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Abstrakt 
Organtransplantation är ett behandlingsalternativ för många människor med 
organsjukdomar i slutskedet. Behovet av organ till transplantation är betydligt större 
än tillgången på dem. Detta resulterar i långa väntelistor och utdragen väntan för 
människor som behöver ett organ. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
personers upplevelser i väntan på organtransplantation. Studien baserades på tolv 
internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem 
kategorier; Att känna oro för att inte överleva och känna hopp av att bli placerad på 
väntelistan, Att känna sig hindrad och förlora kontrollen över sitt liv, Att förändras 
som person och få nya perspektiv på livet, Att få styrka genom sin tro, sin attityd 
eller stöd av andra, Att tvivla på systemet och vilja ha en rättvis process. Denna 
litteraturstudie kan bidra till en inblick i personers upplevelser i väntan på 
organtransplantation och kan vara en hjälp för sjuksköterskan i mötet med dessa 
personer.  
 
Nyckelord: organtransplantation, upplevelser, väntan, osäkerhet, litteraturstudie 
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I sjukdom konfronteras människan av känslor av sårbarhet och beroende av kroppsliga 

funktioner vilket påverkar planerna för det fortsatta livet. Livet förändras ofta på ett 

dramatiskt sätt som ger upphov till stressande upplevelser. Upplevelsen av sjukdom påverkas 

av hur livet var innan sjukdomen och vilka förväntningar och drömmar som tvingas avbrytas 

och förändras (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003).  

 

Organtransplantation är ett behandlingsalternativ för många människor med organsjukdomar i 

slutskedet (Molzahn, Starzomski & McCormick, 2003). Första organtransplantationen som 

utfördes på en människa var en njurtransplantation som genomfördes i Boston 1954. Två år 

senare utfördes den första njurtransplantationen i norden av norrmannen Leif Efskind. 

Personen levde med sin nya njure i 30 dagar. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och 

dagens behandling med bland annat immunosuppresiva läkemedel har bidragit till en ökad 

överlevnad. Transplantation är nu en väl etablerad behandlingsmetod (Thorsby, 2006).  I 

dagsläget är fördelarna med organtransplantation väl dokumenterade och har visat sig 

förlänga livet, minska lidande och ge en ökad livskvalitet hos transplanterade personer. De 

organ som främst transplanteras är hjärta, lungor, lever, njure och bukspottkörtel. År 2004 

transplanterades cirka 600 organ i Sverige (Nystrand, 2005).  

 

För att en transplantation ska kunna utföras krävs det att en lämplig donator finns att tillgå. 

Organ kan transplanteras från såväl avlidna som levande donatorer och regleras i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Organ- och vävnadstagning för 

transplantation eller för annat medicinskt ändamål. Här beskrivs att transplantation är en 

viktig behandlingsmetod som i många fall är den enda metoden för att förbättra en persons 

hälsotillstånd eller förlänga livet (SOSFS 1997:4). Organtransplantation är vidare en 

kostnadseffektiv behandlingsmetod för människor med kroniska sjukdomar i slutstadiet. 

Exempelvis så är kostnaden för njurtransplantation mycket lägre än kostnaden för pågående 

dialysbehandlingar (Molzahn et al., 2003).  

 

Antalet donatorer räknas per miljon invånare och siffrorna gäller endast avlidna donatorer. 

Sverige har omkring etthundra per år. Från en avliden donator kan i bästa fall flera organ 

komma att transplanteras (Nystrand, 2005). Antalet donatorer varierar betydligt mellan olika 

länder. USA och Spanien har till exempel högre siffror än Sverige och andra europeiska 

länder. En bidragande orsak till detta är att dödligheten på grund av allvarliga 
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motorcykelolyckor är högre i dessa länder. Antalet donatorer har ett nära samband med 

dödligheten i området (Molzahn et al., 2003).   

 

Behovet av organ till transplantation är betydligt större än tillgången på dem. Detta resulterar i 

långa väntelistor och väntetider för människor som behöver ett organ. Tyvärr dör människor i 

nuläget i väntan på det organ som de behöver. Orsakerna till bristen på organ är komplex och 

beror på flera faktorer. Antalet olycksdödsfall, och därmed möjliga donatorer, har minskat till 

följd av att det i många länder görs satsningar på att förbättra säkerheten i trafiken, i hemmen 

och på arbetsplatser (Molzahn et al., 2003).  Bristen på kunskap och utbildning bland 

vårdpersonal i hur man talar om donationsfrågor anses också vara en bidragande orsak till 

organbristen (Molzahn et al., 2003; Nystrand, 2005). En annan orsak är att de framsteg som 

görs inom intensivvården har minskat antalet möjliga donatorer. I mitten av 1980-talet var till 

exempel dödligheten i hjärnödem 50%, men tack vare förbättrad behandling har dödligheten 

minskat och är nu endast 5% (Nystrand, 2005).  

  

Sociala, kulturella och religiösa faktorer påverkar människans attityd till donation och 

transplantation. Tron på vad som händer efter döden och synen på kroppen påverkar 

inställningen till detta. I vissa kulturer anses kroppen som en gåva som måste hållas intakt, 

medan det i andra kulturer ses som en självuppoffrande och altruistisk handling att donera 

organ (Ran, Elliott & Hyde, 2004).    

 

Vid vissa tillstånd där medicinsk behandling inte längre är tillräcklig kan transplantation vara 

det enda alternativet. När personen har informerats om att denne kan komma att sättas på 

väntelistan för organtransplantation infinner sig en rad reaktioner och känslor som 

karaktäriserar situationen. Från och med nu kan personen när som helst kallas in för att 

genomgå en riskabel operation vilket leder till känslor av osäkerhet, rädsla, beroende och 

förlust av frihet. Personer som väntar på transplantation blir begränsade i sina dagliga 

aktiviteter och riskerar att utveckla depressiva symtom och ängslan (Diaz-Dominguez, Pérez-

Bernal, Pérez-San-Gregorio & Martin-Rodriguez, 2006).Osäkerhet har en stor del i 

upplevelsen av sjukdom och påverkar dramatiskt hur människan anpassar sig till den nya 

situationen. De flesta påverkas mycket av den osäkerhet sjukdom för med sig, vilket upplevs 

som en betydande stressor (Neville, 2003). 
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Studier som gjorts kring den preoperativa fasen visar att personer utsätts för en enorm stress 

under väntetiden vilket också av många beskrivs som den värsta fasen i hela 

transplantationsprocessen. Mer än var femte person drabbas av ångeststörningar och 

depression. Den redan stressande situationen har på senare år förvärrats på grund av ökad 

efterfrågan samt minskad tillgång på organ (Zipfel et al, 1998). Väntan är en psykiskt 

påfrestande tid och kan således komma att inverka på personens fortsatta hälsa och 

överlevnad (Vermeulen, Bosma, van der Bij, Koeter & TenVergert, 2005). Resultatet av 

transplantation har visat sig ha ett nära samband med personens psykiska tillstånd. Personer 

som tiden före transplantation mår psykiskt dåligt har sämre förmåga att hantera situationen 

vilket påverkar möjligheterna till ett bättre liv efter operationen (Zipfel et al, 1998). Det är 

viktigt att sjuksköterskor som möter dessa personer uppmärksammar och har en förståelse för 

den oro och rädsla som dessa personer kan uppleva för att kunna stödja dem på bästa sätt 

(Vermeulen et al., 2005). Diaz-Dominguez et al. (2006) menar att det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal får en inblick i personens upplevelser av osäkerhet i väntan på 

organtransplantation för att kunna minska den.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på 

organtransplantation. Väntan innefattar tiden från att en person får veta att transplantation är 

nödvändig till dess att transplantationen äger rum. 

 

Metod 
Kvalitativ forskning syftar till att ge rika beskrivningar om hur människor upplever sin 

livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002 s. 3). Denna systematiska litteraturöversikt baserades 

på tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar. Vid analysen av användes en kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats. 

 

Litteratursökning 

Till denna litteraturstudie sökte vi vetenskapliga artiklar i internationella databaser. De 

databaser som användes var: CINAHL, Medline och Akademic search. Vi gjorde en 

systematisk litteratursökning och använde sökord både i form av fritext och databasernas 

ämnesord i olika kombinationer för att hitta relevanta artiklar utifrån studiens syfte. Eftersom 

denna litteraturstudie avsåg att beskriva upplevelser i väntan på organtransplantation så låg 

fokus vid sökningen av artiklar till analysen på att hitta vetenskapliga artiklar som beskrev 
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personers subjektiva upplevelser inom detta område. De sökord som användes var: organ 

transplantation, waitinglist, self-concept, narratives, life experience och qualitative study. 

Sökningen i databasen CINAHL resulterade i 12 artiklar som användes i analysen. Sökningen 

i Medline och Akademic search gav inga fler artiklar än de tolv redan utvalda. Översikt av 

litteratursökningen i CINAHL presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: upplevelser i väntan på organtransplantation  

CINHAL 2007 01 18  

Söknr *) Söktermer Antal  
träffar 

Valda 
artiklar 

1  CH Organ Transplantation  5004  

2 CH Waiting Lists 860  

3 CH Life Experiences 5239  

4 CH Narratives 2910  

5 CH Qualitative Studies 26835  

6 CH Self Concept 10692  

7  6 or 5 or 4 or 3 and 1 118 11 

8  1 and 2 and 3 or 4 or 5 or 6 31  

9 FT Lived experience and transplantation 24 1 
*CH - Cinahl headings i databasen CINAHL, *FT - fritext sökning. 
 

Inklusionskriterier vid sökningen av artiklar till analysen var att det skulle vara kvalitativa 

artiklar som var utgivna på engelska, svenska eller norska. För att få så aktuell forskning som 

möjligt, var ett annat inklusionskriterie att artiklarna skulle vara utgivna mellan 1995-2007. I 

databaser där det var möjligt avgränsades sökningen till peer-reviewed. Artiklarnas abstrakt 

lästes igenom för att kunna välja ut studier som svarade mot studiens syfte.  

 

Sökningen resulterade i tolv artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte vilka presenteras 

i Tabell 2. Dessa kvalitetsbedömdes enligt Bilaga H i Willman och Stolz (2002) och 

graderades med hög, medel eller låg kvalitet. De artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet 

hade ett tydligt syfte och problemformulering, väl presenterad kontext, etiskt resonemang och 

ett relevant urval. Metod med urvalsförfarande, datainsamling och analys var tydligt 

beskrivet. Resultatet var logiskt, begripligt och tydligt presenterat. Den artikel som bedömdes 

vara av medelkvalitet hade brister i beskrivningen av kontext och metod. En artikel var både 
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kvalitativ och kvantitativ. Endast den kvalitativa delen av artikeln användes i analysen då den 

motsvarade syftet med litteraturstudien. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=12) 
Författare  
(År) 

Typ av studie Del-
tagare 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

Brown, Sorrell, 
McClaren & 
Creswell  
(2006) 
 
 

Kvalitativ  
 
 
 
 

6 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
enligt Moustakas 
metod. 

Upplevelser i väntan 
innefattar förändring, 
förlust, glädje, 
förtvivlan och nytt 
perspektiv på tiden.  

Hög 
 
 
 
 
 

del Barrio, 
Lacunza, 
Armendariz, 
Margall 
&Asiain  
(2004)  

Kvalitativ 
 

10 Ostrukturerade 
djupgående 
intervjuer.  
Fenomenologisk 
enligt Giorgi’s 
metod. 
 

Patienterna hanterar 
nyheten att de ska få ett 
organ genom religiös 
tro och socialt stöd. 
Deras föreställning om 
IVA stämde inte med 
upplevelsen. 
 

Hög  

Evangelista, 
Doering & 
Dracup 
(2003) 

Kvantitativ och 
kvalitativ 

33 Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär. 
Kvantitativ och 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Upplevelser av ångest, 
depression, fientlighet, 
rädsla och förlorad 
kontroll men även 
optimism och 
acceptans. 

Hög 

Forsberg, 
Bäckman & 
Möller  
(2000)  

Kvalitativ 
 

12 Intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod enligt 
Karlsson. 
 

Upplevelser av 
transplantation som en 
anpassningsprocess. Att 
vänta var en stressande 
period med blandade 
känslor. Socialt stöd var 
viktigt för 
tillfrisknandet. 
  

Hög  

Johnson & 
Hathaway 
(1996) 

Kvalitativ 
 

1 Intervju. 
Fenomenologisk 
enligt Giorgi’s 
metod. 
 

Upplevelser av 
osäkerhet för framtiden 
och för 
transplantationen, 
beroende, förlust av 
kontroll och återtagande 
av kontroll och behov 
av socialt stöd. 
 

Hög 

Jonsén, Athlin 
& Suhr  
(1998) 

Kvalitativ 
 

11 Djupgående 
intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod enligt 
Spiegelberg. 
 

Upplevelser av att få ett 
bättre liv och kunna se 
en framtid men 
samtidigt en besvikelse 
över att inte bli helt 
återställd. 
 
 
 
 
 

Hög  
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Författare  
(År) 

Typ av studie Del-
tagare 

Metod  
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
 

Jonsén, Athlin 
& Suhr  
(2000) 

Kvalitativ 
 

14 Ostrukturerade 
intervjuer. 
Colaizzi’s 
fenomenologiska 
metod. 
 

Upplevelser i väntan är 
ett köpslående med sig 
själv, maktlöshet, 
lättnad, glädje, 
otålighet, dödsångest 
och ett behov av 
information och stöd. 
 

Hög 

 
Lumby  
(1997) 

 
Kvalitativ 
 

 
8 

 
Berättande i 
fokusgrupper. 
NUDIST software 
program och kodning 
och kategorisering. 
 

 
Att möta livet och 
döden på samma gång, 
rädsla för att förlora 
kontrollen och en vilja 
att bibehålla och ta 
tillbaka den.  
 

 
Medel  

Macdonald 
(2006) 

Kvalitativ 
 

13 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Väntan innebär att leva 
i ovisshet. Stöd är 
viktigt speciellt efter 
falska alarm och efter 
transplantationen.  
 

Hög  

Robertson 
(1999) 

Kvalitativ 
 

5 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Cluster analysis 
enligt Burns & 
Grove. 
 

Upplevelser av 
beroende och att 
hindras från att nå sina 
personliga mål. Viktiga 
faktorer för att återfå 
oberoende var 
personlighet, stimulans 
och stöd. 
 

Hög 

Wainwright 
(1995) 

Kvalitativ 
 

10 Djupgående 
intervjuer. 
Konstant jämförande 
metod. 
 

Upplevelser av 
förändring, tacksamhet 
för att få ett nytt liv och 
att bli en ny person.  
 

Hög  

Yuk Man Lee 
(2004) 
 

Kvalitativ 
 

6 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Colaizzi’s 
fenomenologiska 
metod. 

Patienter fick stöd 
genom att tro på ödet 
och klarade av väntan 
genom att leva dag för 
dag. 

Hög  

 
 

Analys 

Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna användes en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats. Denna metod är systematisk och objektiv och kan användas för att beskriva 

ett visst fenomen utifrån verbal, visuell eller skriftlig data. Målet med denna metod är att ge 

kunskap och förståelse för det fenomen som studeras och är en lämplig metod i 

omvårdnadsforskning (Downe-Wamboldt, 1992). Analysen byggde på manifest data vilket 

innebar att vi höll oss till innehållet som var synligt och uppenbart utan att tolka texten 

(Graneheim & Lundman, 2004).  
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Analysen inspirerades av Burnards (1991) fjorton steg som beskriver tillvägagångssättet vid 

innehållsanalys av intervjuer. Vi började med att läsa igenom de artiklar som ingick i analysen 

för att få en översikt av innehållet vi hade att arbeta med. Vi läste sedan igenom artiklarna 

igen och strök under de meningsbärande textenheter som svarade mot vårt syfte. När 

textenheterna extraherats kondenserades de. Detta betyder att vi kortade ner texterna men 

behöll meningen och kärnan i materialet. Vi arbetade textnära, där vi med jämna mellanrum 

gick tillbaka till ursprungstexten för att försäkra oss om att vi höll oss till sammanhanget. När 

kondenseringen var gjord kodades texterna vilket innebar att varje enhet fick en rubrik som 

beskrev innehållet. Nästa steg i analysen innebar att de kondenserade textenheterna som 

handlade om liknande upplevelser fördes ihop till kategorier. Kategorierna sammanfördes i 

fem steg och resulterade i fem slutliga kategorier (Tabell 3). I ett sista steg lästes allt material 

igenom än en gång för att kontrollera att inget relevant förbisetts. 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras nedan och 

illustreras med citat från de artiklar som ingick i analysen. 

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna oro för att inte överleva och känna hopp av att bli placerad på väntelistan 

Att känna sig hindrad och förlora kontrollen över sitt liv 

Att förändras som person och få nya perspektiv på livet 

Att få styrka genom sin tro, sin attityd eller stöd av andra 

Att tvivla på systemet och vilja ha en rättvis process  

 

Att känna oro för att inte överleva och känna hopp av att bli placerad på väntelistan 

I flera studier (Brown, Sorrell, McClaren & Creswell, 2006; Jonsén, Athlin & Suhr, 1998; 

Jonsén, Athlin & Suhr, 2000) framkom att flera av deltagarna upplevde att det var svårt att 

besluta om de skulle acceptera en transplantation eller inte och kände en stark oro över att ta 

fel beslut. De vägde för och nackdelar mot varandra och upplevde osäkerhet och rädsla inför 

att inte veta vad de skulle välja. De visste att transplantation kunde innebära risker men 

hoppades att det skulle medföra något bra och ville därför ta chansen. För några deltagare i 
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Browns et al. (2006) studie gjorde även tron att den bästa delen av livet redan varit att de 

frågade sig om de verkligen skulle gå igenom transplantationen. 

 

It was difficult to make the choice, transplant or no transplant. You know, I had 
all this feelings when I left my summer cottage this summer. You never know if 
you will come back, and I don’t know if next Christmas will be my last. (Jonsén 
et al., 2000 s. 66) 

 

Deltagare i studier (Brown et al., 2006; del Barrio, Lacunza, Armendariz, Margall & Asiain, 

2004; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000) beskrev att när de fick veta att det var aktuellt att 

bli placerad på väntelistan för transplantation insåg de hur sjuka de egentligen var och att de 

skulle dö om de inte fick ett nytt organ. De upplevde transplantation som en sista chans att 

överleva och accepterade det som det enda alternativet. Jonsén et al. (1998) beskrev i sin 

studie att deltagare som levt länge med organsjukdom och de som hade sett anhöriga dö av 

sjukdomen upplevde att det var ett enkelt beslut att acceptera transplantation. Till skillnad 

från detta tyckte deltagare i två andra studier (del Barrio et al., 2004; Macdonald, 2006) att det 

var ett svårt beslut att ta då de fortfarande upplevde att de hade en bra livskvalitet och inte 

kände sig redo för transplantationen.  

 

There was no alternative, I saw the outcome of my mother. (Jonsén et al., 1998 
s. 54) 

 

Personer som väntade på organtransplantation kände en stor oro över att inte veta om och när 

de skulle kunna få ett organ och över att ingen kunde säga när ett lämpligt organ skulle finnas. 

De var rädda att de inte skulle vara starka nog att kunna motstå komplikationerna av 

sjukdomen och var oroliga att det inte skulle finnas tillräckligt med organ till alla på 

väntelistan (Evangelista, Doering & Dracup, 2003; Jonsén et al., 1998; Yuk Man Lee, 2004).  

 

Nothing is in my head…nothing…hoping to keep physically healthy before the 
transplant…can walk again…until that day…That day is far away, you don’t 
know when it will come. Or is there such a day? You don’t know. It’s a question 
mark! (Lee, 2004 s. 65) 

 

Den långsamma transplantationskön var frustrerade och efter en längre tid på väntelistan 

började flera deltagare tvivla på om transplantationen någonsin skulle bli av (Brown et al., 

2006; Jonsén et al., 2000). Att vänta på transplantation och bli sämre och sämre väckte 

känslor av ångest, oro och tvivel hos deltagarna. De kände oro för att hinna dö före 
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transplantationen och för att hinna bli så svag att den skulle behöva ställas in. De upplevde att 

tiden gick fort och undrade om de skulle hinna bli transplanterade och kände sig osäkra på om 

de skulle överleva en eventuell transplantation (Jonsén et al., 2000). I två studier (Jonsén et 

al., 2000; Macdonald, 2006) framkom att deltagare som förberetts för en transplantation som 

sedan skjutits upp blev oerhört besvikna och än mer oroliga över om och när en lämplig 

donator skulle hittas. Några av dem kände sig även osäkra på om de skulle ha kraft nog att 

fortsätta vänta.  

 
There is a lot of agitation. First of all, you are ill and you can not be what you 
used to be, and then you feel agitated and you wonder how ill you will be, I 
often think of that. How much will happen in my body, before I have undergone 
the operation? And then I think about the operation. Will I survive it, and will I 
survive at all? That’s what’s going on in my head. (Jonsén et al., 2000 s. 66) 

 

Den osäkerhet deltagarna kände över om de skulle överleva eller inte väckte känslor av rädsla 

för att dö och separationsångest från familjen (del Barrio et al., 2004; Jonsén et al., 2000). Det 

framkom i Evangelistas et al. (2003) studie att oron för att inte överleva även visade sig som 

ängslan över hur deras anhöriga och vänner skulle acceptera deras död. Några av deltagarna 

var mer oroade över det än vad de var över sig själva.  

 

Will it be the end? I have such wonderful children, will it be the end? It goes 
through your mind, it hurts to think that you might lose so many loved ones. 
(del Barrio et al., 2004 s. 971) 

 

När beslutet var taget och personerna hade placerats på väntelistan kände de sig mer positiva 

och känslan av oro minskande. De kände tacksamhet, lättnad och lycka över att något skulle 

göras åt deras tillstånd. De kände ett nytt hopp, att de fortfarande hade en framtid att se fram 

emot och upplevde att de hade fått en andra chans (Brown et al., 2006; Forsberg et al., 2000; 

Jonsén et al., 2000; Macdonald, 2006; Yuk Man Lee, 2004). 

 
In the beginning, it was a good feeling, like something is going to finally 
happen. (Brown et al., 2006 s. 124)  

 

Att känna sig hindrad och förlora kontrollen över sitt liv  

Studier (Brown et al., 2006; Jonsén et al., 1998; Yuk Man Lee, 2004) beskrev hur personer 

som väntade på en organtransplantation upplevde att deras sociala liv blev begränsat under 

denna tid på grund av att de alltid var tvungna att vara tillgängliga för transplantationsenheten. 

I Browns et al. (2006) studie framkom att flera av deltagarna blev nedstämda och frustrerade 
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över kravet att vänta på samtalet om att komma in för att bli transplanterad. Bundenheten de 

kände hade medfört att de hade slutat besöka sina vänner och gett upp tanken på att starta en 

ny karriär. Flera av deltagarna uttryckte en önskan att resa vilket var frustrerande eftersom 

väntan gjorde det omöjligt. Yuk Man Lee (2004) beskrev hur flera deltagare drog sig undan 

från sociala aktiviteter då de inte kunde delta fullt ut på grund av sitt tillstånd. De var också 

rädda att sjukhuset inte skulle kunna kontakta dem och de därmed skulle missa chansen att bli 

transplanterad. 

 

..I don´t want to miss the call, so I stay home most of the time. I don´t want to 
miss my chance. (Lee, 2004 s. 66) 

 

I väntan på transplantation gick tiden extremt sakta (Jonsén et al., 1998 & Brown et al., 2006) 

på grund av osäkerheten om när samtalet skulle komma och att varje dag vänta på det (Brown 

et al., 2006). Tiden gjorde sig ständigt påmind och var något som deltagarna var tvungna att ta 

hänsyn till eftersom de hade en begränsad tid att ta sig till sjukhuset efter att ha fått beskedet 

om ett tillgängligt organ. Detta resulterade i att de inte kunde göra saker de drömde om. 

Väntan kändes som värst när den hindrade dem att nå sina mål (Brown et al., 2006) och 

medförde en känsla av att inte verkligen leva (Macdonald, 2006). Att ha förlorat förmågan att 

leva sitt liv som de önskade fick dem att ifrågasätta om de tagit rätt beslut att vänta på 

transplantation (Brown et al., 2006). 

 

If I was a video recorder, I´d be on pause at the moment. I´m not really living, 
I´m just getting by. (Macdonald, 2006 s. 570) 

 

I en studie av Robertson (1999) beskrevs hur även fysiska problem hindrade personerna att 

fullfölja sina mål och begränsade deras sociala aktiviteter vilket gav en sämre livskvalitet. I 

Yuk Man Lees (2004) studie framkom att fysiska hinder också gjorde att vissa deltagare inte 

längre kunde fortsätta sitt arbete vilket fick dem att känna sig värdelösa och uttråkade. Att 

tvingas till att sluta arbeta gjorde att de inte längre kunde hålla fast vid sin roll som familjens 

försörjare. Brown et al. (2006) beskriver att förlust av viktiga roller och en bristande förmåga 

var förknippad med en känsla av isolering och ensamhet. För flera av deltagarna blev 

depression resultatet av detta. 

 

Only eat, drink and play…nothing to do the whole day…that is doing nothing. 
The person is worthless. (Yuk Man Lee, 2004 s. 66) 
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I flera studier (Brown et al., 2006; Johnson & Hathaway, 1996; Jonsén et al., 1998) beskrev 

deltagare att när de blev placerade på väntelistan innebar det att de blev beroende av 

sjukvårdspersonalen för att överleva och tvingades överlämna kontrollen över sina liv. I en 

studie (Lumby, 1997) framkom att förlora kontrollen var det som många av deltagarna var 

mest rädda för. Trots detta hade vissa av dem också en önskan att lämna ifrån sig kontrollen 

till sjukvårdspersonalen. Enligt Brown et al. (2006) upplevde några deltagare att det var 

nödvändigt att acceptera förlusten av kontroll för att kunna fortsätta fungera. 

 

They [the transplant team] hold all the keys. (Brown et al., 2006 s. 127) 
 

Deltagarna försökte förbereda sig för framtiden genom att fundera på framtida sysselsättning 

eller familjebildning (Brown et al., 2006) men även genom att förbereda sig och planera kring 

sin död (Brown et al., 2006; Lumby, 1997). En deltagare i en studie av Wainwright (1995) 

ansåg att det var viktigt att ordna upp sitt liv före transplantationen. Hon skrev ett testamente 

och talade om för sina anhöriga vad hon kände för dem för att vara förberedd när samtalet 

skulle komma och hon skulle åka in för att opereras.  

 

I Lumbys studie (1997) berättade alla deltagare om hur de på olika sätt försökte bevara eller 

återfå kontrollen i sina liv. Genom att fortsätta arbeta kunde de behålla sitt oberoende vilket 

gav dem en känsla av kontroll. En deltagare talade om hur hon upplevde en känsla av kontroll 

genom att stödja sina anhöriga inför transplantationen: 

 

The next thing I remember I was going to theatre and telling my mum that 
everything would be alright. I felt in control, I know she wasn’t. (Lumby, 1997 
s. 235) 

 

Att förändras som person och få nya perspektiv på livet 

Brown et al. (2006) fann i sin studie att personer som väntade på organtransplantation 

upplevde en personlig förändring vilket gjorde dem mer medvetna om sig själva. Väntan hade 

också förändrat dem så att de ibland inte kände igen sig själva. De fick ett nytt perspektiv på 

livet och upplevde att de levde i nuet. 

 
It really gave me insight into – I needed to pull all these piece together of who I 
was. I think that in a way it changes you because you live for today – don’t put 
things off. (Brown et al., 2006 s. 126) 
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Brown et al. (2006) fann i sin studie att personers syn på sin egen dödlighet förändrades i 

väntan på transplantation. Väntan gjorde att de ställdes mot sina tidigare föreställningar av att 

vara odödlig vilket gav dem ett nytt och förändrat perspektiv.  

 

I was always so – see, I never fell down, never stumbled; never mumbled. I was 
just a rock. So I thought I was good enough to get away with this forever.  
(Brown et al., 2006 s. 126)  

 

En ny syn på livet och döden gjorde att de tog sig tid att uppskatta vardagliga saker och 

väntan gav dem tid att fundera över vad som var viktigt i livet. De var förvånade över att de 

kunde ta ett steg tillbaka och ge plats åt vad de tidigare hade uppfattat som simpla saker 

(Brown et al., 2006). Även Evangelista et al. (2003) beskrev hur personer upplevde att de 

förändrats. De berättade att deras mål i livet hade förändrats och de hade blivit mer 

fokuserade på att få uppleva speciella händelser i familjen. Det var viktigt för dem att ha 

livsmål som att till exempel få uppleva sitt barns bröllop eller födelsen av ett barnbarn. De 

upplevde att deras nya perspektiv och mål i livet fick dem att drömma om framtida händelser 

och gav dem en stark vilja att leva.    

 

Personer beskrev att de blivit tvungna att anpassa sig till den nya situationen och integrera 

förändringar i livet (Brown et al., 2006; Yuk Man Lee, 2004). Brown et al. (2006) beskriver i 

sin studie att deltagarna upplevde det som en svår tid att vänta på en transplantation och att de 

hanterade det genom att göra det till en del av vardagen. Att vara på väntelistan blev en del av 

livet och något som de lärde sig att leva med. Deltagare i Yuk Man Lees studie (2004) 

beskrev att det kändes viktigt för dem att ha en uppgift eller roll att fylla för att må bra. När de 

inte kunde arbeta lika mycket som förut eller tvingades sluta helt innebar den personliga 

förändringen också en anpassning till nya roller och att hitta nya uppgifter för att bemästra 

känslan av att vara värdelös och försöka behålla sitt värde.  

 

Brown et al. (2006) beskrev i sin studie att personer upplevde att tålamod var nödvändigt och 

något som de hade tvingats lära sig för att kunna fungera i vardagen och klara av väntan. 

 

You have to wait at the station a long time for the train to come in and you 
might miss the train when it does come, but just be patient; there will be 
another one along in a little while. (Brown et al., 2006 s. 130) 

 

Att få styrka genom sin tro, sin attityd eller stöd av andra 
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I en studie (del Barrio et al., 2004) framkom att nyheten om att deltagarna var i behov av 

transplantation väckte olika reaktioner hos dem. Genom att vända sig till sin religiösa tro fick 

de styrka att hantera situationen. En deltagare i Forsbergs et al. (2000) studie berättade hur en 

stark kristen tro hjälpte henne att känna inre frid och acceptera sin situation vad som än skulle 

hända. Yuk Man Lee (2004) beskrev i sin studie hur somliga deltagare tog sin tillflykt till 

någon form av andlig tro när de inte längre kunde uthärda väntan på transplantationen. Andra 

hanterade svåra stunder genom att tro på tur eller ödet. 

 

In those moments, the fact that I believe, that I am a believer, helped me in 
everything. (del Barrio et al., 2004 s. 971) 

 

Deltagare i andra studier (Lumby, 1997; Yuk Man Lee, 2004) beskrev att även en positiv 

attityd var ett sätt som kunde hjälpa dem att hantera den svåra situationen som väntan innebar. 

I Browns et al. (2006) studie berättade ett flertal deltagare att de trodde att en positiv 

inställning även kunde bidra till ett bra kliniskt resultat. 

 

I began to believe that I can change by thinking myself better. (Brown et al., 
2006 s. 129) 

 

Personer upplevde att de genom att inte fokusera på behovet av transplantation bättre kunde 

hantera situationen och försöka få ett normalt liv. När de försökte att inte tänka på situationen 

de befann sig i hanterade de bättre den psykiska stress som väntan innebar. Deltagare beskrev 

att de inte ville ha förväntningar på när transplantationen kunde komma att äga rum för att 

inte bli besvikna om de skulle få vänta längre än så (Brown et al., 2006; Evangelista et al., 

2003; Yuk Man Lee, 2004). Några deltagare beskrev att de försökte att inte tänka på det 

genom att fokusera på andra aktiviteter (Evangelista et al., 2003) medan andra beskrev att de 

delvis förnekade vad som hände för att fungera och hantera situationen bättre (Brown et al., 

2006). Yuk Man Lee (2004) beskrev att vissa deltagare genom att inte vet allt om sitt tillstånd 

kände sig mindre stressade, rädda och hanterade situationen bättre. 

 

As what I understand, thinking about these things [matter of heart 
transplantation] will introduce myself a lot of stress. That’s why I dare not 
think. (Yuk Man Lee, 2004 s. 66) 

 

I flera studier (Johnson & Hathaway, 1996; del Barrio et al., 2004; Wainwright, 1995; 

Evangelista et al., 2003; Macdonald, 2006) belyste deltagarna vikten av att få stöd från familj 
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och vänner under den jobbiga tid de gick igenom. I Macdonalds (2006) studie framkom att det 

stöd som deltagarna ansåg som viktigast var emotionellt stöd, att någon fanns där vid deras 

sida.  

 

I met another woman who lived close to me when I went to the clinic and we 
became really good friends; we’d come to the clinic together. I cried when she 
cried and we both shared our joys too…we encouraged each other to go for 
walks and to eat right…I got my heart transplant first and she was happy for 
me, and I was so glad when she got hers a few months later…I don’t know how 
I could have made it without her! (Evangelista et al., 2003 s. 254) 

 

Trots att det var viktigt med stöd beskrev deltagare i en studie av Wainwright (1995) att det 

ibland var nödvändigt att hålla distans till sina anhöriga så att de kunde ta fram sina egna inre 

resurser och känna sig starka. I likhet med detta framkom det i Yuk Man Lees studie (2004) 

att deltagare höll sina vänner på avstånd för att behålla sin inre frid då de inte kunde leva upp 

till förväntningarna om att bli frisk.  

 

I Jonséns et al. (2000) studie framkom att det även var betydelsefullt med stöd från 

sjukvårdspersonalen. Personerna upplevde att det var viktigt med information om sitt tillstånd 

och vad som skulle komma att hända under väntetiden. De ville även ha information om 

operationen och tiden därefter. Emotionellt stöd var också något som deltagarna såg som 

viktigt. Många hade upplevt det svårt att tala med sina anhöriga om sin rädsla för att dö och 

önskade att personalen kunde ge dem det stöd de behövde.  

 

I have taken care of all feelings myself such as loneliness, shame and guilt. 
(Jonsén et al., 2000 s. 67) 

 

I tre studier (Brown et al., 2006; Jonsén et al., 2000; Macdonald, 2006) beskrev deltagare att 

de kände ett behov av att ha kontinuerlig kontakt med personalen under tiden de väntade på 

ett organ. Otillräcklig uppföljning bidrog till att de kände sig bortglömda vilket gjorde dem 

osäkra och rädda. En annan form av stöd som enligt Macdonald (2006) och del Barrio et al. 

(2004) upplevdes positivt var att få träffa andra personer som gått igenom en transplantation 

och klarat det bra. Deltagarna kände sig uppmuntrade av att få se och höra hur transplantation 

hade förändrat andra människors liv.  
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The big thing for me was meeting Jill (name changed) someone that had been 
through it so well, and could tell me that it wasn’t going to be any worse than 
anything I’d already been through. (del Barrio et al., 2004 s. 570) 

 

Att tvivla på systemet och vilja ha en rättvis process  

Bristen på organ och svårigheter att få en plats på väntelistan medförde att väntetiden blev 

lång. Detta gjorde att deltagarna ifrågasatte systemet vilket var utformat för att få en rättvis 

process. En deltagare i studien tvivlade på rättvisan i det system som tillät att hon fick vänta 

så mycket längre än andra hon visste. Frågor och funderingar kring väntetiden jämfört med 

andras var vanliga (Brown et al., 2006). 

 

I wonder if a lot of people would have a shorter wait? Do you know anyone on 
it as long as me? (Brown et al., 2006 s. 129) 

 

Vissa deltagare var skeptiska över om det överhuvudtaget fanns någon väntelista och var 

övertygade om att personalen delade ut organ till de personer som de tyckte om (Brown et al., 

2006). Jonsén et al. (2000) beskrev hur väntan på beslutet om transplantation väckte många 

frågor hos deltagarna. De visste inte om de skulle få transplanteras eller vad som avgjorde hur 

beslutet fattades vilket gjorde att de kände sig oroliga och maktlösa. Osäkerheten bidrog till 

att de började fundera på om de deltog i ett slags orättvist spel utan givna regler.  

 

The doctor said that you have to gamble a little, wait, and so on, but I have 
heard that other FAP patients have been waiting too long. Is this some kind of 
experiment? I don’t know. I think they don’t listen to me. They decide who shall 
have it. (Jonsén et al., 2000 s. 66) 

 

Wainwright (1995) beskrev hur flera deltagare hade fått besked om att de skulle komma in till 

sjukhuset för att bli transplanterade men fick uppleva en stor besvikelse när transplantationen 

trots allt inte blev av. För en deltagare resulterade detta i att hon ifrågasatte om operationen 

verkligen var nödvändig: 

 

I’d already had one time in hospital when they called me in and they couldn’t 
do it. They didn’t have a member of staff in the operating theatre so they had to 
cancel it! At that stage I couldn’t have cared less, it was, ‘Sod it! I’ll stay like I 
am.’ (Wainwright, 1995 s. 1070) 

 

I två studier (Brown et al., 2006; Forsberg et al., 2000) framkom att deltagarna ansåg att det 

var viktigt med en rättvis transplantationsprocess. En deltagare i Forsbergs et al. (2000) studie 
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beskrev att hon kände skuld över att ha blivit prioriterad före yngre personer som också 

väntade på ett organ: 

 

The hardest thing for me in spite of all was the fact that I was 60 years old. 
There are so many young people who haven’t lived as long as I have and who 
might need this liver, this organ more than me. Why should I be so fortunate to 
receive this? This was the final obstacle for me when I was facing the fact. 
(Forsberg et al., 2000 s. 330) 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på 

organtransplantation. Studien baserades på tolv vetenskapliga artiklar som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att känna oro för att inte 

överleva och känna hopp av att bli placerad på väntelistan; Att känna sig hindrad och förlora 

kontrollen över sitt liv; Att förändras som person och få nya perspektiv på livet; Att få styrka 

genom sin tro, sin attityd eller stöd av andra; Att ifrågasätta systemet och vilja ha en rättvis 

process. 

 

I kategorin Att känna oro för att inte överleva och känna hopp av att bli placerad på 

väntelistan framkom det att personer som väntade på organtransplantation kände en stor oro 

över att inte veta när de skulle kunna få ett organ och väntan skulle ta slut. De kände också 

oro för att inte överleva väntetiden och transplantationen. I likhet med detta beskrev 

Fitzsimons, Parahoo och Stringer (2000) i en studie hur personer som väntade på en 

hjärtoperation upplevde oro hela perioden från det att de fick veta att de behövde opereras till 

dess att operationen ägde rum. Oron orsakades till stor del av att inte veta hur länge de skulle 

behöva vänta på operationen. Personerna kände också oro relaterat till den kommande 

operationen och var rädda för att dö. Även Jónsdóttir och Baldursdóttir (1998) beskrev i sin 

studie att personer som väntade på en hjärtoperation upplevde att osäkerheten omkring när 

operationen skulle äga rum skapade oro. De var oroliga över att bli mycket sämre och hinna 

dö före operationen. Författarna menar vidare att ett sätt att minska oron under väntetiden är 

att personerna i början på sin vänteperiod får veta ungefär hur länge det är realistiskt att de 

kommer att behöva vänta. 

 

Det är tydligt från resultatet i denna litteraturstudie att osäkerheten gällande tidpunkten för 

operationen och om de skulle överleva väntetiden var en stor oro för patienterna. Fitzsimons 
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et al. (2000) menar att även om sjuksköterskor inte kan förutse sådana omständigheter så kan 

de erbjuda stöd till personerna och göra dem uppmärksamma på den information som finns 

tillgänglig. Sjuksköterskor har haft en lång tradition av att hjälpa människor att hantera oro. 

När orsaken till oron finns beskriven så bör det hjälpa sjuksköterskor att skapa fokus i det 

inledande mötet, vilket naturligtvis senare måste individualiseras efter varje patient. Neville 

(2003) menar att det är viktigt att sjuksköterskan sätter sig in i personens upplevelser av 

osäkerhet för att kunna minska den. Genom att ta del av upplevelser av osäkerhet kan 

information och utbildning erbjudas kring det område som upplevs osäkert.  

 

I kategorin Att känna sig hindrad och förlora kontrollen över sitt liv framkom att när personer 

blev placerade på väntelistan innebar det att de blev beroende av sjukvårdspersonalen för att 

överleva och tvingades överlämna kontrollen över sina liv. I likhet med detta menar Rydahl-

Hansen (2005) att känslan av maktlöshet uppstår när människan känner att de förlorar 

kontrollen över sin livssituation. Detta kan ske när människan blir beroende av 

sjukvårdspersonal och vård för att klara sig och tvingas släppa kontrollen över sitt eget liv. 

 

Vidare framkom i denna litteraturstudie att personer som väntade på en organtransplantation 

upplevde begränsningar i det sociala livet på grund av deras fysiska problem och att de alltid 

var tvungna att vara tillgängliga för transplantationsenheten. De förlorade kontrollen över sitt 

liv och kunde inte leva som de önskade. De fysiska problemen medförde att de inte längre 

kunde arbeta och då inte heller försörja familjen. Liknande upplevelser framkom i Fitzsimons 

et al. (2000) studie där personer som väntade på en hjärtoperation kände att de inte kunde leva 

sina liv som de önskade eftersom att de var tvungna att vara tillgängliga för operationen. 

Personerna kände sig maktlösa eftersom att de inte längre kunde styra över sin livsstil. Detta 

var en kontrollförlust som var svår för många av deltagarna att acceptera och som hade stor 

effekt på deras liv. Fysiska begränsningar gjorde också att deltagarna var tvungna att avstå 

från normala aktiviteter. Att sluta arbeta upplevdes svårt då de förlorade en del av sitt sociala 

umgänge och var tvungna att överge rollen som familjeförsörjare. De var även tvungna att ge 

upp olika intressen vilket gjorde att deras sociala nätverk krympte ytterligare och medförde att 

de kände sig ensamma och isolerade. Att tvingas lämna arbetet beskrivs av Söderberg och 

Lundman (2001) sorgligt och ger en känsla av att bli satt åt sidan. Detta påverkar också 

personens känsla av värde.  
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Det framkom även att personer som väntade på organtransplantation kände sig bundna till 

hemmet och var frustrerade över att de inte kunde resa som de önskade. I likhet med detta 

beskrev Polaschek (2003) i en studie att personer som levde med dialysbehandling kände sig 

begränsade och bundna av behandlingen. De var frustrerade över hur mycket dialysen styrde 

deras liv och upplevde att de inte kunde göra de saker de önskade. Några kände att det var 

svårt att upprätthålla sociala relationer och träffa nya människor då de mest var hemma. De 

upplevde att de hade förlorat kontrollen över sitt liv då de var beroende av dialysen för att 

fortsätta leva. Flanagan och Holmes (1999) menar att känslan av att vara beroende medför ett 

lidande för personer som lever med livshotande sjukdom. Behovet av att vara oberoende 

bottnar i människans naturliga strävan efter autonomi och möjligheten att leva som man 

önskar. Sjuksköterskan kan öka personens möjligheter att bevara sitt oberoende genom att låta 

personen vara delaktig och stödja dennes självbestämmande. 

 

I kategorin Att förändras som person och få nya perspektiv på livet framkom att personer som 

väntade på en organtransplantation upplevde en personlig förändring. Deras syn på sin egen 

dödlighet förändrades och de ställdes mot sina tidigare föreställningar av att vara odödlig 

vilket gav dem ett nytt och förändrat perspektiv. Söderberg & Lundman (2001) beskriver i 

likhet med detta att när en människa drabbas av sjukdom innebär det en förändring av hela 

dennes livsvärld. Som frisk tas ofta livet för givet, men i sjukdom går det inte längre att leva 

som tidigare. Vidare så framkom det även i denna litteraturstudie att personer fick ett nytt 

perspektiv på livet där de upplevde att de levde mer i nuet och tog sig tid att uppskatta 

vardagliga saker. I en studie av Dunbar, Mueller, Medina, & Wolf (1998) framkom att 

personer som drabbats av en obotlig sjukdom fått en förändrad syn på livet och börjat 

uppskatta det enkla i tillvaron. Materiella ting blev obetydliga medan tiden blev dyrbar då de 

visste att de hade en begränsad tid kvar att leva. Även Arman, Rehnsfeldt, Carlsson & Hamrin 

(2001) beskrev hur personer som drabbats av cancer fick ett förändrat, mer positivt perspektiv 

på livet sedan de fått sin diagnos. Sjukdomen fick dem att se livet som värdefullt och de 

började prioriterade annorlunda.  

 

Öhman, Söderberg och Lundman (2003) beskriver att personer med sjukdom tvingas hitta ett 

nytt sätt att leva som integrerar de förändringar som sjukdomen medfört. De menar att det är 

viktigt att inte ge upp och att detta kräver mycket styrka och envishet. Personer som 

accepterar den förändrade livssituationen får en förändrad syn på vad som är viktigt och 

uppskattar livet. 
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I kategorin Att få styrka genom sin tro, sin attityd eller stöd av andra framkom att personer 

som väntade på transplantation upplevde att de genom att vända sig till sin religiösa tro fick 

styrka att hantera och acceptera den situation de befann sig i. I likhet med detta beskriver 

Albaugh (2003) hur personer som lever med en livshotande sjukdom upplevde att de fick stöd 

genom sin religiösa tro. Tron på Gud gjorde att de inte behövde känna sig ensamma i sina 

försök att bemästra sjukdomen och de upplevde att de inte hade klarat av att hantera 

situationen utan den styrka Gud gav dem. Författaren menar att sjuksköterskor genom att 

öppna upp för samtal om religiösa frågor kan stödja sina patienter och ge dem tillåtelse att tala 

om sina spirituella behov. Sjuksköterskan måste uppmärksamma dessa behov och se till att de 

tillfredställs för att kunna ge en holistisk vård.  

 

I denna litteraturstudie beskrev personer att de lättare kunde hantera den svåra situationen som 

väntan innebar genom att ha en positiv attityd och var övertygade om att detta även kunde 

bidra till ett bra kliniskt resultat. Andra hanterade svårigheter genom att inte tänka på eller 

delvis förneka det som hände. Detta kan jämföras med en studie av Côté och Pepler (2005) 

som beskriver hur personer med livshotande sjukdom accepterat att de kanske kommer att dö 

men vägrar att ge upp. De levde livet fullt ut och hanterade situationen genom att vara 

optimistiska. Positiva föreställningar har visat sig ha en psykologiskt skyddande effekt vilket 

kan vara speciellt viktigt i allvarliga situationer då personer får utstå en enorm stress. 

Författarna beskriver även hur personer genom att inte tänka på svåra händelser och istället 

fokusera på annat bättre kan hantera sjukdom och uppnå positiva resultat.  

 

I samma kategori beskrevs att personer upplevde att det var viktigt att få stöd av familj och 

vänner men även av sjukvårdpersonal. Detta kan jämföras med det som framkom i en studie 

(Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka, Tarrka, Laippala, 2002) om socialt stöd och dess 

samband med rädsla och oro hos personer som väntade på en by-pass operation. Deltagare 

ansåg att partnern var det viktigaste stödet men att även stöd från familj och släkt var viktigt. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att också sjuksköterskan var ett viktigt socialt stöd för dem. 

Bristande emotionellt stöd från sitt sociala nätverk var associerat med stark oro. Författarna 

menar att omvårdnad som fokuserar på att stödja familjen har visat sig ge välbefinnande till 

hela familjen och är det bästa indirekta sättet att minska patienters rädsla och oro. I en studie 

av Jónsdóttir och Baldursdóttir (1998) framkom att flera av deltagarna ansåg att 

sjukvårdspersonal kunde stödja och underlätta väntan på by-pass operation genom att ge bra 
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information, vilket även framkom i denna litteraturstudie. Lindsay et al. (1997) fann i sin 

studie att det är viktigt att även familjen får information om sjukdom och behandling för att de 

ska kunna ta hand om och stödja patienten under väntan på operationen. Yardley, Davis och 

Sheldon (2001) menar att familjen kan vara ett viktigt stöd beroende på hur 

familjerelationerna ser ut. Sjuksköterskan måste känna till personers bakgrund och tillgång till 

socialt stöd för att kunna bedöma personens behov av stöd och planera omvårdnaden.  

 

I kategorin Att tvivla på systemet och vilja ha en rättvis process framkom att bristen på organ 

medförde att väntetiden blev lång vilket gjorde att deltagarna ifrågasatte systemet. De tvivlade 

på rättvisan i det system som tillät att vissa fick vänta så mycket längre än andra. Några 

deltagare var skeptiska över om det överhuvudtaget fanns någon väntelista och var övertygade 

om att personalen delade ut organ till de personer som de tyckte om. Bakom de problem som 

framkom i denna kategori finns en underliggande problematik, nämligen att behovet av organ 

är betydligt större än tillgången på dem. 

 

Obalansen mellan tillgång och efterfrågan på organ har enligt Fasting, Christensen och 

Glending (1998) skapat en grogrund för svart handel. I vissa länder säljer fattiga människor 

sina organ på öppna marknaden. Det har rapporterats att barn kidnappats och sedan 

återfunnits med en avsaknad njure. Andra barn har dödats och berövats på sina organ vilka 

sålts för dyra pengar. Medlemmar av olika organisationer som rest runt i drabbade områden, 

bland annat i Latinamerika, har rapporterat att handel med barn som säljs för transplantation 

är välkänt men det är mycket svårt och väldigt farligt att försöka komma åt då de personer 

som utsätter barnen för detta. 

 

Björkman (2006) menar att något måste göras för att förändra den fruktansvärda situation där 

människor i dag dör i väntan på transplantation och minska lidandet för dem som behöver ett 

organ. Det finns tre möjligheter: Öka antalet donationer, att genom lag göra det möjligt att 

omhänderta avlidnas organ eller öppna upp för fri handel med organ. Författaren framför i 

studien olika etiska aspekter av problemet. Konsekvensetiker menar att eftersom det inte 

doneras nog med organ måste det därför skapas en marknad där organ kan köpas och säljas. 

Detta skulle ha den bästa konsekvensen då människor inte skulle behöva lida eller dö i väntan 

på transplantation. Betalning skulle innebära fler tillgängliga organ då människor i större 

utsträckning skulle gå med på att avvara sina organ och skulle samtidigt hjälpa fattiga 

människor att få en förbättrad tillvaro. Andra menar att detta skulle bidra till ökad orättvisa i 
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samhället då det troligen skulle vara de fattiga och sårbara människorna i tredje världen som 

skulle sälja sina organ till rika västerlänningar. Att få betalt för sina organ skulle också få 

människor att ta enorma risker som de inte annars skulle kunna tänka sig. Å andra sidan ser vi 

upp till dem som riskerar sina liv och donerar utan betalning. Risktagandet blir då inte bara 

accepterat utan även beundransvärt. Att osjälviskt hjälpa andra utan att förvänta sig någon 

slags belöning är dock det riktiga och det som en god människa skulle göra. Vidare menar 

författaren att det enda rätta sättet att komma åt problemet med organbristen är att uppmuntra 

till frivillig donation och inte genom att skapa en marknad där organ kan köpas och säljas.  

 

Gumbley och Pearson (2006) menar att många sjuksköterskor är rädda för att förvärra 

familjen sorg när någon har dött genom att diskutera donation med dem, trots att donation har 

rapporterats ge lugn och tröst till anhöriga. Enligt Daly (2006) är sjuksköterskor intimt 

involverade i vård av personer i livets slut och har därför en stor möjlighet att påverka hur 

många som tillfrågas om organdonation. Organdonation blir oftast aktuellt i händelse av en 

plötslig olycka med upptäckten av antingen hjärndöd eller irreversibla hjärnskador på den 

möjlige donatorn. De flesta familjer möter stora utmaningar i att ta beslutet om organdonation 

och det är därför väldigt viktigt att de får adekvat information och stöd. Det behövs utan 

tvekan en satsning och ansträngning från sjuksköterskor och annan vårdpersonal för att antalet 

donationer och därmed transplantationer ska kunna öka. Att fråga om organdonation är en 

väldigt komplex situation där kommunikation är ett viktigt element i att stödja personers 

familjer att ta ett beslut. Särskild uppmärksamhet måste riktas till att hjälpa sjuksköterskor att 

utveckla och förbättra egenskaper på detta område för att situationen ska kunna förbättras.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser i väntan på 

organtransplantation. En kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) 

användes. Denna metod är lämplig inom omvårdnadsforskning där målet är att ge kunskap 

och förståelse för det fenomen som studeras (Downe-Wamboldt, 1992). En systematisk 

litteratursökning genomfördes och de vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet med 

litteraturstudien kvalitetsbedömdes enligt Willman och Stolz (2002). I analysen ingick tolv 

artiklar varav elva bedömdes vara av hög kvalitet. En artikel bedömdes som medelkvalitet på 

grund av brister i beskrivningen av kontext och metod. På grund av begränsad erfarenhet 

gällande kvalitetsbedömning kan artiklarnas kvalitet ha över- eller undervärderats. Analysen 

byggde på manifest data vilket innebar det som var synligt och uppenbart utan tolkning av 
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texten (Graneheim & Lundman, 2004). Vi arbetade textnära, där vi med jämna mellanrum 

gick tillbaka till ursprungstexten för att försäkra oss om att vi inte tolkat innehållet. I 

litteraturstudien användes artiklar skrivna på engelska vilket möjligen kan ha påverkat 

resultatet om delar av texten misstolkats trots noggrannhet vid översättning. Texterna och 

översättningarna har diskuterats för att minska risken för feltolkning. 

 

Litteratursökningen och analysen finns väl beskrivna vilket styrker tillförlitligheten då 

litteraturstudien är möjlig att upprepa. Artiklarna är tydligt presenterade vilket gör det möjligt 

för läsaren att gå tillbaka till orginalkällan (Holloway & Wheeler, 2002 s. 254-255). För att 

öka resultatets trovärdighet har citat använts för att styrka brödtexten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Enligt Burnard (1991) är extern validitet viktigt. Analysen i denna 

litteraturstudie har granskats av utomstående som känner till metoden kvalitativ 

innehållsanalys och diskuterats på seminarium vilket stärker validiteten. Resultatet går ej att 

generalisera men ger en inblick i personernas upplevelser i väntan på organtransplantation. 

 

Slutsatser 
Det som är mest framträdande och ständigt återkommande i vår litteraturstudie är den 

osäkerhet som personer som väntar på organtransplantation ställs inför. Denna osäkerhet ger 

upphov till starka oroskänslor och påverkar hela personen och dennes livskvalitet. Bristen på 

organ gör att väntetiden är lång och så kommer det troligen att fortsätta vara i den närmaste 

framtiden. Denna litteraturstudie bidrar med en inblick i personers upplevelser i väntan på 

organtransplantation. Detta är viktigt för att kunna möta de behov personerna har under denna 

tid. Den osäkerhet personer känner på grund av att inte veta om eller när en transplantation 

kan genomföras är svår att lindra eftersom att det inte finns något svar på den frågan. 

Sjuksköterskan kan däremot stödja personer genom att tala med dem och ge information på 

andra områden som känns osäkra. För att kunna göra det måste sjuksköterskan lyssna och 

sätta sig in i personens upplevelser av osäkerhet. Ett annat sätt att stödja dessa personer kan 

vara genom att ordna stödgrupper där de får träffa personer i samma situation eller personer 

som genomgått en transplantation. 

 

Ytterligare och fördjupade kunskaper behövs om personers upplevelser i väntan på 

organtransplantation och hur sjukvårdspersonal kan vara ett stöd för dem.  
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