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Abstrakt  
Att få ett transplanterat organ är en mycket komplicerad process som kan 

påverka en persons hela livssituation. Organtransplantation aktualiserar även 

många etiska frågeställningar. Syftet med denna studie var att beskriva 

personers erfarenheter av livet efter en organtransplantation. 12 vetenskapliga 

artiklar valdes ut genom en systematisk litteratursökning och analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys efter att de kvalitetsgranskats. Innehållsanalysen 

resulterade i fyra kategorier: Att ha fått en gåva som förpliktigar, Att uppleva 

känslomässigt kaos och längta efter normalitet, Att hitta nya dimensioner i livet 

och Att leva med nya begränsningar och ovisshet. Resultatet visade att personer 

som genomgått transplantation kände en stor tacksamhet men också stora plikt- 

och skuldkänslor. De upplevde många känslor samtidigt och längtade efter 

normalitet. Vissa upptäckte nya dimensioner som en djupare eller nyfunnen tro 

medan andra upplevde att deras självbild förändrats efter transplantationen. 

Transplantationen medförde även nya begränsningar i form av fördomar från 

andra och ett högt läkemedelsintag. Denna studie diskuterar att dessa personer 

behöver stöd och vägledning av vårdpersonal så att de får möjlighet att känna 

trygghet och en minskad ovisshet. Sjuksköterskan kan bidra till detta genom 

bland annat stödjande samtal och patientutbildning. Stödgrupper kan också 

tänkas ha en positiv effekt.  

Nyckelord: organtransplantation, omvårdnad, erfarenheter, kvalitativ, 

innehållsanalys, litteraturstudie  
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Vanligen beskrivs två sätt att uppfatta hälsa – det biomedicinska och det humanistiska 

perspektivet. Den biomedicinska uppfattningen beskriver hälsa som frånvaro av sjukdom. 

Sjukdom beskrivs som allt som inte är konsistent med hälsa och välbefinnande. Därför kan en 

människa inte ha hälsa om dennes kropp fallit i sjukdom på något vis (Boorse, 1977). Det 

humanistiska perspektivet beskrivs som ett inifrånperspektiv där människan betraktas som en 

helhet. Enligt detta perspektiv behöver inte ohälsa infinna sig bara för att en människas kropp 

drabbats av sjukdom (Eriksson, 1987, s. 60-64). Även World Health Organisation (WHO, 

1946) har beskrivit hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom (Ibid.).  

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskrivs det 

hur sjuksköterskan ska utgå från en värdegrund som vilar på den humanistiska 

människosynen. Sjuksköterskan kan underlätta patienters upplevelse av sjukdom genom att se 

till hela människan och på så sätt komplettera medicinska åtgärder. Således är omvårdnad 

tillsammans med medicinska resurser en förutsättning för att rädda liv (Elmqvist, 2011). 

Omvårdnad har även beskrivits som ett helande där vården ger möjlighet till nya 

förutsättningar och nytt liv (Eriksson, 1987, s. 65). Ett sätt att ge möjlighet till nytt liv är 

genom organtransplantation (Regeringen, 2003; Siminoff & Chillag 1999).  

 

Den första organtransplantationen i världen var den av en njure som utfördes år 1954 (Jansson 

& Andersson, 2002, s. 14). Transplantationskirurgin har sedan dess utvecklats enormt och 

bara i Sverige finns det idag fyra transplantationscenter som arbetar för att genomföra och 

utveckla transplantationskirurgin. Dessa center arbetar även med donation som är en 

förutsättning för organtransplantation (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002, s. 82). Att donera 

och transplantera ett organ är en komplicerad process. Trots detta är målet att tiden ska vara så 

kort som möjlig från första kontakt med transplantationsenheten till det att organet 

transplanteras (Ibid., s. 85). Processen börjar med att ansvarig läkare diagnostiserar vad som 

kallas för total hjärninfarkt hos en tänkbar donator. Det är ett tillstånd där ett högt tryck 

uppstår i hjärnan. När detta tillstånd varat i över tio minuter är det inte förenligt med liv och 

personen förklaras avliden (Ibid., s. 86). Efter att samtycke hämtats och utredning av 

organdonatorns kroppsfunktioner utförts genomförs donatorsoperationen där uttagandet av 

organet/-n sker (Ibid., s. 89-90).  
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Efter transplantationen är personen som mottagit organet inte fri från risk utan det är den 

postoperativa perioden som medför de största riskerna. Vanliga komplikationer efter 

transplantation är exempelvis olika infektioner relaterade till de immunsupprimerande 

läkemedel som ska tas efter transplantation. Dessa läkemedel ska göra att kroppen accepterar 

organet men sänker också därmed personens immunförsvar som gör att denne blir mer 

mottaglig för infektioner (Ekberg, 2002, s. 138). Andra komplikationer som illamående, 

huvudvärk och infektioner i såret är också vanliga (Lin & Yang, 2007; Moons, De-Geest, 

Abraham & Van Cleemput-Vanhaecke, 1998). Den mest fruktade komplikationen är dock 

organbortstötning och kan uppstå oberoende av vilket organ som transplanterats (Friman, 

2002, s. 193-195; Nilsson, Forsberg, Bäckman, Lennerling & Persson, 2011; Ordin, Dicle & 

Wellard, 2011). Det finns många olika anledningar till bortstötning; bland annat spelar 

patientens ålder och dennes förenlighet med organets HLA-DR roll. HLA-DR är ett antigen 

som personers immunförsvar kan uppleva som främmande och därför angripa (Dabbs, Dauber 

& Hoffman, 2000; Ekberg, 2002, s. 147-149). Om bortstötning uppstår behandlas det först 

med olika läkemedel, exempelvis antibiotika och immunsupprimerande läkemedel. Detta 

fungerar i de allra flesta fall, men den akuta bortstötningen kan ibland leda till permanent 

bortstötning om ingen behandling har effekt. Detta kan i sin tur resultera i retransplantation 

(Friman, 2002, s. 195).  

 

Transplantationskirurgin är ett av få områden inom modern medicin som aktualiserar så 

många och så svåra problem (Tännsjö, 2002, s. 115-123). Däribland finns många etiska 

frågeställningar som väcker diskussion. Det är en komplicerad process som anses vara ett 

väldigt känsligt område för både sjukvården och samhället (Tännsjö, 2002, s. 115; Troug & 

Robinson, 2003; Troug, 2005). Modern forskning debatterar för att organdonation är 

obligatorisk, sett ur en moralisk synvinkel och att vägra donation blir därför moraliskt inte 

försvarbart (Almassi, 2014). Trots detta är all donation idag frivillig och hela processen 

bygger på altruism. På grund av detta tas pliktkänslan som finns i samhället upp som en etisk 

aspekt då ingen ska behöva känna sig tvingad att donera sina organ för transplantation 

(Tännsjö, 2002, s. 115-116). En annan viktig aspekt är tiden mellan att en person 

diagnostiseras som hjärndöd och tiden då dennes organ kan skördas för transplantation. Det 

har diskuterats att tillståndet ”hjärndöd” inte betyder att personen är avliden utan har drabbats 

av traumatiska hjärnskador. Ur den synvinkeln lever alltså personen och då vore det inte etiskt 

försvarbart att ta dennes organ. Ur en annan synvinkel är det också etiskt oförsvarbart att 

vänta för länge då det finns många människor på väntelistor som avlider utan transplantation 
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(Miller & Truog, 2008). I början på 2015 fanns totalt cirka 800 stycken personer på 

väntelistan och cirka en miljon registrerade donatorer i Sverige (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Väntetiden förkortas eller förlängs beroende på vilket organ som behövs transplanteras. Om 

ett organ kan transplanteras från en levande donator, exempelvis vid njurtransplantation, ökar 

chansen för att väntetiden förkortas. En annan fördel med en levande donator är att 

transplantationen kan planeras och utföras innan mottagarens tillstånd blir allt för kritiskt 

(Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002, s. 82-84). Om organet måste transplanteras från en 

avliden donator, exempelvis vid hjärttransplantation, blir väntetiden per automatik längre 

eftersom donatorn måste vara avliden. Dödsfallet måste dessutom ske på en 

intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling för att organet ska kunna 

användas. Således blir tillgången till organ mycket mer begränsad och därmed förlängs 

väntetiden (Bäckman & Fehrman-Ekholm, 2002, s. 82). Donatorns blodgrupp, kroppsvikt och 

andra hälsofaktorer måste sedan stämma in med den tänkta mottagaren. Om dessa inte 

överensstämmer går organet, exempelvis hjärtat, vidare till någon annan på väntelistan. 

Väntetiden är på så sätt väldigt individuell (Persson & Persson, 2002, s. 106-114). Att vänta 

på ett organ kan upplevas som ovisst och ångestfyllt men kan också upplevas som en tunnel 

där ljuset i tunnelns slut är transplantationen (Knihs, Sartori, Zink, Roza & Schirmer, 2013). 

Väntetiden har också beskrivits som en högst nödvändig förberedelseperiod (Ibid.). 

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal spelar stor roll för patienten både under vänteperioden, 

operationen och tiden efter transplantationen. Främst inger sjuksköterskan trygghet men 

fungerar även som ett stöd – fysiskt, men också psykiskt och socialt. Många personer finner 

en vän hos sjuksköterskan (Castle & Jones, 2004; Frejd, Norden & Dahlborg-Lyckhage, 

2008; Knihs et al., 2013).  

 

Frejd et al. (2008) beskriver att transplantation på grund av organsvikt eller andra tillstånd ger 

ett lidande. Vidare beskrivs det att vårdaren kan förstå patienters lidande genom att fokusera 

på deras levda erfarenheter (Ibid.). Att ha fokus på människors levda erfarenheter beskrivs 

också som ett sätt att förstå hur de upplever lindrat lidande (Castle & Jones, 2004; Frejd et al., 

2008). Att förstå upplevelsen av lidande och lindrat lidande kan skapa en bättre vårdrelation 

och förutsätter också därför en djupare insikt för patienters upplevelser. Detta medför i sin tur 

möjligheten att kunna erbjuda individuellt anpassad omvårdnad som höjer vårdkvalitén (Frejd 

et al., 2008; Fusar-Poli et al., 2005).  
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Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av livet efter en 

organtransplantation. 

 

Metod 

Denna studie är en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv med fokus på människors levda 

erfarenheter. Data består av kvalitativa studier och har analyserats med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats (jfr. Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

För att få relevanta sökord på engelska användes översättningssidan Svensk MeSH (jfr. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 70). De sökord som användes var ”Organ 

Transplantation”, ”Experience”, ”Coping” och ”Narrative”. För att hitta publicerade studier 

användes elektroniska databaser som var relevanta för ämnet (jfr. Willman et al., 2011, s. 78-

89). Litteratursökningen gjordes i databasen Cinahl för att denna databas berör ämnen inom 

omvårdnad, medicin och hälsa. Det utfördes även en sökning i databasen PubMed men från 

den sökningen tillkom inget nytt material än det som redan hittats i Cinahl. Booleska 

söktermer, som är sökbegrepp som används för att kombinera flera olika sökord i samma 

sökning, användes för att få med så många relevanta artikeltitlar som möjligt (jfr. Willman, 

Stoltz & Bahtsevani., 2006, s. 62-66; Willman et al., 2011 s. 72). Den booleska söktermen OR 

användes för att addera de olika frisökningstermerna så att alla artikeltitlar med dessa ord 

skulle inkluderas. Sedan lades sökningarna ihop med den booleska söktermen AND.  

 

Inklusionskriterier för denna studie var vuxna personer som genomgått organtransplantation. 

Då studiens fokus låg på organtransplantation exkluderades all övrig transplantation, 

exempelvis stamcellstransplantation. Detta för att få en hanterbar mängd data (jfr. Holloway 

& Wheeler, 2010, s. 13-15). För att stärka sökningens validitet definierades kriterierna för 

studiepopulationen före litteratursökningen påbörjades (jfr. Willman et al., 2006, s. 61-66).  

Litteratursökningen avgränsades genom att välja artiklar som var skrivna på engelska, som 

omfattade vuxna som enligt databasen avsåg personer från 19-64 samt som var publicerade 

från åren 1995-2015. Dessa begränsningar gjordes för att få fram artiklar på ett universellt 

språk, artiklar som endast omfattande vuxna och för att få fram så modern forskning som 

möjligt (jfr. Willman et al., 2006, s. 57-58). Begränsningsmetoderna peer reviewed och 

explode användes också för att maximera sökningens effekt. Peer reviewed är ett sätt att söka 
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fram vetenskapligt granskade artiklar. Explode är ett sätt att expandera sin sökning efter 

relevanta underrubriker till sitt sökord, exempelvis vid sökningen transplantation. När denna 

term ”exploderas” får sökaren en rad underrubriker, exempelvis hjärttransplantation, 

inkluderat i sökningen. På så sätt kan sökningen på ett enkelt sätt maximeras. Översikt av 

litteratursökningen presenteras i Tabell 1.  

 

När de olika sökorden slagits ihop framkom totalt 423 referenser och till en början gjordes ett 

urval genom att läsa samtliga artiklars titlar. Detta gjordes för att vid en första anblick kunna 

bedöma vilka artiklar som var relevanta för ämnet. Sedan lästes 104 stycken abstrakt. 

Slutligen lästes 20 stycken hela artiklar för att kunna välja ut de som passade bäst till denna 

litteraturstudies syfte. Totalt valdes 12 artiklar ut från litteratursökningen.  

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Söknummer Söktermer Begränsningar 

/Sökalternativ 
Antal 

träffar 
Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstrakt 
Antal 

valda 

artiklar 

Databas och datum: Cinahl, 2015-01-20 

1 (MH ”Organ 

Transplantation+”) 
 14,058    

2 Experience* OR 

coping OR 

narrative 

Peer Reviewed, 

1995-2015, 

Engelska, Alla 

vuxna 19-64 år 

66,407    

3 S1 AND S2 Peer Reviewed, 

1995-2015, 

Engelska, Alla 

vuxna 19-64 år 

423 423 104 12 

”MH” och + = Explode. 

* = Trunkering. Sökmetod för att inkludera alla böjelser av ett ord.  

”” = Om citationstecken tillämpas söks orden som en fras istället för separata ord. 
 

 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman et al. bilaga H (2011, s. 175-176) för att 

värdera deras respektive kvalitet. Artiklarna lästes och kvalitetsgranskades först individuellt 

av respektive författare för att sedan göra den slutgiltiga kvalitetsgranskningen gemensamt. På 

så sätt ökade sannolikheten för att artiklarna värderats korrekt då de granskats av flera 

författare. Granskningen gav en poängsumma som sedan räknades om till procent. Protokollet 

modifierades genom att en punkt rörande studiers användande av teoretisk referensram togs 

bort för att alla studier inte hade avsikt att implementera en sådan (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 
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139). För att gradera kvalitén på studien omvandlades antalet positiva svar på 

granskningsprotokollen till procentsats, där 80-100% innebar hög kvalitet, 70-79% medel 

kvalitet och 60-69% låg kvalitet (jfr. Willman et al., 2006, s. 96). I det slutgiltiga urvalet 

inkluderades enbart de studier som hade över 60 % av poängsumman (jfr. Willman et al., 

2006, s. 90-91). Kvalitet på respektive artikel redovisas i Tabell 2. I denna studie omfattas 

personer som genomgått hjärt-, lever-, njur- och lungtransplantation. I de utvalda artiklarna 

ingår det fem personer som genomgått hjärttransplantation, fem stycken som genomgått 

levertransplantation, en person som genomgått njurtransplantation och en person som 

genomgått lungtransplantation.  

 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ingår i analys (n=12)  

Författare/ 

År/ 

Studietyp 

Syfte Metod Huvudfynd Kvalitet 

Bean 

2005 

Kvalitativ studie 

Att beskriva hur 

patienter som 

genomgått en 

levertransplantation 

beskrev sin 

livskvalitet 

Djupintervjuer 

och kvalitativ 

innehållsanalys 

Positiva effekter var bland 

andra att kunna återgå till 

jobbet och en större tro. 

Negativa aspekter 

exempelvis rädsla och 

ekonomiska belastningar. 

Medel. 77 %.  

Evangelista et al. 

2003 

Kvalitativ studie  

Att undersöka 

synsätt och 

betydelser av 

hjärttransplantation 

hos kvinnor. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer och 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde ständig 

rädsla och förlorad kontroll. 

Medel. 

75 %.  

Forsberg et al. 

2000 

Kvalitativ studie 

Att undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen av att 

ha genomgått en 

levertransplantation 

och leva med en ny 

lever. 

Djupintervjuer 

och 

fenomenologisk 

analys.  

Deltagarna kände att de 

mötte det oundvikliga och 

att de återfått sin kropp. De 

upplevde ett känslomässigt 

kaos och separationsångest 

när de lämnade sjukhuset. 

Familj och vänner spelade 

stor roll. De upplevde även 

en stor rädsla för 

bortstötning och tacksamhet 

mot donatorn.  

Hög. 83 %.  

Jones 

2005 

Kvalitativ studie 

Att undersöka 

upplevelsen av 

levertransplantation 

hos tjugo mottagare 

under första år efter 

transplantation.  

Djupintervjuer 

och kvalitativ 

innehållsanalys 

Alla deltagare hade 

postoperativa 

komplikationer. De kände 

rädsla men också större tro. 

De belastades av isolering 

och ekonomiska bekymmer.  

Medel. 75 %.  
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Författare/ 

År/ 

Studietyp 

Syfte Metod Huvudfynd Kvalitet 

Kaba et al.  

2000 

Kvalitativ studie 

Att undersöka 

copingstrategier 

hos personer som 

fått ett nytt hjärta.  

Ostrukturerade 

djupintervjuer och 

jämförande analys  

Deltagarna accepterade sin 

situation men förnekade 

samtidigt det allvarliga. De 

satte upp nya mål och fick 

nya synsätt. De fick även en 

större tro. Att jämföra sig 

själv med andra och skylla 

ifrån sig på andra saker 

gjorde att de orkade med sin 

situation bättre.  

Medel. 75 %.  

Nåden & Bjørk 

2012 

Kvalitativ studie 

 

Att beskriva 

personers 

upplevelse av 

transplantation.  

Djupintervjuer 

och hermeneutisk 

analys  

Deltagarna kände sig nöjda 

med sjukhusvistelsen. De 

hade olika kroppsliga 

bekymmer, hade 

mardrömmar/hallucinationer 

och starka psykologiska 

reaktioner i samband med 

bortstötning samt andra 

psykologiska störningar.  

Hög, 83 %.  

O’Connor et al.  

2009 

Kvalitativ studie 

Att förbättra 

kunskapen gällande 

personers 

upplevelser av 

hjärttransplantation 

Djupintervjuer 

och ett 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna såg sig inte 

längre som sjuka, gav aldrig 

upp, fick en större andlighet 

och ville ge tillbaka till 

andra.  

Medel. 66 %.  

Orr et al.  

2007 

Kvalitativ studie 

Undersöka 

upplevelsen av att 

leva med en 

transplanterad 

njure. 

Gruppdiskussioner 

och tematisk 

analys  

Deltagarnas liv präglades av 

mediciner och rädsla. De 

utvecklade copingstrategier 

och kände tacksamhets- och 

pliktkänslor.  

Medel. 75 %.  

Peyrovi et al.  

2014 

Kvalitativ studie 

Att förstå och få 

djupare insikt för 

den levda 

upplevelsen av att 

ha genomgått en 

hjärttransplantation. 

Djupintervjuer 

och 

fenomenologisk 

analys  

Deltagarna upplevde ett nytt 

liv men också nya 

bekymmer. De var ständigt 

vaksamma och upplevde 

motstridiga känslor. De 

kämpade emot andras 

fördomar och fick en större 

tro på Gud.  

Hög. 83 %.  

 

Sadala & Stolf 

2008 

Kvalitativ studie 

Att förstå 

upplevelsen av en 

hjärttransplantation 

utifrån patienters 

beskrivningar 

Djupintervjuer 

och 

fenomenologisk 

reduktion  

Deltagarna upplevde att 

transplantationen gett mer 

tid vid liv. Donatorn, familj 

och vårdare spelade en stor 

roll. Alla deltagare kände en 

förbättrad livskvalitet. 

Medel. 66 %.  

Thomsen & 

Jensen 

2008 

Kvalitativ studie 

Att undersöka 

erfarenheter av 

vardagligt liv efter 

en 

lungtransplantation 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarna upplevde en 

andra chans och ett normalt 

liv. Dagliga sysslor tog lång 

tid och det fanns ett stort 

behov av socialt stöd. 

Hög. 83 %.  
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Författare/ 

År/ 

Studietyp 

Syfte Metod Huvudfynd Kvalitet 

Vidnes et al. 

2012 

Kvalitativ studie 

Att utforska 

individers 

erfarenheter av att 

transplantera 

levern.  

Semistrukturerade 

djupintervjuer och 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna kände att de fått 

livet på nytt och att livet 

återigen blivit normalt 

samtidigt som de levde 

mellan hopp och förtvivlan.  

Hög. 83 %.  

 

Analys  

För analysprocessen har kvalitativ innehållsanalys tillämpats. Metoden är effektiv när skriven, 

verbal eller visuell kommunikation ska analyseras (Cole, 1988) och är ett systematiskt sätt att 

beskriva ett fenomen, ofta inom området omvårdnad (Neuendorf, 2002; Elo & Kyngäs, 2008). 

Genom att analysera innehållet i ett dokument kan forskaren avskilja ord och meningar till 

färre kontextrelaterade kategorier. Genom att göra detta får forskaren kategorier, ord, fraser 

eller liknande som antas ha samma mening (Elo & Kyngäs, 2008). Målet med metoden är att 

uppnå en kondenserad beskrivning av det fenomen som analyserats och ta fram kategorier 

som beskriver vad som sägs i texten (Ibid.). Innehållsanalysen har utförts med induktiv ansats 

då det är passande när forskare arbetar förutsättningslöst utan heltäckande kunskap inom det 

valda forskningsområdet (jfr. Lauri & Kyngäs, 2005; Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) representeras den induktiva metoden av faser. Den första kallas 

förberedelsefasen och innefattar att lämpliga textenheter väljs ut från artiklarnas resultat som 

svarar på forskarnas syfte (Ibid.). Därefter kommer organiseringsfasen som handlar om att på 

bästa sätt strukturera utvalda textenheter och sedan kondensera och kategorisera dem (Ibid.). I 

denna litteraturstudie tillämpades dessa faser i likhet med ovanstående.  

 

Förberedelsefas 

Under förberedelsefasen valdes 313 textenheter ut (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). Samtliga 

textenheter lyftes ut från artiklarnas resultat och ansågs spegla denna studies syfte. För att 

försäkra detta ställdes ständigt frågan ”Vilka erfarenheter av livet efter transplantation 

framgår här?”. Textenheterna ansågs inte vara för breda för att analysera men inte heller för 

begränsade och därmed svåra att analysera (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). Textenheter från varje 

artikel valdes först ut av varje författare för sig. Sedan jämfördes de textenheter som lyfts ut 

enskilt med de textenheter som den andra författaren extraherat. Genom att initialt extrahera 

textenheter enskilt och sedan göra det tillsammans bedömdes sannolikheten för att lämpliga 
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textenheter extraherats öka. Detta för att de textenheter som valts ut kunde jämföras, 

diskuteras och bekräftas sinsemellan.  

 

Organiseringsfasen 

Samtliga textenheter placerades i ett separat dokument och översattes från det engelska 

språket till det svenska. Enligt Elo och Kyngäs (2008) är målet med denna fas att begripa de 

textenheter som valts ut och försöka förstå vad dessa säger. För att göra detta lästes varje 

textenhet igenom gemensamt samtidigt som frågorna ”Vem?”, ”Var?”, och ”Vad?” ställdes. 

Genom att ställa dessa frågor uppnåddes en bild av vad textenheten handlade om. Det 

underlättade även kategoriseringen då författarna fick en djupare insikt om textenheternas 

innehåll och kunde därför enklare se i vilken kategori en specifik textenhet passade in.  

 

För att organisera samtliga textenheter tilldelades varje artikel en bokstav och varje textenhet 

en siffra. Första textenheten från första artikeln blev alltså A:1 eller fjärde textenheten från 

tredje artikeln C:4. På så sätt blev textenheterna både lättare att hantera men också lättare 

spåra tillbaka till originalkällan.  

 

Textenheterna kondenserades för att korta ned texten men samtidigt behålla kärnan i 

innehållet. Den överflödiga informationen sorterades bort medan det som ansågs vara 

syftessvarande i en textenhet bevarades (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). De kondenserade 

textenheterna delades sedan in i subkategorier. Varje textenhet lästes igenom för att förstå 

dennes betydelse. De textenheter som ansågs ha liknande betydelse grupperades sedan 

tillsammans. Dessa grupperade textenheter tilldelades därefter en beskrivande titel som 

ansågs sammanfatta alla textenheternas betydelse under den beteckningen. På så sätt bildades 

34 subkategorier i första steget. Många textenheter hade liknande innehåll vilket medförde få 

subkategorier redan vid analysens början.  

 

De 34 subkategorierna bearbetades ned till 21 subkategorier eftersom vissa subkategorier 

kunde slås samman. Här tilldelades subkategorierna nya beskrivande titlar allt eftersom de 

sammanfördes. De 21 subkategorierna kategoriserades sedan i tre steg genom att de 

grupperades med andra subkategorier med liknande innehåll. Grupperna tilldelades dock inga 

titlar i dessa steg. Detta uppnåddes enligt författarnas gemensamma tolkning av vilka 

subkategorier som hade likartade innehåll och således även vilka som kunde dras ihop till 

lämpliga huvudkategorier (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). Det sista analyssteget medförde att det 
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slutligen bildades fyra huvudkategorier med nya titlar som speglade kategoriernas innehåll. 

En översikt av analysstegen visas i Tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt av analyssteg  

Textenheter Subkategori 

1 

Subkategori 

2 

Kategorisering 

1 

Kategorisering 

2 

Kategorisering 

3 

n=313 n=34 n=21 n=12 n=5 n=4 

  

 

Resultat 

Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 5). Resultatet beskrivs i brödtext och 

stärks med citat från de artiklar som ingått i analysen (jfr. Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Tabell 5. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att ha fått en gåva som förpliktigar 

Att uppleva känslomässigt kaos och längta efter normalitet 

Att hitta nya dimensioner i livet 

Att leva med nya begränsningar och ovisshet 

 

 

Att ha fått en gåva som förpliktigar 

I flera studier (Evangelista, Doering & Dracup, 2003; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000; 

Jones, 2005; Kaba, Thompson & Burnard, 2000; Nåden & Bjørk, 2012; Orr, Willis, Holmes, 

Britton & Orr, 2000; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008) beskrevs en stor 

tacksamhet riktat mot det nya organet och över att få vara vid liv. Tacksamhetskänslan gjorde 

att många av de personer som genomgått transplantation uppskattade sin vardag mer. Att 

exempelvis kunna återvända till jobbet eller ha en vanlig förkylning uppskattades mer nu än 

tidigare (Bean, 2005; Jones, 2005; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes, 
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Wahl & Andersen, 2012). Organet beskrevs av många som en mycket värdefull och dyrbar 

gåva (Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Nåden & 

Bjørk, 2012; Orr et al., 2007; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008) varvid en 

person uttryckte sin tacksamhet på följande sätt:  

 

”How do you say thank you when thank you is not enough?”  

(Orr et al., 2007, s. 659).  

 

Personer beskrev också att många förpliktelser och måsten följde med denna gåva (Forsberg 

et al., 2000; Orr et al., 2007; Thomsen & Jensen, 2008). Främst handlade erfarenheten om en 

känsla att ständigt ta hand om organet på grund av en pliktkänsla mot donatorn eller andra på 

väntelistan som inte fick organet (Orr et al., 2007). Detta gjordes bland annat genom att 

undvika skräpmat och alkohol (Forsberg et al., 2000). Donatorn beskrevs som en central figur 

och personerna som mottagit ett nytt organ svor att de aldrig skulle glömma donatorn eller 

dennes familj (Forsberg et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008).  

 

Att uppleva känslomässigt kaos och längta efter normalitet  

Flera av de personer som genomgått transplantation upplevde många olika känslor samtidigt 

(Bean, 2005; Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 2000; Peyrovi, Raiesdana & Mehrdad, 2014; 

Sadala & Stolf, 2008; Vidnes et al., 2012). Det var också vanligt förekommande att inte ha 

kontroll över sina känslor och exempelvis uppleva plötsliga ångestattacker eller helt plötsligt 

brista ut i tårar utan någon synlig anledning (Forsberg et al., 2000). Motstridiga känslor var 

också frekvent hos många personer efter transplantation. De kunde uppleva tacksamhet men 

ändå vilja leva som alla andra, känna både depression och njutning och känna både glädje och 

obalans samtidigt (Bean, 2005; Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 2014; 

Sadala & Stolf, 2008; Vidnes et al., 2012). En person beskrev att hon ångrade sin 

transplantation men samtidigt kände hon sig nöjd med den (Peyrovi et al., 2014).  

 

It is a time lived with plenty of ambivalence: Joy, because one is alive; uncertainty 

because the heart may stop beating suddenly. It’s essentiality has been evidenced 

 in the transplant process; guilt for being alive, because somebody had to die; 

discriminated, once patients realize they are different from everybody else and, 

simultaneously, realize that other people see them as different  

(Sadala & Stolf, 2008, s. 222). 
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Andra känslor som beskrevs av flera personer (Forsberg et al., 2000; Orr et al., 2007; Peyrovi 

et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008) var skuld och skamkänslor över att ett organ blivit 

tillgängligt på grund av någon annans död. Personerna som genomgått transplantation kände 

skuld för att de levde medan någon annan inte gjorde det (Forsberg et al., 2000).  

 

In relation to the donors, the feeling of gratitude was tempered by regret,  

and sometimes guilt, that someone had to die to make the kidney available  

(Orr et al., 2007, s. 659). 

 

I flera studier (Bean, 2005; Kaba et al., 2000; O’Connor et al., 2009; Orr et al., 2007; Peyrovi 

et al., 2014; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes et al., 2012) upplevde personerna som 

genomgått transplantation en längtan efter normalitet, exempelvis att kunna få åka på 

semester, och en samtidig förnekelse av sjukdomen. De ansåg sig själv vara friska efter 

transplantationen och förnekade det allvarliga i situationen. Att se sig själv som frisk gjorde 

situationen lättare att hantera (Kaba et al., 2000; O’Connor et al., 2009; Thomsen & Jensen, 

2008). Andra kände att det enda sättet de kunde orka med sin situation var om de jämförde sig 

med andra som var i sämre skick. På så sätt kände de sig mer lyckligt lottade och mer normala 

(Kaba et al., 2000; Orr et al., 2007; Thomsen & Jensen, 2008). 

 

It’s just a bit of a bummer. Sometimes I just wish I was normal and  

I could go on holiday with my mates and have a good laugh  

(Orr et al., 2007, s. 658).  

 

Vissa personer som fått ett nytt organ beskrev hur de efter transplantationen ständigt sökte 

efter ett svar på varför just de blivit ”tvingade” att genomgå detta (Kaba et al., 2000; Peyrovi 

et al., 2014). Även skamkänslor över det tidigare levda livet beskrevs. Personerna skämdes 

för att deras livsstil innan transplantationen lett till sjukdom och transplantation (Kaba et al., 

2000; Thomsen & Jensen, 2008).  

 

 “I’m paying the price of being a bad boy all my years…” 

(Kaba et al., 2000, s. 933).  
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Att hitta nya dimensioner i livet  

Flera studier (Bean, 2005; Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et 

al., 2000; Nåden & Bjørk, 2012; O’Connor et al., 2009; Orr et al., 2007; Thomsen & Jensen, 

2008; Sadala & Stolf, 2008; Vidnes et al., 2012) påvisade att personer som genomgått 

organtransplantation upptäckt nya dimensioner och förhållningssätt i livet efter 

transplantation. En dimension som beskrevs i flertalet studier (Evangelista et al., 2003; Kaba 

et al., 2000; O’Connor et al., 2009; Orr et al., 2007; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 

2008; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes et al., 2012) var den om en ny attityd. Det skildrades 

om positivitet, viljestyrka och hopp och om hur det var viktigt att hela tiden bibehålla dessa 

för att orka med. Det beskrevs som nödvändigt att aldrig ge upp (O’Connor et al., 2009) och 

även att en positiv attityd står som grund för styrka (Thomsen & Jensen, 2008). En person 

beskrev det på följande sätt:  

 

”You’ve got to approach with a very positive attitude. It’s a case of  

‘I’m going to walk it, and I’m going to walk out of there in a very short time’,  

that’s the only way.” (Kaba et al., 2000, s. 932).  

 

En annan person som fått ett nytt hjärta beskrev hur viktigt det var att alltid blicka framåt på 

följande sätt:  

 

I shouldn’t be thinking about what might have been or what has been,  

I’ve got tomorrow to live for, and that’s what keeps me going  

(Kaba et al., 2000, s. 932). 

 

En positiv attityd gjorde att många personer som genomgått transplantation kände sig mer 

hoppfulla. Hoppet medförde också att alla läkemedelsbiverkningarna blev lättare att hantera 

och leva med (Bean, 2005; Evangelista et al., 2003; Kaba et al., 2000; O’Connor et al., 2009; 

Orr et al., 2007; Peyrovi et al., 2014). En person uttryckte att det var bättre att leva med 

biverkningarna än att inte leva alls (Kaba et al., 2000).  

 

Även sjukvården och sjukvårdspersonal spelade roll för hoppkänslan som infann sig hos 

personer som erfarit transplantation. De kände sig mer hoppfulla om sin situation när 

sjukvårdspersonal, främst läkare och sjuksköterskor, ingav hopp genom deras attityd 
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(Evangelista et al., 2003; Peyrovi et al., 2014).  

 

Well, each time I came to clinic and see the satisfaction of my doctors, 

 I was more hopeful of living in the future. Now, thank God, I’m happy  

(Peyrovi et al., 2014, s. 238).  

 

En annan dimension som personer som genomgått transplantation delgav i många studier 

(Bean, 2005; Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 2000; O’Connor et 

al., 2009; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes et al., 

2012) var att det nya livet medförde nya möjligheter och mål. Många beskrev att de kände sig 

pånyttfödda med möjligheter att exempelvis skapa nya minnen och att kunna återigen hänge 

sig åt vad de fann viktigt i livet (Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 

2000; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008). Transplantation 

innebar för vissa personer en ny möjlighet att reparera gamla och bortglömda relationer och 

för andra förde transplantationen samman familjer som inte haft kontakt på många år 

(Forsberg et al., 2000).  

 

”She developed a better contact with her children and her husband stopped  

alcohol abuse. For her it meant new hope and a chance to heal  

old relationships” (Forsberg et al., 2000, s. 331). 

 

I flertalet studier (Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 

2008; Vidnes et al., 2012) framkom det också att det nya livet efter transplantation även 

medförde nya prioriteringar. Saker som förut var viktiga blev mindre viktiga efter 

transplantationen, exempelvis pengar (Kaba et al., 2000; Vidnes et al., 2012). På samma sätt 

blev saker som personerna förut tagit för givet mer viktiga efter transplantationen. Vänner och 

familj som tidigare inte prioriterats innan transplantationen blev efter transplantationen 

viktigare (Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008; Vidnes et al., 2012). En 

person beskrev att hon upplevt döden på mycket nära håll och att den erfarenheten drev henne 

till att prioritera annorlunda efter transplantationen (Kaba et al., 2000).  

 

En ny eller djupare andlighet beskrevs också av många som en ny dimension i livet efter 

transplantation (Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 2000; 

O’Connor et al., 2009; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008). Vissa personer beskrev att 
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de kände sig tryggare genom en djupare tro på Gud medan andra tackade Gud för 

transplantationen och trodde att allt som hänt hände enligt Guds plan (Evangelista et al., 2003; 

Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 2000; O’Connor et al., 2009; Peyrovi et al., 

2014; Sadala & Stolf, 2008). De vände sig till Gud i sjukdomen och beskrev att tron på Gud 

var det som underlättade all ångest efter transplantationen (Evangelista et al., 2003; Kaba et 

al., 2000; Sadala & Stolf, 2008). En övernaturlig kraft beskrevs som det som räddat deras liv 

(Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Peyrovi et al., 2014).  

 

‘I didn’t believe in God and the prophet before the transplant, but now,  

I believe in God. God gives me what I asked him and what was best for me,  

I believe it, I really do’ (Peyrovi et al., 2014, s. 239).  

 

Utöver Gud fann många även stöd i nära och kära efter transplantation (Bean, 2005; 

Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Sadala & Stolf, 

2008; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes et al., 2012). De upplevde ett mer omfattande stöd 

från närstående och beskrev att det var det sociala nätverket som gjorde att de orkade med alla 

förändringarna efter transplantation (Bean, 2005; Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 2000; 

Thomsen & Jensen, 2008). En person skildrade att denne aldrig skulle ha överlevt 

transplantationen om det inte vore för anhöriga (Jones, 2005).  

 

If you are lucky enough to have friends, friends are a great help.  

Friends tend to be there all the time. I always say that the three ‘fs’,  

family, friends and faith were the three things that pulled me through  

(Kaba et al., 2000, s. 933).  

 

Inte alla dimensioner upplevdes som positiva eller stärkande. Vissa personer (Bean, 2005; 

Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008) kände att deras 

självbild förändrats efter att ha genomgått transplantation. De kände att deras identitet gått 

förlorad i samband med transplantationen (Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Kaba et al., 

2000).  

 

She felt caught in a paradoxical situation. The contradictory feelings involved the 

experience of becoming a new person. By replacing the old and diseased lever  

with a healthy organ, a loss of the previous identity somehow took place  

(Forsberg et al., 2000, s. 331).  
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En förändrad självbild beskrevs dock inte alltid som negativt utan vissa deltagare (Bean, 

2005; Jones, 2005; Sadala & Stolf, 2008) kände sig unga och hela igen. De upplevde sig själv 

som en ny person på ett bra sätt (Forsberg et al., 2000). En person beskrev sig som en 

uppdaterad version av sig själv (Sadala & Stolf, 2008).  

 

Att leva med nya begränsningar och ovisshet 

I samtliga studier (Bean, 2005; Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; 

Kaba et al., 2000; Nåden & Bjørk, 2012; O’Connor et al., 2009; Orr et al., 2007; Peyrovi et 

al., 2014; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 2008; Vidnes et al., 2012) framkom det 

att personer som genomgått transplantation introducerades till ett nytt liv där begränsningar i 

olika former nu fanns med i vardagen. I flera studier (Forsberg et al., 2000; Orr et al., 2007; 

Peyrovi et al., 2014; Thomsen & Jensen, 2008) beskrevs dessa begränsningar som 

läkemedelsbiverkningar och komplikationer. Mediciner skulle tas flera gånger dagligen vilket 

upplevdes både tidskrävande och jobbigt (Thomsen & Jensen, 2008). Medicinerna medförde 

också många påfrestande biverkningar. Risken för bortstötning och andra komplikationer 

gjorde att flertalet personer ständigt kände oro för att glömma bort att ta sina mediciner. Oron 

gjorde att de använde sig av många hjälpmedel för att inte glömma, exempelvis flertalet 

dagliga larm (Orr et al., 2007; Thomsen & Jensen, 2008).  

 

This was seen as irritating and there were fears about forgetting to bring the 

medication: ‘If you go out in the car with somebody you’ve got to remember  

this little bit of bread or biscuits and you have a screw top water thing and all this 

business’ (Orr et al., 2007, s. 658).  

 

Utöver ansträngningen på kroppen föranledda av läkemedelsbiverkningar och komplikationer 

beskrev personerna som erfarit transplantation även hur en ständig trötthet tagit över dem och 

att tröttheten på så sätt blev ytterligare en begränsning (Bean, 2005; Nåden & Bjørk, 2012; 

Orr et al., 2007; Peyrovi et al., 2014; Thomsen & Jensen, 2008). I en av studierna beskrev en 

person att denne var tvungen att hela tiden hålla sig upptagen för att inte somna (Kaba et al., 

s. 658).  

 

En annan begränsning som togs upp i flera studier (Bean, 2005; Jones, 2005; Peyrovi et al., 

2014) var av ekonomisk karaktär. Personer som erfarit transplantation och deras familjer hade 
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blivit ekonomiskt utsatta på grund av transplantationens kostnad. Det beskrevs även hur 

sparkapital och liknande försvunnit på grund av transplantationskostnader eller avskedning 

från arbete då personens förmåga att arbeta blivit nedsatt efter transplantationen. De blev även 

tvungna att pantsätta många ägodelar (Bean, 2005; Peyrovi et al., 2014). De ekonomiska 

svårigheterna gjorde att personerna och deras familj efter transplantationen inte kände sig 

trygga (Bean, 2005).  

 

I ett flertal studier (Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Jones, 2005; Nåden & 

Bjørk, 2011; Orr et al., 2007; Peyrovi et al., 2014; Sadala & Stolf, 2008; Thomsen & Jensen, 

2008; Vidnes et al., 2012) beskrevs det även hur personer som erfarit transplantation kände 

sig begränsade för att de hela tiden kände sig otrygga och rädda. De levde i en slags ovisshet 

inför framtiden. Även en rädsla för organbortstötning och döden beskrevs samt en otrygghet 

när det var dags att lämna sjukhuset för att åka hem. Sjukvården, läkare och sjuksköterskor 

beskrevs som något säkert och pålitligt. När det var dags för personerna att lämna sjukhuset 

efter transplantationen kände de därför en viss separationsångest (Evangelista et al., 2003; 

Forsberg et al., 2000; Sadala & Stolf, 2008; Vidnes et al., 2012). Rädslan för bortstötning och 

döden ledde även till en stor känsla av vaksamhet. De kände sig hela tiden tvungna att vara 

uppmärksam på diverse symtom på bortstötning och upplevde alltid rädsla vid återbesök till 

sjukhuset (Evangelista et al., 2003; Forsberg et al., 2000; Nåden & Bjørk, 2012; Orr et al., 

2007; Thomsen & Jensen, 2008).  

 

Then you are left alone. What will happen now? You imagine that you can go to  

bed healthy and the next day you are half dead. Deep inside I guess is the fear  

of not making it (Forsberg et al., 2000, s. 331).  

 

Många beskrev även hur deras sociala liv begränsades efter transplantationen. Ett minskat 

stöd beskrevs såväl som en upplevd känsla av svek från deras nära och kära då de exempelvis 

inte längre blev bjudna på fest och upplevde att ingen längre höll kontakten med dem 

(Forsberg et al., 2000; Kaba et al., 2000; Thomsen & Jensen, 2008). En person i en av 

studierna beskrev sin situation på följande sätt:  

 

It seems like people are afraid of inviting me to their homes. Now when I don’t drink 

anymore they dare not invite me to their parties because maybe they want to have a 
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drink themselves. So they don’t want to tempt me into trying to drink again  

(Forsberg et al., 2000, s. 332).  

 

I en annan studie (Peyrovi et al., 2014) skildrade personer som genomgått transplantation hur 

deras sociala liv ytterligare blev begränsat då de hela tiden blev tvungna att uthärda andras 

fördomar mot transplantation. Rädslan för att möta fördomar från andra ledde till isolering då 

personerna hellre stannade hemma än att vara del utav ett umgänge (Peyrovi et al., 2014). En 

person beskrev sin situation på följande sätt:  

 

“Some ask me if it is true that when a man receives a heart transplant from a  

woman he loses his masculinity. Somebody says that your wife will not stay with  

you. People with a transplant become like this, they become like that, and…”  

(Peyrovi et al., 2014, s. 238).  

 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers erfarenheter av livet efter en 

organtransplantation. I resultatet framkom fyra kategorier; Att ha fått en gåva som 

förpliktigar, Att uppleva känslomässigt kaos och längta efter normalitet, Att hitta nya 

dimensioner i livet och Att leva med nya begränsningar och ovisshet.  

 

Att personer som genomgått transplantation ofta känner pliktkänslor emot organdonatorn och 

de andra på väntelistan var något som framkom i denna studies resultat. Främst handlade 

dessa erfarenheter om att känna sig tvungen att ta hand om organet för att det ansågs vara en 

så värdefull gåva. Dessa pliktkänslor kan liknas med de skuld- och skamkänslor som också 

framkom i denna litteraturstudie där personer uttryckte skam och skuld för att de fått ett organ 

på grund av någon annans död. Andra studier (Baines, Jindal & Joseph, 2002; Ådahl, 2013; 

Sanner, 2003) bekräftar att sådana känslor är vanligt förekommande efter transplantation och 

att de är rimliga. De kan uppstå hos personen som mottagit organet trots att denne är väl 

medveten om att denne har all rätt till att få organet (Ådahl, 2013). Flertalet studier (Baines et 

al., 2002; Ådahl, 2013; Sanner, 2003) visar också att det är vanligt för personer som erfarit 

transplantation att känna att de lever på någon annans olycka och att plikt, skam- och 

skuldkänslor gör det svårare för personerna att lämna transplantationen, gå vidare med livet 
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och blicka framåt. Studierna (Baines et al., 2002; Ådahl, 2013; Sanner, 2003) menar att 

personerna istället funderar över om de ens har rätten att leva.  

 

Ådahl (2013) belyser att känslor så som plikt, skam- eller skuld är direkt relaterade till 

organets ansedda värde. Eftersom organet ses som en värdefull gåva kan personerna känna 

skam och skuld över att just de fick gåvan och således också fortsatt liv. De omfattande 

skuldkänslorna kan även leda till en tillfällig uppfattning om att personen som mottagit 

organet själv ansvarar för donatorns död vilket inte är fallet även om det kan upplevas så 

(Ibid.). Skuldkänslorna kan också tänkas vara anledningen till varför vissa personer som 

mottagit ett organ med glädje vill veta donatorns identitet eller träffa dennes familj medan 

andra inte alls vill veta av donatorn.  

 

Utifrån detta kan det tänkas att personer som genomgått transplantation som känner känslor så 

som plikt- skam och skuld gynnas av att samtala med andra som genomgått liknande 

situationer, exempelvis genom att delta i en stödgrupp. Där kan personerna dela upplevelser 

med varandra och bekräfta sina känslor sinsemellan. Detta kan leda till en känsla av 

gemenskap och normalitet när andra människor upplever liknande känslor. Andra studier 

(Mok, 2005; Seebohm, Chaudhary, Boyce, Elkan, Avis & Munn-Giddings, 2013; Aglen, 

Hedlund & Landstad, 2011) förstärker denna teori då de visar att patienter som lever med 

permanenta skador eller sjukdomar ofta mår bra av att prata med varandra om det och på så 

sätt dela sina erfarenheter. Även Achat et al. (1998), Berkman (2000) och Gallant (2003) 

bekräftar att det finns ett stort samband mellan socialt stöd och en ökad känsla av 

välbefinnande. Sjuksköterskans kan därför tillsammans med personen som genomgått 

transplantation undersöka om det finns stödgrupper för transplanterade personer i närheten 

och sedan uppmuntra denne att delta.  

 

I denna studies resultat framkom det att många personer upplevde ett känslomässigt kaos efter 

transplantation där de ofta kände motstridiga känslor. De tappade även förmågan att 

kontrollera sina känslor. Tidigare studier (Granberg, Engberg & Lundberg, 1998; Jeon, Kraus, 

Jowsey, & Glasgow, 2010) menar att det inte är ovanligt att en människas känslor förändras 

vid sjukdom eller dramatiska förändringar. Även Öhman et al. (2003) beskriver att sjukdom 

och förändring ofta lämnar störningar i livet och en känsla av obalans och otrygghet. Utifrån 

detta resonemang kan det tänkas att personer som genomgått transplantation är i ett behov av 

trygghet, stöd och vägledning från människor i deras närhet. Enligt kompetensbeskrivningen 
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för den legitimerade sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2005) ansvarar sjuksköterskan för att 

lindra lidande i största möjliga mån och är även någon som spenderar mycket tid med 

patienten (Ibid.). Därmed kan det tänkas att sjuksköterskan får möjligheter att främja 

patientens trygghetskänsla.  

 

Ett sätt att främja välbefinnande och trygghet är genom effektiv kommunikation och vårdande 

samtal (Boscart, 2009; Boykins, 2014). Boykins (2014) beskriver vidare att ett aktivt 

lyssnande leder till hög vårdkvalité och beskriver även att ett vårdande samtal där aktivt 

lyssnade och beröring integreras inbjuder patienten till att dela sitt lidande med vårdaren. På 

så sätt lindras patientens lidande då denne får dela med sig av sina känslor (Ibid.). Utifrån 

detta kan det tänkas att sjuksköterskan, genom samtal, kan mildra det känslomässiga kaos 

som personer som genomgått transplantation ibland känner. Ibland behövs inte så stora och 

omfattande omvårdnadsåtgärder utan ibland kan ett samtal eller avsatt tid tänkas göra skillnad 

för att patienten får prata om det han eller hon känner (Boscart, 2009; Boykins, 2014). Även 

andra yrkesgrupper skulle kunna involveras om patienten känner ett behov av det, exempelvis 

sjukhuspräst eller diakon.  

 

Personer som erfarit transplantation beskrev i denna studies resultat att en positiv attityd och 

hopp var oumbärligt för att orka med det nya livet. Flertalet studier (Cutcliffe & Kaye, 2002; 

Cutcliffe & Herth, 2002; Gaskins & Forte, 1995; Stephenson, 1991) visar att personer som 

genomgått stora förändringar i livet, så som sjukdom eller transplantation, inte alltid orkar 

bibehålla hopp eller en positiv attityd på egen hand, utan många gånger behöver stöd från 

personer runtomkring, exempelvis vårdpersonal. Här ses en stor möjlighet för sjuksköterskan, 

att genom sin egen attityd, hjälpa personer som erfarit transplantation, genom att själv inge 

hopp och vara positiv. Upplyftande ord eller ett gott kroppsspråk kan enligt ett antal studier 

göra så att personer ”smittas” av den hoppfulla inställningen som föreligger hos en annan 

människa vilket anses vara mycket värdefullt i situationer som för många personer kan anses 

vara hopplösa (Cutcliffe & Haye, 2002; Cutcliffe & Herth, 2002; Gaskins & Forte, 1995).  

 

I denna studies resultat framkom det att personer som genomgått transplantation mötte många 

fördomar från människor omkring dem och att detta ledde till isolering. Tidigare studier 

(Sanner, 2001; Chen, 1997; Whisenant & Woodring, 2012) beskriver att allmänheten ofta har 

vilseledande inställningar mot transplantation och beskriver vidare att det finns 

missuppfattningar om att personer som genomgått transplantation utseendemässigt, 
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personlighetsmässigt eller beteendemässigt ska förändras eller påverkas av donatorns organ. 

Att känna sig rädd på grund av andras förutfattade meningar kan tänkas leda till ångest och 

rädsla hos personen som genomgått transplantation. På grund av detta har sjuksköterskan 

stora möjligheter att främja en trygghetskänsla hos patienter genom patientutbildning. 

Sjuksköterskan kan lindra oro och rädsla genom att informera patienten om att inga belägg 

finns för exempelvis personlighetsmässiga förändringar ska ske på grund av det nya organet. 

Andra studier (Coster & Norman 2009; Cooper, Booth, Fear & Gill, 2001; Lillyman & 

Farquharson, 2013; Whitman, 2015) visar på att patientutbildning på många sätt främjar hälsa 

och lindrar ångest genom att vårdaren ger patienten mer kunskap om den enskilda situationen. 

Det kan tänkas att vårdpersonal genom patientutbildning kan öka individens kritiska tänkande 

så att en djupare kunskap skapar trygghet. Genom att öka individens kunskap om dennes 

situation ökar också dennes förmåga att hantera de problem som kan uppstå i vardagslivet 

(Coster & Norman, 2009; Cooper et al., 2001; Whitman, 2015; Lillyman & Farquharson, 

2013). Ett exempel på ett sådant problem kan tänkas vara andras fördomar kring 

transplantation, och de kan då tänkas att personer som genomgått transplantation blir bättre 

utrustade att möta förutfattade meningar. De kan hantera dessa på ett bättre sätt så att de inte 

skapar rädsla eller otrygghet. Personen kan få en djupare kunskap om vad som är rimligt att 

förvänta sig efter transplantationen och kan därför känna sig lugnare och tryggare i sin 

situation.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie valdes kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som 

analysmetod. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3) fördjupar och förklarar den 

kvalitativa metoden människors uppfattningar och erfarenheter av en situation och därför 

ansågs den vara mest lämplig då denna studies syfte var att beskriva människors erfarenheter 

av organtransplantation. Kvalitativ innehållsanalys tar fram det väsentliga i ett resultat (jfr. 

Polit & Beck, 2008, s. 507) vilket ansågs vara passande när människors personliga 

erfarenheter skulle beskrivas utifrån andra studiers resultat.  

 

I kvalitativa studier kan trovärdighet säkerställas utifrån begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 298-299; Polit & Beck, 2008, 

s. 538-540). Denna studie utfördes med avsikten att kunna säkerställa trovärdighet enligt 

dessa begrepp.  
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Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) menar att en noggrann redovisning av studiers 

tillvägagångssätt stärker studiens pålitlighet. Andra kan på så sätt följa hur forskarna gått 

tillväga och upprepa studien på liknande sätt (Ibid.). I denna studie redovisas metod för 

datainsamling tydligt med sökord i en tabell (Tabell 1). Detta gör det möjligt för läsare att 

upprepa sökningen och gör även att läsare kan härleda artiklarna hittade i sökningen tillbaka 

till originaltidskrifterna. De utvalda artiklarna redovisas också översiktligt i en tabell (Tabell 

2) där kvalitet på respektive artikel också redovisas enligt ett granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier (jfr. Willman et al., 2006, s. 90-91; Willman et al., 2011, s. 175-176). Vid 

litteratursökningen användes elektroniska databaser som var relevanta för ämnet omvårdnad. 

Detta minskade risken för att litteraturöversikten skulle få ett felaktigt resultat (jfr. Polit & 

Beck, 2012, s. 98-100). Vid litteratursökningen återkom samma artiklar flera gånger. Detta 

ansågs stärka denna studies tillförlitlighet då det bedömdes som att rätt artiklar valts ut och 

ingen ny information tillkom. Artiklarna som uppkom från sökningen blev upprepande och en 

mättnad uppnåddes därför vid sökningen (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 521). 

 

Tillförlitlighet handlar om att en studies resultat ska stämma överens med deltagares 

upplevelser. Det handlar även om hur datainsamling och analysprocess motsvarar studiens 

syfte (jfr. Holloway & Wheeler, 2010, s. 298, 303; Polit & Beck, 2008, s. 538-539). I denna 

studie har två författare varit delaktiga under hela processen. Detta anses stärka studiens 

tillförlitlighet då många steg i processen först kunde göras enskilt. På så sätt uppnåddes en 

egen djupare kunskap som sedan kunde diskuteras och bekräftas gemensamt. Artiklarna som 

ingick i analysen och även textenheterna som valdes ut under analysen lästes först individuellt 

och verifierades sedan tillsammans. Genom att diskutera med varandra var förhoppningen att 

rätt material lättare skulle väljas ut. Författarna hoppades även att diskussionen skulle leda till 

att datainsamling och analysprocess aldrig strävade från syftet. För att säkerställa att resultatet 

stämde överens med deltagarnas erfarenheter har citat använts från originalartiklarna som 

också har skrivits på originalspråket (jfr. Elo & Kyngäs, 2008; Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

En begränsning i denna studie var de få subkategorierna vid analysarbetets början. 

Anledningen till detta var en hög överensstämmelse, det vill säga, många liknande 

beskrivningar bland de textenheter som valdes ut. Således blev också subkategorierna färre. 

Forskarna insåg dock detta tidigt i processen och kunde därför gå tillbaka i analysarbetet och 

gå igenom subkategorierna ännu en gång för att säkerställa att textenheterna överensstämde 
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med benämningen på subkategorin. Vissa smärre korrigeringar gjorde i detta steg och 

ytterligare sammanslagningar kunde göras. Översättning och kondensering utfördes med stor 

noggrannhet men inför framtida studier rekommenderas det att ta analysarbetet i ett lugnt 

tempo i början för att undvika att riskera att nyanser i texten går förlorade (jfr. Elo & Kyngäs, 

2008; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Överförbarhet handlar om att ett resultat kan överföras och användas i andra sammanhang, att 

kunskap som hittas i ett sammanhang kan vara relevant i ett annat och att forskare kan 

applicera ett tillvägagångssätt i varierande sammanhang (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303; 

Polit & Beck, 2008, s. 539). Förväntningen med denna studies resultat är att det i största mån 

ska kunna representera många transplanterade personers erfarenheter av organtransplantation. 

Studiepopulationen bestod av både män och kvinnor i varierande ålder med varierande 

ursprung. De analyserade studierna var även utförda i ett flertal olika länder vilket också talar 

för variation. Således är resultatet tämligen överförbart (jfr. Holloway & Wheeler, 2012, s. 

303). Om fler artiklar i den systematiska litteratursökningen hade kunnat väljas ut hade denna 

litteraturstudies överförbarhet styrkts ytterligare då en större mängd data gör resultatet mer 

generaliserbart (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 180).  

 

Denna litteraturstudie har utförts med avsikten att i största möjliga mån undvika tolkningar av 

text. Det ska även vara möjligt att härleda alla data tillbaka till sina originalkällor samt 

kontrollera alla resultat som kommit fram. Enligt Polit och Beck (2008, s. 539) visar det på 

bekräftbarhet i studien då de menar att fakta som framkommer i studien ska vara saklig och 

stämma överens med originalkällan och att denna fakta även på bästa sätt ska representera 

deltagares erfarenheter och sagda ord.  

 

 

Slutsats 

Slutsatsen som dragits från denna studies resultat är att personer som genomgått 

transplantation möter många utmaningar, trots att transplantationen även medför positiva 

förändringar. Resultatet belyser att det efter transplantation är vanligt att uppleva skam, skuld 

och ett känslomässigt kaos. Personerna hittar nya dimensioner i livet, med eller utan socialt 

stöd, och begränsas även på många sätt efter transplantationen. Därför behöver dessa personer 

få vägledning och stöd från vårdpersonal så att de kan känna sig trygga. Sjuksköterskan kan 
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spela en stor roll i att mildra upplevelserna av exempelvis ett känslomässigt kaos genom att 

finnas till för patienten. Genom stödjande samtal kan patienten få utrymme att uttrycka sig 

och dela sitt lidande med någon annan. Stödgrupper där dessa personer får dela sina känslor, 

tankar och erfarenheter med andra som kanske befinner sig i liknande situationer kan också 

tänkas vara positivt. Personerna som transplanterat ett organ behöver också utrustas med 

saklig information så att de kan möta och hantera de fördomar som finns ute i samhället kring 

transplantation. Sjuksköterskan kan genom patientutbildning bidra till att patienten får en 

djupare kunskap om sin situation och därmed känner sig tryggare och mindre oviss i mötet 

med andra människor.  

 

Att transplantera ett organ är en omfattande process där patienten förbereds, behandlas och 

rehabiliteras under en lång period. Denna period blir fylld av vårdkontakt där sjuksköterskan 

och andra vårdare spelar stor roll för patientens välbefinnande. Studiens resultat kan därför 

användas för att öka vårdpersonalens kunskap och förståelse kring personers erfarenheter av 

organtransplantation. Ökad kunskap om detta kan ge en ökad insikt för patientens situation 

och således även leda till en bättre relation mellan vårdare och patient. Kunskapen som kan 

fås från denna studies resultat kan också leda till en bättre omsorg och omvårdnad för 

patienter för att sjuksköterskan får större möjlighet att utforma omvårdnadsinterventioner 

utifrån patientens individuella behov.  

 

Det skulle vara värdefullt att i fortsatt forskning undersöka transplanterade personers 

erfarenheter av organtransplantation i Sverige och sedan jämföra det med resultat från andra 

länder. Detta skulle vara intressant på grund av vissa ekonomiska skillnader bland annat. Det 

kan även tänkas vara intressant att undersöka om upplevelsen av organtransplantation skiljer 

sig beroende på om en person genomgått en eller flera transplantationer. Ett ytterligare 

forskningsområde som kan tänkas bidra till en helhetssyn i området är sjuksköterskans 

erfarenheter av att vårda personer som genomgått organtransplantation.  
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