter som 
väntade eller 
mottagit en 
organtransplantatio
n var att de ”lever i 
en paradox och 
konflikt”.  

Bjørk, I.,  
Nåden, D. 
2008. 
Norge 

Patients' 
experiences 
of waiting 
for a liver 
transplantati
on. 

Att undersöka 
patienters 
upplevelser av att 
vara accepterad som 
mottagare av en ny 
lever och deras 
upplevelser av att 
vänta. 

Kvalitativ studie 
Lågstrukturerad  
intervjueguide 
användes och 
analyserades enligt 
Kvales analysmetod. 

Det uppstod fyra 
teman med flera 
underkategorier 
som behandla 
de upplevelsen av 
att vänta på en 
levertransplantation
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Chen, L., 
Huang, D., 
Mou, X., 
Chen, Y., 
Gong, Y.,  
He, J. 
2011. 
Kina 

Investigation 
of quality of 
life and 
relevant 
influence 
factors in 
patients 
awaiting 
lung 
transplantati
on. 

Att undersöka 
livskvalitet och 
faktorer som 
påverkar patienter 
som väntar en 
lungtransplantation. 
 

Kvantitativ studie 
Frågeformulären Short 
Form 36 (SF-36), Self-
rating Depression 
Scale (SDS), Self-
rating Anxiety Scale 
(SAS), perceiving 
Social Support Scale 
(PSSS) användes. 
Frågeformulären 
analyserades med 
SPSS 13.0 mjukvara. 
Livskvaliteten hos 
patienterna 
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användning av t-test. 
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mätresultaten 
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lungtransplantation 
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vanligare hos 
patienter som 
väntade än en frisk 
befolkning. Flera 
olika faktorer 
påverkade 
livskvaliteten.  

Denny, B., 
Kienhuis, M. 
2011. 
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Using crisis 
theory to 
explain the 
quality of 
life of organ 
transplant 
patients. 
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stress, coping och 
livskvalitet hos 
organtransplantation
s kandidater och 
mottagare sant att 
placera tidigare 
forskning i ett 
teoretiskt 
sammanhang. 
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studier samt meta-
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Patienter som 
väntade på 
organtransplantatio
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livskvalitet. Stress 
under 
vänteperioden var 
ett exempel på en 
faktor som 
påverkade 
livskvaliteten. 
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Gutteling, J.,  
de Man, R-A., 
Busschbach, 
J., 
Darlington, A-
S.  
2007. 
Nederländerna 

Health-
related 
quality of 
life and 
psychologic
al correlates 
in patients 
listed for 
liver 
transplantati
on 

Första syftet var att 
utvärdera nivåer av 
HRQoL hos 
patienter som väntar 
på 
levertransplantation 
och jämföra dessa 
med andra patienter 
med kronisk 
leversjukdom samt 
en frisk population. 
Det andra syftet var 
att utvärdera 
förhållandet mellan 
HRQoL och flera 
psykologiska 
variabler som ångest, 
depression och 
coping. 
 

Kvantitativ studie 
Frågeformulär gavs ut 
till alla deltagare. De 
som användes var SF-
36, Beck’s Depression 
Inventory (BDI), State-
Trait Anxiety 
Inventory (STAI), 
Self-efficacy scale och 
Cognitive Operations 
Preference Enquiry-
Easy (COPE-Easy). 
Hypoteser sattes även 
upp. 
Den deskreptiva 
statistiken 
analyserades. T-tester 
utfördes på de 
hypoteser som ställts. 

Patienter som 
väntar på 
levertransplantation 
har signifikant lägre 
HRQoL än en frisk 
population samt 
patienter som har 
kronisk 
leversjukdom. 
Patienter som har 
ångest har även 
mindre självtillit. 

Karapolat, H., 
Eyigor, S., 
Zoghi, M., 
Nalbantgil, S., 
Yagdi, T., 
Durmnaz, B.,  
Ozbaran, M. 
2008. 
Turkiet  

Health 
related 
quality of 
life in 
patients 
awaiting 
heart 
transplantati
on. 

Att undersöka 
relationen mellan 
livskvalitet och de 
fysiologiska och 
psykologiska 
variabler hos 
patienter som väntar 
på 
hjärttransplantation. 

Kvantitativ studie. 
Sociodemografisk 
information samt 
kliniska parametrar 
inhämtades genom 
intervjuer och 
dokumentation.  
Frågeformulär 
användes och de som 
användes var SF-36, 
Minnesota living with 
heart failure 
questionnaire 
(MLHFQ), BDI och 
STAI. Motionstest 
utfördes även på 
patienterna iform av ett 
kardiopulmonär 
motionstest och ett 
sexminuters 
motionstest. Data 
analyserades med 
SPSS 15.0 mjukvara. 

Ångest och 
depression 
påverkade 
livskvaliteten 
negativt hos 
patienter med svår 
hjärtsvikt. Dessa 
patienter hade 
också ett begränsat 
dagligt liv relaterat 
till svår hjärtsvikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Författare, 
årtal, land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Macdonald, 
K. 
2006. 
England 

Living in 
limbo – 
patients with 
cystic 
fibrosis 
waiting for 
transplant 

Att undersöka 
upplevelser av att 
vänta på 
lungtransplantation 
och de påfrestningar 
det medför hos 
patienter och 
anhöriga med cystisk 
fibros. 

Kvalitativ studie 
Ett deskriptivt 
undersökande 
tillvägagångssätt. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys 
utfördes med bred 
kodning för att få fram 
flera teman och 
underteman. 

Fyra teman 
framkom med fler 
underteman. De 
fyra teman var, 
felplacerad, 
sjukdom, leva i 
ovisshet och 
omjustering till 
välmående. 

Rodrigue, J., 
Nelson, D., 
Reed, A., 
Hanto, D., 
Curry, M.  
2010.  
USA 

Fatigue and 
sleep quality 
before and 
after liver 
transplantati
on 

Att karakterisera 
svårighetsgraden och 
arten av utmattning 
och sömnkvalitet 
före och efter en 
levertransplantation 
samt undersöka 
relationen mellan 
utmattning/ 
sömnkvalitet och 
livskvalitet samt 
identifiera de 
multivarita 
korrelationerna. 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittsundersöknin
g med frågeformulär 
som mätinstrument. 
Dessa var fatigue 
symptom inventory 
(FSI), 
Multidimensional 
Fatigue Symptom 
Inventory - Short Form 
(MFSI-SF), Pittsburgh 
Sleep Quality Index 
(PDQI), SF-36(v.2.0) 
och Profile of Mood 
States – Short Form 
(POMS-SF). 
Hypoteser t-tests 
prövades. Alla 
analyser bedrevs av 
SPSS 16.0.  

Studiens resultat 
visade att patienter 
som väntar på 
levertransplantation 
är påverkade av 
utmattning stora 
delar av dygnet 
vilket påverkar 
deras dagliga 
aktivitet. 
Sömnkvaliteten är 
låg hos dessa 
patienter vilket 
beror på ett flertal 
faktorer. 
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