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Abstrakt 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur det är att leva med 
någon annan människas hjärta eller lever i sin kropp. En begräns-
ning gjordes till enbart transplantationer av hjärtan och lever efter-
som dessa har det gemensamt att donatorn måste vara död för att 
kunna transplantera ett sådant organ. Sammanlagt analyserades åtta 
kvalitativa vetenskapliga artiklar med en manifest kvalitativ inne-
hållsanalys. Detta resulterade i fem slutkategorier; att vara tacksam 
över sitt nya liv och leva varje dag fullt ut; kroppen som ett hot och 
ett hinder; att få stöd från människor runt omkring och från tron på 
Gud; att känna sorg och skuldkänslor över donatorns död; att ångra 
transplantationen. Personer kände en stor tacksamhet för gåvan till 
nytt liv och de ville därmed leva varje dag fullt ut. Personer som 
genomgått en transplantation befinner sig i en mycket komplex si-
tuation där de samtidigt känner tacksamhet, sorg, skuld och glädje. 
Som sjukvårdspersonal är det mycket viktigt att vara medveten om 
detta för att kunna ge en god omvårdnad 
 
Nyckelord: Transplantation, tacksamhet, sorg, nytt liv, skuld. 
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Denna litteraturstudie handlar om människors upplevelser efter att ha genomgått en 

hjärt- eller levertransplantation. Gemensamt för dessa två ingrepp är att organen måste 

tas från en person som har dött. Detta är ett faktum som visat sig ha en viss påverkan 

på de personer som tar emot organen. Karam et al. (2003) menar att transplantation är 

ett behandlingsalternativ för många människor med organsjukdomar i slutskedet. Må-

let med en transplantation är att maximera livslängden och livskvalitén. Evangelista, 

Moser, Dracup, Doering och Kobashigawa (2004) påpekar att organtransplantation 

inte är ett botemedel för en organsjukdom som är i slutskedet utan en alternativ form 

av behandling som i sig medför både psykologiska och medicinska problem. Förfat-

tarna menar även att det behövs mer forskning på de psykologiska problemen som en 

hjärttransplantation kan medföra. Politi et al. (2004) anser att psykiska, sociala och fy-

siska problem uppkommer rätt snabbt efter operationen och har förmågan att leva 

kvar. 

 

Enligt Politi et al. (2004) har hjärttransplantationer utförts i 35 år och tekniken samt 

förebyggandet av infektioner har förbättrats avsevärt genom åren. Även de mest kom-

plicerade hjärttransplantationerna är idag en rutin för hjärtkirurgerna. Av dem som 

genomgår hjärttransplantation överlever cirka 80 procent ett år efter transplantationen, 

cirka 70 procent lever fem år och endast 45 procent lever cirka 10 år efter sin hjärt-

transplantation. Den genomsnittliga livslängden efter hjärttransplantation är 18-20 år. 

Motsvarande siffror för levertransplanterade är enligt Adam et al. (2000) 66 procent i 

fem år och 61 procent i åtta år. 65 procent av dem som dör efter operationen dör inom 

sex månader. 

 

Personer som genomgått en organtransplantation behöver ta medicin som hämmar 

immunförsvaret resten av livet. Om detta inte görs kommer kroppens immunförsvar 

att stöta bort det nya organet (Hathaway, Winsett, Prendergast, & Subaiya, 2003). 

Denna medicinering medför en rad olika biverkningar. Det kan röra sig om många 

olika typer såsom muskelstelhet, orkeslöshet, smärta i ben och höfter, ökad hunger, 

ökad hårväxt, minskad sexualdrift och infektionskänslighet. Den vanligaste biverk-

ningen är dock högt blodtryck. Forskning har visat att oavsett vilken typ av transplan-

tation som en person genomgår finns ingen påvisbar skillnad mellan hur biverkning-

arna av den immunförsvarsdämpande behandlingen upplevs (Hathaway, et al., 2003). 

En dansk studie (Aadahl, Hansen, Kirkegaaard, & Groenvold, 2002) visar att personer 
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som genomgått transplantation inte känner sig lika vitala och inte i lika fysiskt friska 

som den övriga populationen. De upplever också sämre mental och social hälsa. För-

fattarna menar att detta beror på att personerna inte har samma ork vilket medför att 

de inte orkar vara sociala och göra saker som de tycker om, det beror inte på att de 

saknar motivation. 

 

Bohachick, Taylor, Sereika, Reeder och Anton (2002) påvisar i sin kvantitativa studie 

att de personer som överlevt hjärttransplantationer generellt sett har bättre livskvalitet 

än vad de hade innan transplantationen. Detta framgår även i den kvantitativa studien 

av Evangelista et al. (2005) där personer som har genomgått en hjärttransplantation 

har bättre psykisk hälsa två år efter operationen än de personer som är i behov men 

inte får genomgå transplantationen. Enligt Forsberg, Bäckman och Svensson (2002) 

kvantitativa studie har även personer som genomgått levertransplantation fått bättre 

hälsa och livskvalitet än innan operationen, men de har visat sig ha vissa problem, så-

som svårigheter att klara av dagliga aktiviteter och smärta samt rädsla för att kroppen 

ska stöta bort det nya organet trots att den nya levern fungerar bra. En annan kompli-

kation som många personer oroar sig mycket för är att drabbas av infektioner enligt 

Grady, Jalowiec och Wite-Williams (1999) kvantitativa studie. De flesta personer är 

nöjda med transplantationen efter ett år och skulle välja att genomgå operationen om 

de stod inför samma val en gång till. De upplever sig även nöjda med sin sociala si-

tuation men missnöjda med sitt psykiska tillstånd. Livskvalitén upplevs i grunden som 

god även om många känner en viss stress. Enligt Grady et al. (2005) kvantitativa 

forskning är inte oron hos personer som genomgått en hjärttransplantation ett år efter 

operationen samma som efter fem till sex år. Allt eftersom tiden går minskar oron för 

biverkningar och funktionsnedsättning. 

 

Bohachick et al. (2002) menar att för personer som genomgår en hjärttransplantation 

är det både en krissituation och en långsiktig tid av kronisk oklarhet. De som överle-

ver operationen måste ha att göra med medicinska problem såsom att kroppen till ex-

empel kan komma att stöta bort det nya hjärtat. De personer som genomgått en hjärt-

transplantation går en osäker och en oförutsägbar framtid till mötes. Hur en person 

mår före transplantationen har visat sig ha ett samband med hur de klarar av att hante-

ra situationen efter operationen. Personer som har svårt att hantera de olika påfrest-

ningar som finns före operationen, där en svår del är att besluta sig för att genomföra 
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transplantationen, kommer sannolikt att ha svårare att hantera situationen efter opera-

tionen (Bohachick et al., 2002). Människor som har dåligt socialt stöd från familj och 

anhöriga och en försämrad förmåga att hantera svåra situationer har en ökad risk för 

att utveckla mental ohälsa efter transplantationen. Det finns även en risk att utveckla 

mental ohälsa efter transplantationen hos de personer som har en historia med psykisk 

sjukdom (Dew et al., 2000). 

 

Enligt Eriksson (2001) berör ohälsa, sjukdom och situationen av att vara sjuk hela 

livssituationen för människan. Det invanda och självklara livet rubbas och tas mer el-

ler mindre oväntat ifrån en. Den enskilda människan står inför ett lidande som innefat-

tar hela dennes livssituation. Detta livslidande kan medföra allt från hot mot ens totala 

existens till förlust av möjligheten att fullfölja olika sociala uppdrag. Det är det lidan-

de som är relaterat till allt vad det kan betyda att leva, att vara en människa bland 

andra människor. Det är ett oerhört lidande när en människa hotas av förintelse, när 

man känner att man ska dö men inte vet när. Parker (1999, s.75) menar att upplevel-

sen av att ha varit svårt kritiskt sjuk och överlevt är huvudsakligen en mänsklig faktor 

som karaktäriseras av att den är orimlig, paradox och tvetydlig. Personer som är dö-

ende kan känna sig plågade, handikappade och bortstötta av omgivningen. Avbrottet i 

deras liv är nästan fullständigt och ändå lyckas de hålla sig oförändrade och på vissa 

sätt till och med förnyade och förstärkta. De kämpar för att överleva och för att bibe-

hålla en bit av sig själva samt att ta sig igenom motgångar.  

 

Forskare har under de senaste femton åren studerat livskvaliteten hos de personer som 

genomgått hjärttransplantation. Denna forskning är viktigt för att dessa personer ska 

kunna förbättra sin livskvalitet. Den är även viktig för att sjuksköterskor ska få bättre 

kunskap och förståelse om människans upplevelser av att leva med sin sjukdom för att 

de ska kunna utveckla omvårdnadsinterventioner som kan förbättra upplevelsen av 

hälsa hos dem som genomgått en hjärttransplantation (Del Barrio, Lacunza, Armenda-

riz, Margall & Asiain, 2004; Grady, et al., 1999). Därför var syftet med denna littera-

turstudie att beskriva upplevelsen av hur det är att leva med någon annans hjärta eller 

lever efter att ha genomgått en organtransplantation. Vi valde att studera upplevelser 

hos personer som fått hjärt- eller levertransplantation eftersom de har det gemensamt 

att donatorn måste vara död för att kunna transplantera ett sådant organ.  
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Metod 
Litteratursökning 

Till denna litteraturstudie har vi sökt vetenskapliga artiklar i internationella databaser 

CINAHL, Medline, Psykinfo och Akademic search. Vi har använt både fritextsökning 

och kategoriord i form av heart transplantation, liver transplant, quality of life, quali-

tative study och life experience. Dessa sökord har vi kombinerat på olika sätt för att 

hitta relevanta artiklar utifrån studiens syfte. I inledningen har vi använt artiklar som 

med kvantitativ forskningsmetod försökt få fram resultat om personernas livskvalité. 

För att få artiklar som svarar mot studiens syfte har vi till analysen enbart använt ar-

tiklar som har en kvalitativ metod och ansats och som beskriver människors upplevel-

ser utan att ta hänsyn till kön. Vi har sökt artiklar från 1995 och framåt. För att få fram 

mer material har vi även läst igenom referenslistorna på de artiklarna som svarade mot 

syftet. Detta ledde till att vi hittade en till artikel till vår analys. Vi exkluderade artik-

larna som handlade om hjärt- och levertransplantationer utförda på barn eftersom det 

är svårt att fånga deras upplevelse. På de databaser som det gått att använda peer revi-

ewed som avgränsning har vi att använt oss av den. Sammanlagt har vi läst igenom 

cirka 50 artiklars abstrakt, varav de flesta artiklar visade sig vara kvantitativa, men 

åtta kvalitativa artiklar svarade mot studiens syfte och kunde därmed ingå i analysen 

(Tabell 1).  När vi kvalitetsgranskade artiklarna har vi utgått från Willman och Stoltz 

(2002, s.122-123). Kvalitetsgranskningen har gått ut på att kontrollera om problem-

formuleringen är tydligt avgränsad, har tydlig redovisning för hur forskaren gått till-

väga, vilket urval han/hon gjort och om analysen är adekvat.
 

Analys 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna har vi använt en manifest kvalitativ inne-

hållsanalys. Med manifest innehållsanalys menas att forskaren ser till vad som står i 

texten eller sägs utan att tolka. Med latent innehållsanalys menas att forskaren försö-

ker förstå vad som sägs mellan raderna genom att tolka materialet (Downe-Wamboldt, 

1992). Vid analys av de kvalitativa artiklarna har vi utgått från Burnards (1991) fjor-

ton steg. Vi har dock inte kunnat följa dessa fjorton steg till punkt och pricka efter 

som vi arbetade med en litteraturstudie och inte intervjumaterial som de fjorton stegen 

är tänkta att användas till. Vi började vår analys med att läsa igenom artiklarnas resul-

tat för att få en översiktlig bild av innehållet. Därefter gick vi igenom artikel för arti-

kel och strök under de meningsbärande enheterna som svarade mot vårt syfte. När 
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detta var klart översatte vi de meningsbärande textenheterna till svenska samtidigt 

som vi kondenserade dem. I kondenseringen kortade vi ner textenheterna men behöll 

kärnan från den ursprungliga versionen, detta genom att så långt som möjligt använda 

oss av samma begrepp i kondenseringen som i textenheten. När vi blev osäkra på 

översättningen och på vad textenheten syftade till gick vi tillbaka till artikeln för att se 

i vilket sammanhang som texten stod. Därefter kodade vi textenheterna för att under-

lätta kategoriseringen. Kodningen bestod i att ge varje textenhet en rubrik som 

beskrev innehållet. Vi fortsatte kategoriseringen där vi gick noggrant fram för att inte 

gå miste om någon nyans i upplevelserna och vi fick 32 kategorier. Kategoriseringen 

innebär att forskaren för ihop textenheter som handlar om liknande upplevelser. Efter 

varje kategorisering namngav vi alla kategorier. Efter den första kategoriseringen 

sammanfördes kategorierna som liknade varandra till nya kategorier. Analysen var 

färdig när inga nya kategorier kunde bildas och när de var uteslutande varandra. 

Sammanlagt gjorde vi 4 kategoriseringar och fick därmed fram fem slutkategorier. 
 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 
Författare 
(År) 

Typ av studie Deltagare Datainsamlings- 
och analys metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Thomas, 
(1995) 

Kvalitativ. Her-
meneutik feno-
menologisk.  

13 Semistrukturerade in-
tervjuer. The Giorgi 
interpretive method. 

Deltagarna upplevde 
social, politisk, eko-
nomisk konflikt. An-
höriga är ett viktigt 
stöd. 
 

Hög 

Kaba, Thomp-
son, Burnard, 
Edwards & 
Theodosopou-
lou, (2005) 

Kvalitativ 42 Ostrukturerade djup-
gående intervjuer. 
Konstant jämförande 
metod 

Studien visar att per-
sonligheten upplevs 
förändrad om man by-
ter hjärta och att 
många känner skuld 
över att ta någon an-
nans organ. 
 

Hög 

Robertson, 
(1999) 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

5 Semistrukturerade in-
tervjuer. Data analysis 
of linguistic data. 

Studien beskriver hur 
personerna upplever 
att transplantationen 
påverkar dem fysiskt 
och socialt. 
 

Hög 

Forsberg, 
Bäckman, 
Möller, (2000) 

Kvalitativ Feno-
menologisk 

12 Intervju. Fenomenolo-
gisk metod 

Studien visar att beho-
vet av stöd från anhö-
riga och hur kropps-
uppfattningen föränd-
ras. 
 

Hög 
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Tabell 1, (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 
Författare 
(År) 

Typ av studie Deltagare Datainsamlings- 
och analys metod 

Huvudfynd Kvalitet 

Evangelista, 
Doering, & 
Dracup, (2003) 

Triangulering, 
kvantitativ och 
kvalitativ 

33  Semistrukturerade in-
tervjuer och frågefor-
mulär. Innehållsanalys 

Studien visar att rädsla 
och brist på kontroll är 
centralt. 
 

Medel 

Kaba, Thomp-
son, & Bur-
nard, (2000) 

Kvalitativ 42 Ostrukturerade djup-
gående intervjuer. 
Konstant jämförande 
metod 

Att deltagarna lärde 
sig acceptera begräns-
ningarna och en för-
ändrad livsstil som 
transplantationen med-
förde. 
 

Hög 

Wainwright, 
(1995) 

Kvalitativ 10 Djupgående intervju-
er. Konstant jämfö-
rande metod. 

Att känna sig tacksam 
för att fått ett nytt liv 
och att ha blivit en helt 
ny person var två stora 
fynd. 
 

Medel 

Forsberg, 
(2002) 

Kvalitativ  12 Ostrukturerade inter-
vjuer. Fenomenolo-
gisk metod 

Hälsa och livskvalitet 
var för deltagarna fri-
het, en frihet att kunna 
göra vad de ville, när 
de ville. 

Medel 

 

 

Resultat 
Analysen resulterade i 5 kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras med brödtext 

och citat för att illustrera och styrka trovärdigheten i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=5) 
Kategorier 

Uppleva ett nytt liv och leva varje dag fullt ut 

Kroppen som ett hot och ett hinder 

Att få stöd från människor runt omkring och från tron på Gud  

Att känna sorg och skuldkänslor över donatorns död 

Att ångra transplantationen  

 

 

Uppleva ett nytt liv och leva varje dag fullt ut 
I fyra studier (Forsberg et al., 2000; Wainwright, 1995; Evangelista, Doering & Dra-

cups, 2003; Thomas, 1995) kände deltagare stor tacksamhet över att ha fått livet till-
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baka efter operationen, när andra inte klarat sig. De önskade att genom sina erfarenhe-

ter kunna hjälpa andra för på så sätt visa sin tacksamhet. I studierna av Thomas (1995) 

och Wainwright (1995) uttryckte deltagare tacksamhet över och uppskattning av att 

vara vid liv; bara att få se när det snöade ute eller när solen sken. De ville njuta av 

varje dag och leva den dagen fullt ut och därmed inte skjuta upp saker till framtiden 

eftersom kunskapen fanns där om att livet kunde ta slut när som helst. Andra personer 

ansåg däremot att det var viktigt att planera framtiden för sig själv och sin familj.  

 

I don’t have to dream for tomorrow, it’s right here now. (Thomas, 1995, s. 67) 

 

I två studier (Wainwright, 1995; Kaba, Thompson och Burnard, 2000) ansåg deltagare 

att biverkningarna som medicinerna medförde var ett litet pris att betala för att få vara 

vid liv och något som de kunde lära sig att leva med. I studien av Kaba et al. (2000) 

beskrev deltagare att de ändrade prioriteringarna i livet efter att ha varit så nära döden 

och att de såg bortom världsliga ting och retade inte upp sig på småsaker längre. Per-

soner i studier av Kaba et al. (2000) och Thomas (1995) insåg att det fanns viktigare 

saker i livet än pengar och att skapa karriär. Pengar var inte av vikt eftersom de inte 

kunde ta dem med sig när de dog. I studien av Kaba, Thompson, Burnard, Edwards & 

Theodosopoulou, 2005 uttryckte deltagare en annan upplevelse nämligen att de fortfa-

rande på något sätt kände sig som samma person som tidigare. De funderade över om 

de hade förändrats något på grund av att de fått någon annans organ, men upptäckte 

att de fortfarande hade samma känslor kvar och att känslorna inte satt i deras hjärta. I 

några studier (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000; Wainwright, 1995; Thomas, 1995) 

uttryckte deltagare motsatta känslor de kände sig som en helt ny person och att de 

sörjde och saknade den personen de var före transplantationen. 

 

But then I thought that it’s not going to change me because it’s like a water 

pump in a car; if your car breaks down and the water pump or fuel pump 

breaks down you just replace it and that’s basically what your heart is doing. 

So it’s pumping the pump and oxygen round your system, so, I thought, well, it 

doesn’t change your car so it’s not going to change me. (Kaba et al., 2005, s. 

621) 
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Kroppen som ett hot och ett hinder 
I flera studier (Forsberg et al., 2000; Evangelista et al., 2000; Evangelista et al., 2003; 

Forsberg, 2002) beskrev deltagare att de hade tappat tilltron till sin kropp. Det upp-

levdes som om kroppen svek dem och kroppen beskrevs som att den var trasig. De 

beskrev även att kroppen med det nya organet upplevdes som ett hinder. Viljan att 

vara ute och umgås fanns men kroppen orkade inte. De menade att när ett livsavgö-

rande organ som hjärta eller lever slutade fungera sågs kroppen som ett hot trots det 

nya organet. De gick runt med en ständig rädsla för att kroppen skulle stöta bort orga-

net. Vissa beskrev att dessa tankar blev en del av livet. 

 

Sometimes you think about how long it all will last. Four how long will a 

transplanted liver work. Those moments come and I may actually be sad… 

(Forsberg, 2002, s. 9) 

 

I en studie av Forsberg et al. (2000) kände en del att de var jobbigt att ha kommit så 

här långt och gått igenom så mycket och att det inte fanns några garantier för att de 

skulle fungera. I tre studier (Evangelista et al., 2003; Kaba et al., 2000; Forsberg et al., 

2000) beskrev några deltagare att när det var dags för den årliga undersökningen av 

det transplanterade organet kände de sig väldigt rädda. De var rädda för vad proverna 

skulle visa och vissa upplevde det så jobbigt att de avskärmade sig från omvärlden i 

väntan på provsvaren. I studien av Kaba et al. (2000) uttrycktes dessa funderingar som 

att detta hörde till viss del ihop med känslan av att vara maktlös inför sjukdomen. Del-

tagare kände sig helt överlämnade till sjukdomen och att det var bara att vänta och se 

hur länge som det nya organet skulle fungera, utan att de själva hade möjlighet att 

kunna påverka. 

 

...spoke about illness as being an "ordeal or a storm” that comes and goes. 

(Evangelista et al., 2003, s. 254) 

 

I en studie (Forsberg et al., 2000; Evangelista et al., 2003) uttryckte deltagare att det 

fanns ett samband mellan livsstilen och om kroppen började stöta bort det nya orga-

net, att de därför fick skylla sig själva om organet började fungera sämre. Personer i 
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en annan studie (Kaba et al., 2000) menade att de också fick betala priset för alla 

dumheter som de hade gjort. 

 

...but there is always a price... there is no such thing as a free lunch. One 

needs to take responsibility for his or her health and that begins with under-

standing what is expected of you in terms of medications, diet and exercise... 

(Evangelista et al., 2003, s. 255) 

 

 

Att få stöd från människor runt omkring och från tron på Gud  
I flera studier (Thomas, 1995; Robertson, 1999; Forsberg et al., 2000; Wainwright, 

1995; Evangelista et al., 2003) uppgav många att familjen var väldigt viktig för att ta 

sig igenom alla svåra perioder som transplantationen medförde. Släkt och vänner var 

även någonting som motiverade dem till att kämpa sig igenom jobbiga situationer, så 

som att återhämta sig efter operationen. Två studier (Evangelista et al., 2003; Kaba et 

al., 2000) visade att det även fanns personer som kände en stor frustration över att de-

ras sjukdom och hälsotillstånd drabbade familjen. De kände som att de hindrade att 

familjemedlemmarna från att känna sig glada. De ledde till att de kände ett behov av 

att skydda familjen, för att de inte skulle behöva stå ut med mer tråkigheter än nöd-

vändigt.  

 

I think with the backing of my husband, my family and the firm also, that’s 

helped me a great deal to get through everything. (Wainwright , 1995, s.1073) 

 

I tre andra studier (Thomas, 1995; Wainwright, 1995; Evangelista et al., 2003) 

beskrev deltagare att stöd även kunde komma från andra utanför familjen. Många 

uppgav att det var bra att få stöd från andra som genomgått samma sak. Att få kun-

skap om vad som väntade och hur andra klarat sig igenom det upplevdes som väldigt 

bra. Många personer kände att de hade varit hjälpta av sin tro på Gud. De kände sig 

övertygade om att de fanns en mening med allt som hänt samtidigt som de kände att 

Gud fanns och stöttade dem när de hade ont eller var rädda för döden. Att de fanns ett 

organ som fungerade för transplantation tolkades av vissa som ett under, en gåva från 

Gud. 
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I believed a lot in God and in the power of prayer... I wasn’t afraid that he 

would react or get hurt. I brought my fears and aches and pain to Him, and I 

felt He was always there to make things easier for me. (Evangelista et al., 

2003, s. 254) 

 

 

Att känna sorg och skuldkänslor över donatorns död 
I tre studier (Kaba et al., 2005; Thomas, 1995; Robertson, 1999) beskrev många att de 

kände tacksamhetsskuld inför att organet kom från någon som var död, på något sätt 

kände de sig skyldiga till dödsfallet. De kunde vara rädda för någon slags hämnd och 

de kände att de stulit ett organ från någon, att de hade tagit någonting som var livsvik-

tigt för en annan person. Detta ledde i sin tur till sömnsvårigheter och de beskrev hur 

de låg vakna på nätterna kännande skuld och till viss del rädsla. En del uppgav att de 

inte ville veta någonting om varifrån organet kom ifrån, så länge som de fungerade 

var de nöjda. 

 

I used to lose sleep at night because I was thinking there was a healthy person 

somewhere that had an accident and gave you a heart, and that used to make 

me lose a lot of sleep. (Kaba et al., 2005, s. 618) 

 

I några studier (Kaba et al., 2005; Thomas, 1995; Forsberg et al., 2000) beskrevs 

många tankar och känslor som fanns gentemot donatorn och hans/hennes familj. En 

av dessa var känslan av skuld som i vissa fall uttrycktes som tacksamhetsskuld. Per-

soner menade att denna känsla fanns kvar hela livet och har sin grund i att någon har 

behövt dö för att de skulle överleva. Personer kände skuldkänslor men även tacksam-

het gentemot kirurgen som utfört operationen. Att inte vara tillräckligt tacksam var en 

annan känsla som personer gav uttryck för. Några kände sig nedstämda och grät 

mycket efter operationen och skämdes då för att de inte bara var glada och tacksam-

ma. Att få någon annans organ sågs som en så stor gåva att mottagare bara skulle kän-

na sig tacksam. 
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When meeting medical staff and complaining about their anxiety and fear of 

the unknown and new life situation, some female respondents experienced atti-

tudes of negligence and demands on expressing gratitude instead of com-

plaints. (Forsberg et al., 2000, s. 331) 

 

 

Att ångra transplantationen 
I en studie (Thomas, 1995) framgick det att deltagare kände sig besvikna och ångrade 

transplantationen. Personer kände inre konflikt med starka känslor av ilska och fru-

stration över att transplantationen inte levde upp till deras förväntningar. Istället för att 

uppleva att livet hade förändrats till det bättre kände dessa personer att livet hade bli-

vit till en börda och om de hade fått chansen att välja igen hade de inte genomgått 

transplantationen. Personer hade svårigheter att klara sig ekonomiskt och upplevde det 

också svårt att byta arbete eftersom de var beroende av den försäkring de fick. Vid 

nyanställning försäkrade inte arbetsgivaren en person som var sjuk. Detta gjorde att 

det blev svårt att klara av läkemedelskostnader utan försäkring efter transplantationen. 

 

Participants felt conflict with the social and political economics of the health 

care system […] Conflict with the health care system was felt as frustration, 

anger, and fear. (Thomas, 1995, s. 67) 

 

I en annan studie (Kaba et al., 2005) beskrev deltagare att de sörjde sitt eget hjärta och 

var orolig för vad som hänt med det. Att sörja det egna hjärtat upplevdes som en kons-

tig känsla. Dessa personer var dock mycket oroliga för vad som hade hänt det egna 

hjärtat och de kunde inte stå ut med tanken på om någon hade eldat upp hjärtat. För 

det var ju trots allt det hjärta som de haft sedan födseln och som hade pumpat runt 

blodet i kroppen på dem i många år. 

 

My heart was important to me, for forty odd years and suddenly it’s away. My 

mum and dad gave me my heart and I’ve gave it away, what happened to it? 

(Kaba et al., 2005, s. 619) 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelsen av hur det är att leva med nå-

gon annans hjärta eller lever efter att ha genomgått en organ transplantation. Vi valde 

att studera upplevelserna hos de personer som genomgått hjärt- eller levertransplanta-

tion eftersom de har det gemensamt att donatorn måste vara död för att kunna trans-

plantera ett sådant organ. Analysen resulterade i fem kategorier som visar olika per-

spektiv på hur det är att leva med en annan människas organ: uppleva ett nytt liv och 

leva varje dag fullt ut; kroppen som ett hot och ett hinder; att få stöd från människor 

runt omkring och från tron på Gud; att känna sorg och skuldkänslor över donatorns 

död; att ångra transplantationen.  

 

Den mest framträdande upplevelsen i denna litteraturstudie handlade om att vara tack-

sam över sitt nya liv. Tacksamhet var relaterad till att transplantationen räddade dessa 

personer från en relativt säker död. Tacksamheten riktade sig framförallt mot den eller 

de personer som hade godkänt att donera organet från sin anhörige som hade avlidit. 

De kände att de hade fått chansen till ett nytt liv. Detta påvisar även McGrath (2004b) 

hos personer som överlever blodcancer. De upplever utgången av behandlingen som 

extra värdefull och som en gåva till ett nytt liv. Personer är medvetna om gåvan och 

utvecklar ständigt nya strategier för att påminna sig själv om hur värdefullt livet är. I 

denna litteraturstudie kände deltagare också tacksamhet över att vara vid liv och de 

ville leva sina liv fullt ut. Det ville göra det mesta av varje dag och ta tillvara alla 

chanser de fick för att kunna göra det som de var intresserade av. McGrath (2004a; 

2004b) visar att personer som ställs öga mot öga med döden och överlevt får ny för-

ståelse för hur bräckligt livet är. Upplevelsen leder till att de tvingas reflektera över 

meningen med livet och omprioritera vad som är viktigt. Detta framkom även i vår lit-

teraturstudie där deltagare ville njuta av varje dag och därmed inte skjuta upp saker 

till framtiden. De menade att de hade kunskapen om att livet kunde ta slut när som 

helst. Enligt Persson och Hallberg (2004) känner vissa personer som lever med cancer 

och överlevt inget behov av att tänka på framtiden. De bestämmer sig för att kämpa 

för och tro på livet eftersom de har allt att vinna och ingenting att förlora. Nära döden 

upplevelsen visade sig i vår litteraturstudie leda till att personer började uppskatta de 

små sakerna i livet. Vilket också Persson och Hallberg (2004) kom fram till och me-

nar att personer som överlevt cancer lär sig att uppskatta små saker i livet som att ta 
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en promenad när solen skiner. I vår litteraturstudie upplevde personer att de livslånga 

biverkningarna var ett litet pris att betala för att fortfarande få vara vid liv. Tacksam-

heten och glädjen över att vara vid liv övervägde de negativa konsekvenser som me-

dicineringen medförde. Persson och Hallberg (2004) har kommit fram till liknande re-

sultat när de intervjuat personer som överlevt leukemi eller cancer i lymfkörtlarna. 

Personer kände att de kunde leva med de fysiska begränsningarna som kvarstod efter 

behandlingen. De accepterade den situation som de hade hamnat i.  

 

Denna litteraturstudie visade också att kroppen kunde upplevas som ett hot och ett 

hinder. Det framkom tydligt att många personer tappade tilltron till sin kropp när de-

ras eget organ slutade at fungera. De kunde aldrig vara säkra på hur länge det nya 

hjärtat eller den nya levern skulle fungera. Denna rädsla framkom tydligast i samband 

med den årliga provtagningen. Med hjälp av den kunde de få reda på om kroppen höll 

på att stöta bort det nya organet. Att kroppen kan upplevas som ett hinder och hot mot 

livet kan förstås med vad Toombs (1993, s.56-61) menar med att människan när hon 

är frisk inte specifikt tänker på sin kropp, människan är sin kropp. Människan reflek-

terar inte över hur de använder sin kropp utan att det är en enhet och fungerar i sym-

bios. Både Toombs (1993) och Madjar (1997) menar att det är först när människan 

blir sjuk som hon märker av kroppen. Sjukdomen stör människans varande i världen 

speciellt om sjukdomen innebär en begränsning så som smärta, trötthet eller stelhet.  

 

Personer i denna litteraturstudie uttryckte också att det fanns ett samband mellan livs-

stilen och om kroppen började stöta bort det nya organet. De såg sig också delaktiga i 

att de från första början hade behövt ett nytt organ. De menade att därför fick de beta-

la priset för de dumheter som de hade gjort och fick skylla på sig själv. McGrath 

(2004a) påvisar att vissa personer som överlevt cancer ser sig själv som en bidragande 

orsak till sjukdomen. Deras livsstil har på något sätt bidragit till sjukdomen. För att de 

ska kunna ta sig igenom sjukdomen ser de det som nödvändigt att ändra på sin livsstil. 

 

Enligt McGrath (2004b) inser personer med cancer att livet är kort och att familjen 

därmed blir väldigt viktig för dem och att sjukdomen för familjen samman. Detta vi-

sas även av Luk Suet-Ching (2004) att personer efter en njurtransplantation upplever 

att familjen är ett stort stöd för att ta sig igenom de svårigheter som sjukdomen med-

för. I vår litteraturstudie framkom det också att stöd från människor runt omkring och 
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från tron på Gud hjälpte dem att övervinna svårigheterna som transplantationen med-

förde. Släkt och vänner var även någonting som motiverade dem till att kämpa sig 

igenom jobbiga situationer. Vissa personer kände en stor frustration över att deras 

sjukdom och hälsotillstånd hade drabbat familjen. De kände också behov av att skyd-

da familjen. Hedestig, Sandman, Tomic och Widmark (2005) visar på att personer inte 

vill prata med familj och vänner om deras problem och känslor relaterat till sjukdo-

men, utan de pratar hellre med andra i samma situation. Detta framkom även i vår lit-

teraturstudie där vissa personer upplevde stöd från andra som genomgått samma sak 

som någonting viktigt. Via dem lärde de sig mer om hur det är att leva efter transplan-

tationen. McGrath (2004b) menar att personer med livshotande sjukdom inte kan fö-

reställa sig sitt liv utan de nya vänner och de personer som de mött i och med sjukdo-

men.  

 

Personer i vår litteraturstudie upplevde att de genom hela sjukdomsprocessen blev 

hjälpta av ett slags högre väsen, vilket inte nödvändigtvis var Gud. De personer som 

hade en stark tro på Gud kände att de blev hjälpta av sin tro, Gud fanns där och stötta-

de dem när de hade ont eller var rädda för döden. De kände också att det fanns en me-

ning med allting som hänt. Vissa menade att det nya organet var en gåva från Gud. 

McGrath (2004a; 2004b) har kommit fram till liknande resultat när hon intervjuat per-

soner som överlevt cancer av olika slag. Personer i hennes studie känner sig utvalda 

samt känner att det finns en mening med varför just de har överlevt sjukdomen. De 

tolkar upplevelsen som ett bevis för att det finns en högre makt som hjälpt dem.  

 

Personer i denna litteraturstudie kände sorg och skuldkänslor över donatorns död. De 

beskrev att de kände en skuld gentemot donatorn eftersom denne hade dött. Vissa per-

soner uppgav till och med att de kände sig skyldiga till donatorns dödsfall trots att de 

inte hade någonting med det att göra, donatorn skulle ha dött oavsett om det fanns nå-

gon som behövde hans eller hennes organ. Hull, Alexander och Klein (2002) har i sin 

studie kommit fram till att en tredjedel av alla som överlevt en oljeplattformsolycka 

kände skuld eftersom de överlevt och andra inte klarat sig. En skuldkänsla som har 

vissa likheter med den skuld som personer i vårt resultat kände. I båda fallen hör 

skuldkänslan ihop med tankar om att någon annan dött samtidigt som de överlevt.  
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Litteraturstudien visade också att vissa personer ångrade transplantationen och kände 

sig besvikna på operationen. Vad som är orsaken kom inte fram så tydligt, men vi kan 

tänka oss att de kan ha att göra med i vilken utsträckning som de drabbats av biverk-

ningar. Feldman-Stewart, Brundage, Van Manen och Svenson (2004) har forskat om 

personer som har en tidig diagnos av prostatacancer. De har kommit fram till att per-

soner som har två jämbördiga behandlingsalternativ löper större risk att ångra sig efter 

åt. Personer som har ett behandlingsalternativ som framstår som betydligt bättre än de 

andra ångrar sig i mindre utsträckning. Detta skulle, enligt oss, möjligtvis vara över-

förbart på personer som står inför valet att genomgå en transplantation. Det framkom 

även att personer sörjde det organ som hade opererats bort, en känsla som de själva 

tyckte var konstig. Om vi utgår från Toombs (1993) och hennes syn på hur kroppen 

hör ihop med jaget ter sig inte denna företeelse som konstig. Om kroppen är ett med 

personen är det naturligt att känna saknad av en del som opereras bort. 

 

Metoddiskussion 

De svagheter/styrkor som vi ser med vår litteraturstudie kan delas upp i två grupper. 

Den första gruppen rör saker i vår omgivning som påverkat vårt arbete och till den 

andra gruppen hör det som rör materialet vi utgått från. Det som i vår omgivning har 

påverkat oss är att vi har arbetat under en påtaglig tidspress. Det har dock funnits sa-

ker i vår omgivning som hjälpt oss att göra en bra litteraturstudie. Här kan vi nämna 

att vi tagit del av två seminarier under tiden vi arbetat med studien. På dessa har vi vi-

sat upp vårt arbete och fått konstruktiv kritik av erfarna forskare och andra studenter. 

Detta har hjälpt oss att utforma kategorier och fokusera vårt syfte. 

 

Till den andra gruppen av saker som påverkat vår litteraturstudie hör artiklarna som 

låg till grund för analysen. Vår analys kan inte bli bättre än de artiklar vi utgått från. 

Vi hittade åtta artiklar som var relevanta för vårt syfte, detta kan ses som ett litet un-

derlag för en litteraturstudie. De vi kan säga är att artiklarna över lag höll hög kvalité. 

Alla artiklar är peer reviewed och har ett tydligt angett syfte. Tillvägagångssättet för 

att inhämta och analysera data samt redovisningen av resultatet är gjort på ett tydligt 

sätt. Detta är något som Willman och Stoltz, (2002, s.122-123) tar upp som kriterier 

för att kvalitetsgranska kvalitativa artiklar. Vi har valt att uteslutande ha kvalitativa ar-

tiklar i vår analys och därmed valt bort all kvantitativ forskning detta är någonting 

som kan ha påverkat vårt resultat. 
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Miljön som forskningen är gjord i kommer att påverka resultatet i en kvalitativ forsk-

ning eftersom deltagarna påverkas av sin omgivning och historia (Holloway & Whee-

ler, 2002, s.11). De olika artiklarna är skrivna i olika kontexter, två är gjorda i Sveri-

ge, två i USA och tre i England och en i Skottland. Vi kan inte utesluta att miljön som 

forskningen är gjord påverkar resultatet som de olika forskarna kommer fram till, till 

exempel ser socialförsäkringssystemet olika ut i de olika länderna. Någonting som 

rimligen påverkar vilka personer som har möjlighet att genomgå en transplantation 

och därmed upplevelsen. Ytterligare något som kan ha påverkat vårt resultat är att vi 

utgått från artiklar som är skrivna på engelska och att vi översatt textenheterna till 

svenska. Risken är att vi tappat nyanser i textenheterna vid översättningen. Alla texter 

innehåller alltid ett visst mått av dubbeltydighet och de ingår därmed alltid ett visst 

mått av tolkning när en text analyseras även om det handlar om en manifest tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004). Detta har vi försökt att minimera genom att regel-

bundet återgå till ursprungskällan när vi varit osäkra på vad en textenhet handlar om. 

 

 

Slutsats 
Att ha genomgått en hjärt- eller levertransplantation är ingen botande behandling. 

Transplantationen är ett ingrepp som påverkar hela människan. Dessa personer har 

resterande delen av livet en återkommande kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, 

i form av årliga undersökningar. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om 

människors upplevelser och om den rädsla som många känner inför de årliga besöken. 

Det är en rädsla som grundar sig på att kroppen ska stöta bort det nya organet. Enligt 

Rowe, Safadi, Ashur, Adler och Shouval (2001) är goda medicinska kunskaper och 

nära relation till personer som genomgått en levertransplantation och dennes anhöriga 

det en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad. Davis (2005) 

menar att upplevelsen av god respektive dålig omvårdnad är relaterad till om sjukskö-

terskan är närvarande och om hon verkligen är där för sitt jobb för att hon vill hjälpa 

människor, eller om hon är där bara för att tjäna pengar. God omvårdnad upplevs ock-

så när personer med sjukdom kan känna sig trygga och för sjuksköterskan som speci-

ella. Det är även viktigt att de som är sjuka kan lita på att sjuksköterskan instinktivt 

vet vad de behöver. Men god omvårdnad innebär så mycket mer än endast kompetens 
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och effektivitet, det innefattar också ett lugnt och försiktigt uppträdande samt ett ge-

nuint intresse för den sjukes välmående. Toombs (1993), menar att sjukvårdspersona-

len måste förstå att sjukdomen påverkar hela människan och se personen bakom sjuk-

domen. Risken med att bara se sjukdomen är att missa de bakomliggande orsakerna 

till varför personen från första början söker vård. I vår litteraturstudie framkom det att 

vissa deltagare kände att det inte var acceptabelt att klaga och att visa sin sorg, för 

personalen förväntade sig att de bara skulle vara tacksamma. Personer som genomgått 

en transplantation befinner sig i en mycket komplex situation där de samtidigt känner 

tacksamhet, sorg, skuld och glädje. Som sjukvårdspersonal är det mycket viktigt att 

vara medveten om detta för att kunna ge en god omvårdnad 

 

Enligt McCaffrey och Good (2000) har musiken en lugnande inverkan på personer 

som genomgått ett kirurgiskt ingrepp. Dessa personer kände sig lugnare och mer av-

slappnade av att lyssna på musiken samt att de förflyttas till en säkrare och trevligare 

miljö för en stund. Personer upplevde också att musiken gjorde att de glömde bort 

smärtan, vilket gjorde att den lindrades. När personer lyssnade på bekant musik blev 

de distraherade från känslor av rädsla, ångest och smärta och gjorde därmed att de lät-

tare kunde somna. Också sjuksköterskorna rapporterade att de genom att lyssna på 

musik tillsammans med patienterna blev mer avslappnade och kom patienterna när-

mare. Eftersom personer i vårt resultat beskriver de årliga provtagningarna som ång-

estfyllda kan musik därmed vara ett alternativ för att lindra denna ångest. Musiken 

kan användas både i väntrummet och under själva provtagningen.  

 

Vi ser att fortsatt forskning om upplevelser att leva med transplanterade organ behövs. 

Detta visar vår artikelsökning som resulterade till bara åtta kvalitativa artiklar. Hjärt- 

och levertransplantation är trots allt ett ingrepp som påverkar hela människan under 

resten av livet efter transplantationen. Den kvalitativa forskningen som är gjord på 

området behövs kompletteras för att de ska vara möjligt att få en bredare bild av hur 

livet kan vara efter en transplantation. Kvalitativ forskning kan på ett bättre sätt visa 

upplevelsen från ett inifrånperspektiv. Inifrånperspektivet behövs för att sjukvårdsper-

sonal ska kunna bemöta dessa personer på bästa sätt samt utföra relevanta omvård-

nadsinterventioner. Detta är någonting som denna litteraturstudie kan användas till ef-

tersom den sammanställer den befintliga forskningen inom området. Detta gör att 

sjukvårdspersonal genom att ta del av denna studie bättre kan sätta sig in i hur det är 
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att ha genomgått en lever- och hjärttransplantation. Någonting som i sin tur gör det 

möjligt att på ett bättre sätt kunna anpassa vården efter deras upplevelser 
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