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Sammanfattning 
Bakgrund: Få områden inom dagens medicin står inför så många och svåra etiska 

problem som transplantationskirurgin. De svårt sjuka människor som får möjligheten att 

genomgå en transplantation får chansen till ett nytt liv. Det är viktigt att sätta sig in i hur 

patienten upplever väntan för att som vårdpersonal kunna ge ett bra bemötande och en 

god omvårdnad. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att ur ett patientperspektiv 

beskriva den känslomässiga upplevelsen av att vänta på en organtransplantation. 

Metod: Litteraturstudien bygger på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Att 

vänta på en organtransplantation beskrevs som smärtsamt samtidigt som det gav 

patienterna tid att förbereda sig. Sjukvården kunde hjälpa till att hantera väntan genom 

att anpassa informationen till varje individs tempo och behov. Stöd från familj, 

sjukvårdspersonal och medpatienter var viktigt för att orka vänta på transplantationen. 

Att bli placerad på transplantationslistan gav patienterna en ny chans och ett nytt hopp. 

Patienterna pratade om betydelsen av att göra varje dag meningsfull. Diskussion: 

Resultatet har knutits samman med Aaron Antonovskys hälsoteori KASAM som utgår 

från de tre centrala begreppen, Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Slutsats: 

För att omvårdnaden kring transplantationspatienterna ska kunna utvecklas och 

förbättras krävs det idag mer forskning. Forskningen är begränsad gällande patientens 

upplevelse av tiden före en organtransplantation. 

 

Nyckelord: Patient, Känslomässig Upplevelse, Väntan, 

Organtransplantation, Anpassning, Stöd, Information  
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Abstract 
Background: Few areas in medicine today are facing so many difficult ethical 

problems as transplant surgery. The seriously ill people who get the opportunity to 

undergo a transplant surgery will get the chance for a new life. It is important that 

health care professionals understand how patients experience waiting so that they can 

give good treatment and good care. Aim: The aim of the literature study was to describe 

the emotional experience of waiting for an organ transplant from a patient perspective. 

Method: The literature study was based on eight research articles with qualitative 

method. Result: To wait for an organ transplant was described as painful, but at the 

same time it gave the patients time to prepare. Health care professionals could help the 

patients deal with the wait by adapting the information to each individual's pace and 

needs. Support from family, medical staff and fellow-patients were important to get the 

energy while waiting for the transplantation. To be placed on the transplant list, gave 

the patients a new chance and new hope. Patients talked about the importance of 

making each day meaningful. Discussion: The results have been linked together with 

Aaron Antonovsky’s, KASAM health theory based on the three key concepts, 

Comprehensibility, Manageability and Meaningfulness. Conclusion: Research is 

limited concerning how patients experience time before an organ transplant. To develop 

and improve the care to this patient’s requires further research. 

 

 

Keywords: Patient, Emotional Experience, Waiting, Organ transplantation, 
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BAKGRUND 
Få områden inom dagens sjukvård står inför så många och svåra etiska problem som 

transplantationskirurgin. Att vara beroende av en annan människas död för att rädda sitt 

eget liv eller att behöva donera ett organ ifrån sig själv, är två etiska dilemman som 

patienter och anhöriga kan stå inför i väntan på en organtransplantation (Johnsson & 

Tuvesson, 2002). Enligt Stryhn (2007) kan respekt för patientens integritet, värdighet 

och sårbarhet lindra deras lidande. Det är viktigt att sätta sig in hur patienten upplever 

svåra och känslomässiga situationer, för att som vårdpersonal kunna ge ett bra 

bemötande och en god omvårdnad (Johnsson & Tufveson, 2002).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen 2 §, (SFS 1997:142) står det att ”Målet för hälso- och 

sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 

skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården. För att alla enheter inom vården ska kunna delta i transplantationsverksamheten 

finns särskilt utbildad personal med uppgift att arbeta aktivt med donations- och 

transplantationsfrågor (SOSFS 1997:4). Organ kan omhändertas för 

transplantationsändamål både från levande givare och från nyligen avlidna som vårdas i 

respirator på en intensivvårdavdelning. I lagen (SFS 1987:269) om kriterier för 

bestämmande om en människas död står det; ”En människa är död när samtliga 

funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar, det vill säga vid 

total hjärninfarkt”. Det är transplantationslagen (SFS 1995:831) som styr de formella 

förutsättningarna för att kunna ta till vara på biologiskt material från en människa. När 

sedan detta material kan transplanteras till en annan människa styrs av hälso- 

sjukvårdslagen (Johnsson & Tufvesson, 2002). 

 

Donation är en förutsättning för att organtransplantation ska kunna äga rum. Idag kan 

organ som hjärta, lungor, lever, njure, tunntarm och bukspottskörteln doneras, men även 

vävnad som hornhinnor, hud, hjärtklaffar och benvävnad (Socialstyrelsen, 2005). Den 

första juli 2009 väntade 594 personer i Sverige på ett nytt organ. De vanligaste organen 

att vänta på är njure, lever, hjärta och lunga (Donationsrådet, 2009).  
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Socialstyrelsen grundade 1996 donationsregistret i samband med att transplantationslagen 

(SFS 1995:831) trädde i kraft. Idag finna det ca 1,5 miljoner personer registrerade i registret 

som Socialstyrelsen och donationsrådet ansvarar för (Donationsrådet, 2007). Förutom 

donationsregistret finns det andra sätt att meddela sin inställning till donation, informera 

anhöriga, fylla i ett donationskort eller skriva in sin vilja i journalen. Här finns ingen 

rangordning, utan det senaste yttrandet i frågan gäller (Johnsson & Tufveson, 2002,). Enligt 

lagen om transplantation m.m. (SFS 1995:831) finns det i Sverige ett förutsatt samtycke där 

det antas att den avlidna är positivt inställd till donation om patienten inte tagit ställning i 

frågan och inte heller anhöriga som står den avlidna nära opponerar sig mot det. De anhöriga 

ska alltid informeras om deras rättighet att motsätta sig ingreppet (Almås, 2002). 

 

Bristen på organ till svårt sjuka och döende patienter är stor i Sverige, precis som i 

övriga världen. Olika försök som till exempel informationskampanjer har gjorts för att 

öka antalet organdonatorer, men bristen är fortfarande påtaglig (Desatnik et al. 2008). 

Om det är sjukvårdens rutiner och kompetens som brister eller befolkningens inställning 

till donation är något som diskuterats. Mest sannolikt är det en kombination av flera 

olika faktorer där en stor och viktig faktor är bristen på att kunna identifiera potentiella 

organdonatorer (a.a.). I takt med att forskningen går framåt innebär en transplantation 

idag ett bättre resultat och en lägre risk, som gjort att efterfrågan på transplantation har 

ökat och sedan länge är större än tillgången på organ (Johnsson & Tufveson, 2002). 

Bristen på organ driver på utvecklingen av transplantationer från levande givare. 

Fördelen med levande donatorer är att givaren är frisk och att operationen kan planeras 

och genomföras innan mottagarens tillstånd blir försämrat (a.a.). 

 

Allt mottagande från en annan människa skapar en form av beroende oavsett om det 

gäller kärlek, vänskap eller ett organ (Eriksson, 1997). De svårt sjuka människor som 

får möjligheten att genomgå en transplantation får chansen till ett nytt liv (Johnsson & 

Tufveson, 2002).  

 

”Dialys är ett sätt att överleva, inte att leva. Det tar hårt på kroppen 

och har stor inverkan på livet. Tänk dig själv att du sitter vid en 

maskin fem timmar tre gånger i veckan. Lägg därtill all medicin du 
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måste äta (…) Tillslut blev jag bara så trött på min egen situation. 

Trött på att jag aldrig orkade någonting. Det var som att gå in i en 

dimma (…) Trots att jag väntade på en njure i två år visste jag faktiskt 

inte vad jag gick och väntade på. Jag kunde inte föreställa mig hur 

operationen skulle förändra mitt liv” (Donationsrådet, 2006-11-23).  

 

Livskvalitet värderas olika hos varje individ, men brukar definieras som människans 

subjektiva upplevelse av sin hälsa. Det är viktigt att identifiera de aspekterna av 

livskvalitet som kan påverkas under behandlingen. Att ha en positiv inställning till livet 

trots ohälsa kan ge en högre grad av livskvalitet. Det kan därför vara viktigt att hjälpa 

patienten med verktyg, så som existentiell tro och coping för att förbättra inställningen 

till livet och på så sätt kunna uppnå högre livskvalitet (Fayers & Machin, 2000).   

 

Patienten som väntar på en organtransplantation på grund av organsvikt anses vara 

kroniskt sjuk (Johnsson & Tufvesson, 2002). Att vara kroniskt sjuk innebär ett osäkert 

förlopp och en stor påverkan på personens livskvalitet. Tidigare beskrivna konsekvenser 

av kronisk sjukdom är stress och belastning inom familjen, social isolering men också 

en negativ inverkan på självbilden och frustration över att bli beroende. Ofta upplever 

patienten och familjen dem sjukdomsrelaterade förändringarna som mer ansträngande 

än själva sjukdomen. Det är viktigt att patienten upplever att de har kontroll över sin 

egen situation och behandling för att klara av de förändringar som sjukdomen innebär. 

De behöver hjälp och stöd för att kunna hantera sina känslor (Jahren- Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

I en studie jämfördes patienter uppsatta på transplantationslistan för en 

lungtransplantation med deras närmast anhöriga, gällande både fysisk och psykisk hälsa 

(Myaskovsky et al. 2004). Resultatet visade att patienterna hade en signifikant lägre 

funktion i många områden jämfört med deras närmast anhöriga. Däribland deras 

generella hälsa, fysiska funktion, vitalitet och deras kroppsliga smärta. De beskrev 

också större svårigheter med arbete och andra dagliga uppgifter som ett resultat av den 

fysiska hälsan. Den sociala förmågan var också nedsatt hos patienterna i studien. Det 
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fanns däremot ingen skillnad på den mentala hälsan och deras emotionella funktion 

bland patienterna och deras anhöriga i studien (Myaskovsky et al. 2004).  

 

En studie gjord i Sverige 2008 undersökte patienters tankar kring organavstötning efter 

en organtransplantation (Nilsson, Persson & Forsberg, 2008). Det framkom att 

patienterna upplevde risken för en eventuell organavstötning som ett ständigt och alltid 

närvarande hot. De var känslomässigt spända och försökte klara av situationen men 

misslyckades på grund av den överväldigande rädslan (a.a.). 

 

Enligt en studie av Olbrisch och Benedict (2002) framkom det att tiden före 

transplantationen är en orolig tid för patienten. Innan transplantationen fanns en hög 

förekomst av depression och/eller oro bland patienterna. Dem utmaningar och 

anpassningar som de närstående till transplantationspatienterna går igenom kan påverka 

deras eget välbefinnande och relationen till patienten men också patientens förmåga att 

hantera sin sjukdomssituation. Att bli placerad på väntelistan är relaterad till det 

nuvarande hälsotillståndet och innan transplantationen ska äga rum går patienten ofta 

igenom en allvarlig försämring i sin sjukdom. Rädsla för själva operationen och döden 

kan upplevas som mycket påfrestande för patienten (Olbrisch & Benedict, 2002).   

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av att 

vänta på en organtransplantation 

METOD 

Design 

Studien är utformad som en allmän litteraturstudie. Artiklar som motsvarat syftet med 

studien har identifierats, värderats och analyserats för att beskriva kunskapsläget inom 

området (Forsberg & Wengström, 2003).  

Urval 

Inklusionskriterier var både män och kvinnor, från 18 års ålder. Artiklar skrivna på 

engelska som utgått från patienternas egna upplevelser och erfarenheter har inkluderats. 

Urvalet har avgränsats till aktuell forskning publicerade i artiklar under åren 1999-2009.  
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Datainsamling 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna: PubMed som publicerar artiklar 

i medicin, omvårdnad och odontologi samt Cinahl som publicerar artiklar inom 

omvårdnad och vårdvetenskap (bilaga 1). Manuell sökning gjordes i aktuell litteratur, 

bibliotekskatalogen vid högskolan Kristianstad samt relevanta artiklars referenslistor, 

för att inte gå miste om viktig kunskap relaterat till studiens syfte (Friberg, 2006). Den 

booleska söktekniken AND användes för att kombinera två eller flera sökord och för att 

få träffar på dokument som innehöll ordets alla böjningsformer användes trunkering 

(bilaga 1) (Friberg, 2006). Utifrån syftet valdes passande sökord som; Transplant, 

patient, needs, waiting, hope, fear, experiencing, transplantation. Datainsamlingen 

resulterade i åtta vetenskapliga artiklar.  

Analys 

De utvalda artiklarna lästes av båda författarna upprepade gånger, först enskilt och 

sedan gemensamt, för att få en djupare förståelse för innehållet i studierna. De artiklar 

som inte svarade till syftet förkastades. När lämpliga studier identifierats granskades 

kvaliteten utifrån Fribergs granskningsmall (bilaga 2) (Friberg, 2006). För att bedöma 

kvaliteten på artiklarna analyserades dem utifrån 14 punkter som värderade artiklarna 

med låg, medel eller hög kvalitet. Graderingen bedömde 12-14 som hög, 7-11 som 

medel och 0-7 som låg, för att förstärka relevansen och trovärdigheten i den aktuella 

studiens resultat (Granskär & Höglund – Nielsen, 2008). En artikelöversikt utformades 

(bilaga 3) för att få struktur över innehållet och underlätta bearbetningen inför analysen. 

Datamaterialet analyserades ostrukturerat där meningar som svarade till syftet 

markerades och klipptes ut ifrån varje vald artikels resultat. De urklippta lapparna 

placerades i en hög tillsammans. Båda författarna läste därefter lapparna igen och 

sorterade dem i mindre högar som bildade teman med olika innehåll där var och en 

svarade på syftet. Några föll in i varandra och bildade naturligt en kategori tillsammans. 

Analysen ledde till litteraturstudiens resultat som presenteras i fem huvudkategorier.  

Etiska överväganden  

Artiklarna som har valts till litteraturstudien har blivit granskade ur ett forskningsetiskt 

perspektiv för att respektera deltagarnas integritet i studierna (Polit & Beck, 2006; 

Stryhn, 2007; Forsberg & Wengström, 2003). Deltagarna skulle få både muntlig och 
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skriftlig information och rättigheten att avbryta deltagandet under hela processen. Det 

måste finnas en balans mellan forskning och etik där etiska värden respekteras, när ny 

kunskap ska utvecklas. Författarnas etiska skyldighet var att forskningens resultat skulle 

komma till godo för andra individer och inte enbart för det egna intresset (Stryhn, 2007; 

Forsberg & Wengström, 2003).  

RESULTAT 
Resultatet presenteras i fem kategorier som tillsammans beskriver patienternas 

känslomässiga upplevelse av att vänta på en organtransplantation;  

 Information och förberedelse  

 Anpassning till väntan  

 Stöd från familj, sjukvårdspersonal och medpatienter  

 Förlorad kontroll och rädsla för det okända  

 Inställning och hanterbarhet  

Information och förberedelse 

Att vänta på en organtransplantation beskrevs som smärtsamt, samtidigt som det gav 

patienterna tid att förbereda sig (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Något som hjälpte patienterna 

i deras väntan var att få information om vården kring transplantationen. Det var lika viktigt att 

få information kring den preoperativa vården som den postoperativa (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000; Henley- Haugh & Salyer, 2007). Patienterna uttryckte att den information de behövde 

mest var informationen om hur länge de skulle vänta på transplantationen (Baker & 

McWilliam, 2003). Patienterna och deras familjer upplevde en källa till tvivel och osäkerhet 

när informationen var otillgänglig, oförenlig och felaktig (a.a.). För lite förberedelse eller fel 

typ av information, det vill säga annan information än vad patienterna förväntade sig, gav 

dem en känsla av att vara oförberedda och rädda inför vad de väntade på. För mycket 

information kunde vara lika skrämmande (Cohen & Dawson- Ley, 2000). Sjukvården kunde 

hjälpa till att hantera väntan genom att anpassa informationen till varje individs tempo och 

behov (Henley- Haugh & Salyer, 2007). Patienterna ansåg att sjukvården var human och 

vårdande när vårdpersonalen aktivt lyssnade, tog sig tid att förklara, använde humor och 

svarade ärligt på deras frågor (Baker & McWilliam, 2003).  
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”Health care professionals need to invest a little effort in figuring out what 

the people are capable of and willing to absorb and give them what they need 

to know… Just ask: what do you want to know and how do you want to hear 

it?” (Henley- Haugh & Salyer, 2007 s. 323).  

 

Informationen och uppföljningen under väntetiden upplevdes som otillräcklig (Jonsén, Athlin 

& Suhr, 2000). Viktiga frågor hade inte blivit besvarade på ett tillfredställande sätt vilket 

ledde till känslor som osäkerhet och rädsla (a.a.). När patienterna inte kände sig tillräckligt 

förberedd blev även de mindre undersökningarna fyllda med oro och rädsla om vad som 

skulle ske (Cohen & Dawson- Ley, 2000). Patienterna uttryckte då flera gånger känslan av att 

inte vara förberedda vare sig fysiskt eller psykiskt (Cohen & Dawson- Ley, 2000; Forsberg, 

Bäckman & Möller, 2000). Många var oroliga för de praktiska sakerna som väntade efter 

operationen. Det kunde vara tankar om att bli immobiliserad i en hård och obekväm säng 

under en lång tid samt att förlora integriteten under de intima omvårdnadssituationerna (Bjørk 

& Nåden, 2008). 

 

När patienterna blev placerade på transplantationslistan blev de medvetna om allvaret i 

sjukdomen och de förstod att en transplantation var nödvändig för deras överlevnad (Bjørk & 

Nåden, 2008; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Patienterna behövde tid för att vänja sig 

vid den nya situationen samt för att kunna hantera beskedet (Bjørk & Nåden, 2008).  

 

Att vänta på beskedet om ett tillgängligt organ var påfrestande. Varje gång telefonen ringde 

fanns ett hopp om att det var deras tur men besvikelsen var stor när telefonsamtalet inte gällde 

transplantationen (Naef & Bournes, 2009; Brown et al. 2006). För att inte missa 

telefonsamtalet gällande transplantationen stannade patienterna oftast hemma vilket 

begränsade dem till att leva livet fullt ut (Brown et al. 2006; Baker & McWilliam, 2003). 

Bristen på kontakt med sjukvården gjorde att patienterna blev rädda för att bli glömda som en 

transplantationskandidat (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Brown et al. 2006).  

 

En speciellt allvarlig upplevelse uttrycktes av några patienter som fick informationen om 

riskerna med ingreppet en kort tid innan operation vilket ledde till att patienterna inte hann 

förbereda sig mentalt. Den tidigare givna informationen handlade inte så mycket om riskerna 
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vilket uttrycktes som en känsla av besvikelse, oro och rädsla inför operationen (Cohen & 

Dawson- Ley, 2000). Hotet om att inte överleva förstorades av skräcken att inte veta vad som 

väntade under operationen eller efterförloppet (Cohen & Dawson- Ley, 2000; Forsberg, 

Bäckman & Möller, 2000). Samtidigt fanns det många patienter som kände sig trygga inför 

operationen då de hade hört om tidigare transplantationer med lyckat resultat (Bjørk & Nåden, 

2008).  

Anpassning till väntan 

När diagnosen stod klar och en transplantation var den sista chansen för överlevnad väcktes 

tankar kring döden som gjorde att patienterna såg på livet ur ett nytt perspektiv under sin 

väntan (Brown et al. 2006). Sjukdomen gjorde att patienterna anpassade sig genom 

förändringar, både personligen och i relationer till andra (a.a.). Nästan allt som kändes 

betydelsefullt hade blivit omöjligt att göra. De aktiviteter som togs för givet, så som 

personens olika intressen och sociala engagemang, som var en del av deras identitet blev 

omöjliga att genomföra och därför svårt att ersätta (Bjørk & Nåden, 2008; Baker & 

McWilliam, 2003).  

 

”Being a normal human being like anybody else is on hold because you can’t 

function and you find your independence is slowly taken away from you and 

that’s the sad and frustrating part of the waiting, that’s very difficult”   

(Naef & Bournes, 2009 s. 146). 

 

Återkommande känslor var svaghet och maktlöshet (Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & 

Suhr, 2000). Ofta hade patienterna andra hälsoproblem parallellt med organsvikten som 

bidrog till en större brist på energi. Patienterna upplevde att bristen på energi båda var fysiskt 

och psykiskt påfrestande (Bjørk & Nåden, 2008). Både män och kvinnor uttryckte att den 

svåraste processen de var tvungna att genomgå var en minskning av sin fysiska aktivitet. 

Saker som tidigare passerade obemärkt i vardagen sågs nu ur ett nytt perspektiv. Att gå till 

brevlådan, kommunicera med vänner och pyssla med blommorna på balkongen kunde vara 

sådana aktiviteter som fick en större betydelse (a.a.). Patienterna fick lära sig uppskatta saker i 

vardagen och leva en dag i taget för att orka kämpa och ha ett så normalt liv som möjligt 

(Baker & McWilliam, 2003; Brown et al. 2006). Det blev möjligt genom att hålla kvar vid 
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sina egna traditionella roller och mönster i vardagen (a.a.). Varje dag innebar nya känslor 

vilket gav ökat tålamod, ödmjukhet och tolerans (Naef & Bournes, 2009).  

 

Den värsta delen i att vänta var känslan av att vara begränsad. Att sitta och inte göra 

någonting gjorde dem uttråkade. Någon hade en önskan om att fortsätta arbeta men kunde 

inte, vilket ledde till en känsla av förlorad identitet (Naef & Bournes, 2009; Brown et al. 

2006).  

Stöd från familj, sjukvårdspersonal och medpatienter  

Emotionellt stöd från sjukvårdspersonal spelade en stor roll under patienters väntan men 

ansågs inte alltid vara tillräcklig (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Tillit och förtroende till 

transplantationsteamet ansågs vara en positiv faktor för att kunna överleva under tiden de 

väntade på en transplantation (Brown et al. 2006). Konsekvensen av att inte få en god vård 

upplevdes vara en bidragande faktor till känsla av hopplöshet, försämrad hälsa och depression 

(a.a.). För vissa kunde känslor av ovärdighet hämma förmågan att prata om lidande och behov 

till sjukvårdspersonalen, där strategier för att återskapa och stärka självkänslan annars kunde 

hittas. När patienten använde sina resurser för att skapa en god hälsa, kunde lidandet 

minimeras (Baker & McWilliam, 2003). Många av patienterna upplevde det svårt att tala med 

familjen om tankar kring döden. De uttryckte ett behov av stöd både från familj och från 

vårdpersonal i frågan (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). 

 

”I got wonderful care. I also got a lot of respect. They respected my opinion. 

If they didn’t agree with it, they still respected it (…). I felt I had input into 

what was going on. I was the most important person in that room all the time 

that I was there, and to me that was invaluable. My thoughts and my feelings 

mattered, and it made anything they wanted to do seem tolerable” (Henley- 

Haugh & Salyer, 2007 s. 324).  

 

De ville bli bemötta med värdighet och respekt av vårdpersonalen. Patienterna önskade att 

deras åsikter skulle accepteras och respekteras och leda till delaktighet i vården (Henley- 

Haugh & Salyer, 2007; Brown et al. 2006).  
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 Familjelivet blev begränsat då även familjen påverkades av stressen och oron (Naef & 

Bournes, 2009). Både patienter och familjemedlemmar ville bli respekterade och ha 

inflytande i vården kring patienten. En av patienterna beskrev behovet av att ha sin familj nära 

för att känna sig normal. Det blev möjligt på en avdelning som var trygg och välkomnande 

(Henley- Haugh & Salyer, 2007). Endast några patienter nämnde att deras religion var en 

viktig del i stödet medan desto fler upplevde sin egen inre styrka som det viktigaste. Det 

framkom att det viktigaste och det bästa stödet var att ha familjen nära (Bjørk & Nåden, 

2008). Känslan av välsignelse och lycka över stödet blandades med känslan av att vara en stor 

börda för familjen (Naef & Bournes, 2009).  

 

”My husband and I always did our things independently and now suddenly he 

finds spending all this time with me a little frustrating” (Naef & Bournes, 

2009 s.146).    

 

De patienter som ansåg sig vara en börda för andra var ovilliga att acceptera stöd ifrån familj, 

vänner, sjukvård och samhälle. De ville inte heller prata om problem gällande sjukdomen och 

behovet av transplantationen på grund av rädslan av att bli missförstådda, vilket resulterade i 

isolering då patienterna undvek socialt stöd (Baker & McWilliam, 2003). 

 

Under väntan på transplantationen fick patienten möjlighet att träffa andra personer som 

befann sig i samma eller liknande situation (Naef & Bournes, 2009). Mötena betydde mycket 

och innebar att patienterna fick ett stort stöd från varandra (Henley- Haugh & Salyer, 2007).  

Förlorad kontroll och rädslan för det okända 

Patienterna uttryckte ett behov av att känna kontroll över sin situation under väntetiden 

(Henley- Haugh & Salyer, 2007; Brown et al. 2006). De flesta patienters största rädsla var 

relaterad till upplevelsen av att vara lämnad i andras händer (Bjørk & Nåden, 2008). Den 

långa väntan i transplantationskön skapade känslor som otålighet, frustration, oro, rädsla och 

spänning. Känslorna blev tillslut svåra att kontrollera (Brown et al. 2006). De ville få 

operationen gjord så fort som möjligt då de upplevde att väntan kontrollerade deras liv och 

begränsade deras frihet (Baker & McWilliams, 2003; Naef & Bournes, 2009; Jonsén, Athlin 

& Suhr, 2000; Brown et al. 2006). Frågor som väcktes hos patienterna under väntan på ett 
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beslut var: Kan jag, eller kan jag inte genomgå en transplantation? (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000; Brown et al. 2006).  

 

“The doctor said, ’You must have symptoms before you can have a positive 

decision about a transplant’ and I wondered what he meant. How bad must 

my symptoms be? (…) Must I reach a limit? I wondered about that. If I think I 

have enough symptoms, but they think I have not. It does not make sense” 

(Jonsén, Athlin & Suhr, 2000 s. 66). 

 

Att bli kandidat till en organtransplantation väckte också frågor som: Vem eller vad 

bestämmer? Är det sjukdomen, läkaren eller är det ekonomin och hälso- och 

sjukvårdssystemet? Är det mängden eller efterfrågan på organ? Känslan av osäkerhet fick 

dem att undra om de deltog i ett spel utan regler (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Brown et al. 

2006).  Patienterna upplevde att de var tvungna att tolerera osäkerheten för i verkligheten 

kunde ingen svara på frågan som upptog deras tankar; när ska jag få ett organ? (Henley- 

Haugh & Salyer, 2007; Baker & McWilliam, 2003). Den övergripande känslan bland 

patienterna var upplevelsen av rädsla (Baker & McWilliam, 2003; Forsberg, Bäckman & 

Möller, 2000; Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Naef & Bournes, 2009; 

Brown et al. 2006; Henley- Haugh & Salyer, 2007; Cohen & Dawson Ley, 2000).  

 

De flesta av patienterna hade psykologiska reaktioner under tiden de väntade på sin diagnos 

men också efteråt. Beslutet var förknippat med frågan: kommer jag eller kommer jag inte att 

bli en kandidat? De visste själva att de fick ta beslutet gällande transplantationen men många 

var fortfarande osäkra och rädda vilket alternativ de skulle välja (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000). Patienterna reflekterade över om det var den sista sommaren eller den sista julen de 

skulle uppleva. Transplantationen kunde innebära en risk samtidigt som det kunde leda till 

något bra. Maktlösheten minskade när beslutet var bestämt och de visste att dem skulle 

genomgå en transplantation (a.a.). Nu upplevdes istället känslor som glädje, tacksamhet, 

lättnad och lycka (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). De 

visste inte datumet då transplantationen skulle ske men kunde nu tydligt se riktningen och 

målet (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000).  
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Tiden patienterna väntade på ett organ var laddat med osäkerhet, oförutsägbarhet, sorg och 

rädsla (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000; Henley- Haugh & Salyer, 2007). Patienterna 

väntade otåligt på operationen som skulle innebära ett slut på den progredierande sjukdomen. 

En allvarlig försämring i sjukdomen skulle kunna förstöra drömmen om en lyckad 

transplantation och reducera chanserna till full återhämtning och livskvalitet (Jonsén, Athlin 

& Suhr, 2000).  

 

Trots en del patienters tidigare erfarenheter av operation var döden ofta nämnd som en 

realistisk utväg (Bjørk & Nåden, 2008). Att bli placerad på väntelistan väckte rädsla för att 

inte vakna upp efter operation eller att läkaren under operationen tog beslutet att det inte gick 

att genomföra transplantationen. Känslor av uppgivenhet till den oundvikliga situationen 

uttrycktes av patienterna (Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Vanligt förekommande var 

existentiella tankar om livet, döden, kroppen och själen (Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin 

& Suhr, 2000; Forsberg, Bäckman & Möller, 2000). Några deltagare uttryckte förnekelse i 

frågan om rädsla för döden. Den största rädslan var att dö före transplantationen men det 

fanns även en rädsla för att dö efteråt (Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). 

Våndan om överlevnad väckte dödsångest och separationsoro från livet (Jonsén, Athlin & 

Suhr, 2000). Hotet om att inte överleva blev värre av rädslan att inte veta vad som väntade 

(Cohen & Dawson- Ley, 2000).   

 

”I have no other alternative; I don´t have any control over this. You are 

hoping that if things happen now it´s going to give you an extra few years of 

your life. There is so much I want to do” (Naef & Bournes, 2009 s. 146).  

 

Känslan av att inte veta vad patienterna skulle förvänta sig på grund av otillräcklig eller 

olämplig förberedelse skapades en känsla av att tappa kontrollen över sitt liv, sin livsstil 

och/eller livskvalitet (Cohen & Dawson- Ley, 2000). Patienterna beskrev att ju mer 

information de fick av vårdpersonalen desto mindre kontroll förlorade dem. Att förlora 

kroppskontrollen uttrycktes som den värsta upplevelsen för några av patienterna. Skam, 

kroppslig kränkning och sårbarhet var begrepp som beskrevs när de inte längre hade kontroll 

(a.a.).  
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Om patienten var förberedd på att en operation skulle ske, men något oförutsägbart hände 

kunde operationsdatumet skjutas upp, som uttrycktes med en rädsla över att inte ha modet 

eller orken att fortsätta vänta (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000).  

 

“This whole process is like running a race, using all your powers, seeing the 

tape, but wondering if you will ever cross the finishing line” (Jonsén, Athlin & 

Suhr,  2000 s. 66).   

Inställning och hanterbarhet 

När patienterna blev placerade på väntelistan upplevdes beskedet olika. Somliga beskrev 

beskedet som en välsignelse men för andra blev det en chock. Känslan grundade sig oftast i 

hur länge patienten hade varit svårt sjuk med symtom, där de som hade en lång period av 

sjukdom upplevde stark lycka och lättnad (Bjørk & Nåden, 2008). Nu blev väntan mer 

positiv, de såg fram emot transplantationen som de länge hoppats på (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000). Patienterna visste inte hur länge de behövde stå på transplantationslistan men många 

hade ändå en positiv inställning till att det skulle bli av (Naef & Bournes, 2009).  

 

”I’m prepared for the worst and I am prepared for the best”  

(Naef & Bournes, 2009 s. 145).  

 

För att öka sina chanser att få genomgå transplantationen kämpade många av patienterna med 

att vara i så bra fysiskt och mentalt skick som möjligt (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Endast 

ett fåtal patienter var bekymrade över att få någon annans organ men de vanligaste var att de 

inte hade tänkt på det (Bjørk & Nåden, 2008; Naef & Bournes, 2009). En patient beskrev sorg 

över att hennes förväntan och önskan om ett organ endast kunde uppfyllas på bekostnad av 

någon annans liv (Brown et al. 2006).  

 

Några patienter som varit sjuka under en längre tid med gradvis försämring talade fritt om 

svårigheterna med att hitta meningen med livet under perioden de väntade. Pessimistiska 

tankar, förtvivlan och oro uttrycktes, det enda dem kunde planera just nu var när 

transplantationen var över (Bjørk & Nåden, 2008; Naef & Bournes, 2009; Brown et al. 2006).  

Tankarna om ett kortare liv var den största anledningen till negativa psykologiska reaktioner 

(Bjørk & Nåden, 2008). Patienterna hade känslor som försvar, förnekelse, depression, flykt 



 

   18 

och självmordstankar, samtidigt som dem aldrig gav upp hoppet (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000).  

 

“You know somebody else is waiting and suffering the same way you are” 

(Naef & Bournes, 2009 s. 146).  

 

Transplantationen var deras enda chans till överlevnad och ett fullvärdigt liv, de upplevde att 

de inte hade något annat val (Cohen & Dawson Ley, 2000; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). De 

var tacksamma för att ha blivit placerade på transplantationslistan, vilket gav dem en ny chans 

och ett nytt hopp (Brown et al. 2006). Processen för att framgångsrikt engagera sig själv att 

hålla sig i livet skapade en känsla av förtroende för sin förmåga att leva som en vanlig 

människa (Baker & McWilliam, 2003). Positivt tänkande och självmanipulation var några 

metoder som patienterna använde sig av för att hantera sin situation (Jonsén, Athlin & Suhr, 

2000). För en del patienter hjälpte det att förneka situationen de befann sig i medan andra blev 

hjälpta av att acceptera den (Bjørk & Nåden, 2008; Henley- Haugh & Salyer, 2007). Många 

använde sig av positiva strategier under deras väntan för att påminna sig om att andra 

patienter hade genomgått lyckade transplantationer (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). En vanligt 

förkommande strategi var att ha ett stort tålamod (Brown et al. 2006). Att se andra lyckas fick 

dem att känna att det fanns ett liv framför dem och att de var tvungna att acceptera väntan. 

Det var glädjande att se andra patienter komma ut från en lyckad operation (Naef & Bournes, 

2009).  

  

Patienterna behövde någonting som distraherade deras tankar för att minska sina negativa 

tankar och oro som var kopplat till deras osäkerhet, ångest och den försämrade hälsan (Baker 

& McWilliam, 2003; Naef & Bournes, 2009). Tiden gjorde sig alltid påmind och varje dag 

var en väntan, som ledde till en ny livsstil (Brown et al. 2006).  Att hitta något som var 

betydelsefullt kunde hjälpa dem genom väntetiden (Naef & Bournes, 2009). Patienterna 

talade om betydelsen av att göra varje dag meningsfull, att planera en betydelsefull sak om 

dagen (Bjørk & Nåden, 2008).  Under tiden använde patienterna sig av copingstrategier, så 

som humor, stöd från andra patienter och andlighet (Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & 

Suhr, 2000). En patient nämnde att tron på Gud gav henne en känsla av ett inre lugn och 

förmågan att acceptera framtiden, oavsett vad som väntade (Forsberg, Bäckman & Möller, 
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2000). Copingstrategierna hjälpte patienterna att kunna hantera dagen och de fick känslan av 

att vara mentalt starka (Brown et al. 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes kvalitativa artiklar där fokus ligger på att skapa mening 

och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 

2003). Samtliga inkluderade vetenskapliga artiklar beskrev patienters upplevelse av att vänta 

på en organtransplantation. Enligt Friberg (2006) är det bättre med en fördjupad analys med 

ett begränsat antal artiklar än att göra en mindre noggrann analys på ett större antal artiklar. 

För att endast bygga resultatet på aktuell forskning valdes att inkludera artiklar publicerade 

från 1999-2009. Vi ansåg att det var viktigt för trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. 

Sjukvården utvecklas och förbättras hela tiden i många avseenden, vilket vi tror kan påverka 

patienternas upplevelser av vården. Under litteratursökningen påträffades oftast artiklar som 

studerat patientens upplevelse av att genomgå en transplantation eller upplevelsen av den 

närmaste tiden efter operationen. Dessa områden verkar vara av större vårdvetenskapligt 

forskningsintresse, då det är mindre forskat inom patientens upplevelse av tiden före 

transplantationen.  

 

Inkluderade artiklar är utförda i Skandinavien, Amerika och Europa. Denna stora spridning 

har gjort det svårt att jämföra resultatet. Samtidigt som samhällsstrukturen i de länder 

artiklarna är publicerade i är lika, så ser sjukvården olika ut i varje land vilket sannolikt 

påverkar patienternas upplevelse. Någonting som också påverkar resultatet är kulturella 

olikheter i varje land. Deltagarnas ålder skiljer sig mellan studierna där den yngsta deltagaren 

var 22 år och den äldsta var 67 år. Livssituationerna var med stor sannolikhet olika mellan 

åldersgrupperna vilket kan ha påverkat upplevelsen av att både vara kronisk sjuk och att vänta 

på ett organ.  

 

Samtliga artiklar i litteraturstudien var skrivna på engelska. Det finns en risk att innehållet 

inte är korrekt uppfattat då engelska inte är vårt modersmål. För att minimera risken lästes 

artiklarna upprepade gånger av båda författarna och okända ord har översatts med lexikon. 

Ingen av författarna har tidigare erfarenhet av patienter som väntar på en organtransplantation 
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men eventuell förförståelse har försökts läggas åt sidan för att undvika egna tolkningar och 

slutsatser.  

 

Analysen resulterade i fem kategorier som tillsammans beskriver patientens upplevelse av att 

vänta på en organtransplantation. Det var svårt att dela in texten i kategorierna då patienternas 

upplevelser ofta innefattade många olika känslor och tankar som var väldigt lika varandra. 

Varje kategori påverkade varandra i olika avseenden, vilket gjorde det svårt att vara 

konsekvent med texten till varje kategori. Genom att bearbeta och läsa materialet upprepade 

gånger kunde författarna tillslut få fram ett tydligt och överskådligt resultat.  

 

Fyra av de åtta artiklar som låg till grund för litteraturstudiens resultat grundande sig i 

patienter med leversjukdom. Det är inget som författarna medvetet valt utan det var en hög 

förekomst av studier gjorda på patienter med leversjukdom. Upplevelsen påverkas av vilket 

organ som sviktar. Vi tror att situationen blir annorlunda vid livshotande tillstånd som kräver 

hjärt- eller levertransplantation än vid njursjukdom då dialysbehandling är en alternativ 

behandling i väntan på transplantation. Både upplevelsen och väntetiden påverkas 

förmodligen av ovanstående faktorer.  

 

Det som också skiljde de valda artiklarna åt var tiden som patienterna hade väntat på 

transplantationen. Det fanns en stor skillnad i väntetiden med en spännvidd från fyra veckor 

upp till åtta års väntan, vilket med stor sannolikhet har påverkat patienternas upplevelse och 

därmed också litteraturstudiens resultat. I de inkluderade artiklarna beskriver patienterna sina 

upplevelser av att vänta på transplantation. Några av studierna har intervjuat patienterna när 

de fortfarande står på väntelistan för en organtransplantation medan en del studier även har 

inkluderat de patienter som redan har genomgått transplantationen och beskriver därmed i 

dåtid hur de upplevde sin väntan. Även detta kan ha påverkat trovärdigheten. Vi tror att den 

beskrivna upplevelsen kan bli annorlunda när patienten lever i situationen jämfört med om 

den redan levda situationen ska återskapas. 

Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen knyts resultatet samman med Aaron Antonovsky och hans 

hälsoteori KASAM (Känsla Av Sammanhang). Antonovsky delar in KASAM i tre 

centrala begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Författarna till vår studie tror att både begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har 

en stor påverkan på upplevelsen och förmågan att klarar av den svåra situation som 

patienterna på transplantationslistan ställs inför. Genom att vården är medveten om sin 

möjlighet att hjälpa patienten kan de bästa förutsättningarna för att lyckas med 

utmaningen med värdigheten i behåll uppnås.  Den viktigaste komponenten för 

sjuksköterskan att stärka är meningsfullheten. Enligt Antonovsky (2005) är det lättare 

för patienten att finna resurser och vinna förståelse när det finns en känsla av mening 

med situationen.  

 

Individen måste förstå vilka krav som ställs och vad de innebär för att kunna uppleva 

sig ha resurserna att klara av dem, därav är hög hanterbarhet starkt beroende av hög 

begriplighet (Antonovsky, 2005). En individ som har hög begriplighet men låg 

hanterbarhet förstår situationen men saknar resurserna att hantera den. Den här 

kombinationen är ohållbar och riktningen på förändringen bestäms av känslan av 

meningsfullhet. Individen som har motivationen att söka efter resurser har en hög känsla 

av meningsfullhet och det kommer leda till att hanterbarheten stärks. Saknar individen 

motivationen försvinner den höga känslan av begriplighet och hanterbarhet, vilket leder 

till lågt KASAM (Antonovsky, 2005).  

Begriplighet 

Antonovsky (2005) menar att en människa har en hög känsla av begriplighet när hon 

förväntar sig att de stimuli som kommer att mötas i framtiden är förutsägbara eller när 

det kommer som en överraskning åtminstone går att ordna eller förklara (a.a.). Några 

patienter hade under en lång tids sjukdom blivit medvetna om risken att en 

transplantation någon gång i framtiden skulle bli aktuell. Andra fick beskedet efter en 

plötslig akut organsvikt som de inte hade kunnat förutse. Oavsett om patienten förstod 

meningen med transplantationen väcktes existentiella frågor och oro för den nya 

främmande situationen (Baker & McWilliam, 2003; Forsberg, Bäckman & Möller, 

2000; Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Naef & Bournes, 2009; 

Brown et al. 2006; Henley- Haugh & Salyer, 2007; Cohen & Dawson Ley, 2000).  
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I samtliga artiklar framkom vikten av information och förberedelse från vårdpersonalen. 

Många gånger var denna inte tillräcklig vilket fick patienterna att uppleva rädsla, oro 

och känslan av förlorad kontroll (Baker & McWilliam, 2003; Forsberg, Bäckman & 

Möller, 2000; Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Naef & Bournes, 

2009; Brown et al. 2006; Henley- Haugh & Salyer, 2007; Cohen & Dawson Ley, 2000). 

Ju mer information patienterna fick desto mindre kontroll förlorade dem (Cohen & 

Dawson Ley, 2000). Här kan skillnaden tydligt ses mellan patienter som upplevde 

känslan av hög eller låg begriplighet. Litteraturstudiens författare tror att det ofta 

förekommer bristfällig information om diagnos och behandling inom vården. En öppen 

tvåvägskommunikation beskrevs som viktigast i utvecklingen av en god relation mellan 

patienten och sjuksköterskan (Attree, 2001). Det kan vara svårt att kommunicera om 

svåra ämnen, som till exempelvis döden eftersom det kan påminna personalen om den 

egna sårbarheten. Det kan vara en av anledningarna till att patienten går miste om 

informationen som kan leda till en känsla av otrygghet och oro. Genom att göra 

patienten delaktig i den egna vården och förmedla den information som hon efterfrågar 

ökar chanserna till en känsla av hög begriplighet. Enligt Berg och Danielssons (2007) 

studie var det viktigt och högt värderat för patienterna att bli delaktiga i sin egen vård. 

Det blev möjligt genom att bli sedd och bekräftad av vårdpersonalen (a.a.).  

Hanterbarhet 

Hanterbarhet innebär den grad människan upplever att det står resurser till hennes 

förfogande, så som egna inre resurser, familj, vänner, Gud eller sjukvårdspersonal. 

Känsla av hög hanterbarhet är när människan inte ser sig själv som ett offer för 

omständigheterna eller tycker att livet behandlar henne orättvist. Olyckliga saker händer 

i livet men när det sker kan hon klara sig igenom situationen och inte sörja för alltid 

(Antonovsky, 2005). I samtliga artiklar framkom vikten av att patienterna kände stöd 

från familj och vänner, men även från vårdpersonal. Att möta patienter som befann sig i 

samma eller liknande situation var också viktigt (Baker & McWilliam, 2003; Forsberg, 

Bäckman & Möller, 2000; Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000; Naef & 

Bournes, 2009; Brown et al. 2006; Henley- Haugh & Salyer, 2007; Cohen & Dawson 

Ley, 2000). När patienterna fick känslomässigt stöd från familjen kände de inte längre 

att de var ensamma i sin kamp. Stödet från familjen upplevdes som lugnande och 

tröstande vilket medförde till en inställning av optimism och en känsla av inre frid (Del 
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Barro et al. 2004). Familjen och det sociala nätverket är viktiga resurser. Därför är det 

viktigt att individer som står patienten nära också får möjligheten att få råd och 

undervisning för patientens välbefinnande. I en studie av Attree (2001) beskrev både 

patienter och anhöriga att en god kvalitet på omvårdnaden innebar att den var 

individualiserad, patientfokuserad, relaterad till deras behov och gavs genom en human 

vårdande relation (a.a.). 

 

 I Litteraturstudiens resultat kunde två olika inställningar till att vänta på en 

organtransplantation urskiljas. Några av patienterna valde att acceptera sin nya 

livssituation, de försökte tänka positivt på framtiden och gav aldrig upp hoppet (Naef & 

Bournes, 2009; Bjørk & Nåden, 2008; Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Vilka antas ha en 

hög känsla av hanterbarhet. Till skillnad från de patienter som ansågs ha en låg känsla 

av hanterbarhet då de förnekade situationen, hade pessimistiska tankar, förtvivlan och 

en känsla av oro (Naef & Bournes, 2009; Brown et al. 2006; Bjørk & Nåden, 2008). 

Förändringar i livet kan hanteras på olika sätt.  Några klarar av att acceptera det medan 

andra tar avstånd. I flera studier beskrev patienterna att de under väntan på 

transplantationen var tvungna att anpassa sig till den nya livssituationen, som ofta 

innebar att de inte orkade arbeta eller utöva de aktiviteter som de tidigare hade klarat av. 

Förlusten uttrycktes som en förlorad identitet (Bjørk & Nåden, 2008; Brown et al. 2006; 

Baker & McWilliam, 2003). Vi tror att en känsla av otrygghet uppkommer då patienten 

förlorar handlingsförmågan och får en förändrad identitet i den nya situationen. Det som 

påverkar identiteten kan vara en förändrad självbild, förändrad syn på framtiden och 

förändrade sociala relationer. För att hjälpa patienten på bästa sätt i den nya situationen 

bör sjuksköterskan fungera som en trygghet. Det är av stor betydelse att patienten får 

känna sig betydelsefull och känna tillhörighet till andra människor.  

 

Patienterna uttryckte ett behov av att prata om sina tankar och sin oro men upplevde det 

som en svårighet (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Enligt en studie av Del Barro et al. 

(2004) gjorde sjuksköterskans kompetens och närhet att patienterna kände sig lugna och 

säkra. Genom sjuksköterskans empati upplevde patienterna att det var lättare att dela 

med sig av sina tankar om tvivel och svårigheter som kretsade i deras tankar under 

väntetiden (Del Barro et al. 2004). Patienterna var rädda för att bli missförstådda och 
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upplevde sig själv som en börda både för familj och vårdpersonal (Naef & Bournes, 

2009). Vi tror att det är viktigt att sjuksköterskan ägnar sig åt individuell omsorg till 

patienterna, för att minimera riskerna för psykisk ohälsa hos patienterna av tankar och 

oro som kan påverka välbefinnandet negativt. Vi tror att en del av patienterna har svårt 

att ta initiativ till att själva berätta om sina tankar då de kan uppleva att de tar upp någon 

annans tid eller känner sig i vägen för sjuksköterskans arbete. Enligt Berg och 

Danielsson (2007) strävar sjuksköterskan med att inte ha en förutfattad mening om 

patientens upplevelser, utan istället vara flexibel i fråga om patientens behov och 

behandling. Genom en öppen atmosfär i mötet med patienten kan trygghet och 

förtroende skapas (a.a.)  

Meningsfullhet 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) den utsträckning som människan upplever 

att livet har en känslomässig betydelse. De problem och krav som livet ställer henne 

inför är värda att investera energi och engagemang i. Utmaningen antas, med 

inställningen att söka meningen i den, göra sitt bästa för att komma igenom situationen 

med värdighet (a.a.). För patienterna i studien var organtransplantationen deras 

utmaning. De engagerade sig i sin vård och lade ner mycket energi för att klara av 

utmaningen. För att öka sina chanser att lyckas kämpade många patienter med att vara i 

så bra symtomatiskt och mentalt skick som möjligt (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). Om 

det finns en hög känsla av meningsfullhet är det lättare att hantera de problem som kan 

uppkomma genom att se möjligheten i varje hinder.  

 

I litteraturstudien framkom betydelsen av att göra varje dag meningsfull genom att 

använda humor och positivt tänkande (Jonsén, Athlin & Suhr, 2000). De som lyckades 

med detta upplevde troligtvis en känsla av hög meningsfullhet i utmaningen. Vi tror att 

det är viktigt att sjuksköterskan inger hopp i mötet med patienten, vilket kan hjälpa 

henne hitta meningen med livet i den nya situationen.  
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Slutsats  

Genom litteraturstudien ges blivande och legitimerade sjuksköterskor en möjlighet att få 

kunskap om de faktorer som påverkar patientens välbefinnande under väntan på en 

organtransplantation, men också hur ökad förståelse för patientens behov kan förbättra 

omvårdnaden och lindra patientens lidande. I litteraturstudiens resultat framkom att 

bristen på information och förberedelse, otillräckligt stöd och inställningen till 

situationen var faktorer som påverkade patientens upplevelse negativt under tiden de 

väntade på ett organ. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att få en hög känsla av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet genom att bekräfta och respektera 

patientens önskningar och behov, samt gör henne delaktig i den egna omvårdnaden. 

Lika viktigt är det att sjuksköterskan inger trygghet och stöd i mötet med patienten. 

Upplevelsen av att vänta på en organtransplantation är individuell och sjuksköterskan 

bör anpassa vården efter den enskilda individen och behandla henne med värdighet och 

respekt.  

 

Forskningen är begränsad gällande hur patienten upplever tiden före en 

organtransplantation. För att omvårdnaden kring denna patientgrupp ska kunna 

utvecklas och förbättras krävs framtida forskning. 
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AND waiting AND needs 
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exkluderades för 

att de ej svarade 

till syftet.  

(1) Needs of patient 

and families during 

the wait for a donor 

heart 

090904 

 

Cinahl Transplant* AND patient* 

AND waiting 

Published 1999-2009 

Linked to fulltext, peer 

reviewed, english 

Abstract 45 Övriga artiklar 

exkluderades för 

att de ej svarade 

till syftet. 

(4) The lived 

experience of waiting, 

parse method study  

 

Patients experiences 

of waiting for a liver 

transplantation  

 

Waiting for a liver 
transplant 

 

Waiting for a liver 

transplant: the 

experience of patients 

with familial 

amyloidotic 

poltneuropathy 

091020 Cinahl Transplantation AND hope 

AND fear 

Published 1999-2009 

Linked to fulltext, peer 

reviewed, english 

Abstract 1  (1) Bone Marrow 

transplantation_ The 

battle for hope in the 

face of fear 
 



 

 

091020 Cinahl waiting AND transplant 

AND life AND Health 

English, peer reviewed  Abstract 19 Övriga artiklar 

exkluderades för 

att de inte svarade 

på syftet eller var 

redan funna 

artiklar 

(1) How patients 

manage life and 

health while 

waiting for a liver 

transplant 

091020 Cinahl Experiencing AND liver 

AND transplantation 

Linked to fulltext, peer 

reviewed, english 

 1  (1) Experiencing 

liver 

transplantation: a 

phenomenological 

approach  
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Protokoll för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Friberg, 2006).  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur analyseras data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  

 

      (12-14 = Hög kvalitet, 7-11 = Medel kvalitet, 0-6 = Låg kvalitet) 



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ida Torunn 

Bjork och 

Dagfinn 

Nåden 
 

Norge  

 

2008 

 

 

Patients’ 

experiences of 

waiting for a 

liver 
transplantation 

Syftet var att beskriva 

patienters upplevelser 

av att bli accepterade 

som mottagare av en 
ny lever och deras 

väntan efter detta 

beslut. 

 21 patienter i 

åldrarana 27-62. 

Följdes i 16 

månader efter att 
de blivit uppsatta 

på 

transplantationslis

tan.  

Kvalitativa lågstrukturerade 

intervjuer utvecklade teman:  

1. upplevelser, reaktioner och 

tankar - både fysiska, sociala, 
psykologiska och andliga - 

under väntetiden.  

2. Reaktioner och tankar på att 

bli placerad på väntelistan  

3. Tankar om den kommande 

operationen och perioden precis 

efter.  

 

Patienterna beskrev psykologiska 

reaktioner under den 

diagnosistiska tiden. Existentiella 

frågor om livet och döden 
uttrycktes av hälften. Majoriteten 

var rädda att dö före 

transplantationen. Sin egen inre 

styrka och stödet från familj och 

vänner var viktigt för att hantera 

situationen. De relaterade sina 

psykologiska problem till sin brist 

på energi. Många av patienternas 

rädsla var relaterade till 

upplevelsen av att behöva lämna 

sig i händerna på andra.  

Hög kvalitet 

Elisabeth 
Jonsén, Elsy 

Athlin, Ole 

B. Suhr.  

 

Sverige  

 

1999 

 

 

Waiting for a 
liver transplant: 

the experience 

of patients with 

familial 

amyloidotic 

polneuropathy 

Syftet med denna 
fenomenologiska studie 

var att beskriva 

upplevelsen av att 

vänta på en 

levertransplantation 

från familjär amyloidos 

polyneuropati 

patientens perspektiv. 

 

14 patienter (10 
kvinnor och 4 

män) med  

familjär 

amyloidos 

polyneuropati.  

Åldrarna mellan 

32-69 deltog. 

bandades och 

trankriberades 

direkt.  

Den första intervjun fokuserade 
på upplevelsen. Intervjuerna 

var ostrukturerade och öppna. 

Den andra intervjun 

genomfördes i syfte att öka 

förståelsen av de fenomen som 

studeras samt att stärka 

trovärdigheten av resultaten. 2 

kategorier och 7 teman 

identifierades.  

 

 

Att vänta på något önskvärt var 
smärtsamt, men det gav dem 

också tid att förbereda sig. 

Känslor som försvar, förnekelse, 

depression, flykt och också 

självmordstankar förekom 

samtidigt som känslan av att 

aldrig tappa hoppet alltid fanns. 

 

Hög kvalitet 



 

 

 

Kathy 

Henley 

Haugh, 

Jeanne 

Slayer 

 

Virginia  

 

2007 

 

 

 
 

 

Needs of 

patients and 

families during 

the wait for a 

donor heart.  

Syftet med studien var 

att undersöka patienters 

och 

familjemedlemmars 

uppfattning om vilka 

insatser som används 

under deras väntan på 

ett donerat hjärta, den 

upplevda effektiviteten 

av dessa insatser och 

vilka insatser som inte 

används som kanske 
var till hjälp.  

I studien deltog 

11 personer, fyra 

transplanterade, 

fyra som väntade 

på transplantation 

och tre 

familjemedlemma

r. Dessa deltog i 

en videoinspelad 

intervju i grupp. 

Medelåldern på 

deltagarna var 48 
år. Den 

genomsnittliga 

väntetiden för de 

transplanterade 

var 344 dagar. 

Varje patient kontaktades av 

transplantationskoordinatorn 

via telefon, de fick information 

om studien och blev inbjudna 

till att delta i fokusgruppen. 

Information samlades under 2 

timmar lång videoinspelad 

intervju med öppna 

intervjufrågor. Innehållsanalys 

användes för att identifiera 

teman.  

Dela information, visa respekt för 

familjen, respekt och värdighet, 

att göra det lilla extra och 

underlätta coping. Tiden att vänta 

på transplantation var lastad med 

osäkerhet och oförutsägbarhet. 

Kontroll, respekt och värdighet 

upplevdes då deras åsikter blev 

bekräftade av vården. Andlighet, 

humor, och stöd mottogs från 

andra patienter och hjälpte alla 

deltagare att klara tiden att vänta. 
Patientundervisning var en av de 

mest hjälpfulla insatser. Men det 

var viktigt hur informationen 

presenterades.  

Hög kvalitet 

 

 

 

  

Marlene 

Zichi Cohen 

och 

Cathaleen 

Dawson Ley. 

 

Southern 
California  

 

1999 

 

 

 

 

 

 

Bone Marrow 

transplantation: 

the battle for 

hope in the face 

of fear 

Syftet med studien var 

att beskriva patienters 

upplevelser av att 

genomgå en autolog 

benmärgstransplantatio

n. 

 

20 vuxna som 

överlevt en 

autolog 

benmärgstranspla

ntation, 15 

kvinnor och 5 

män med en 
medelålder på 46 

år.  

Öppna intervjuer 

innehållsanalyserades med 

hjälp av ordagranna 

transkriptioner med 

hermeneutisk fenomenologi 

som kombinerar deskriptiva 

och tolkande fenomenologi. 
Texten analyserades med hjälp 

av en hermeneutisk 

fenomenologi.  

 

Alla deltagarna nämnde rädslan 

för döden. Hotet mot överlevnad 

förstärktes av rädslan av att inte 

veta vad som väntade. Deltagarna 

upplevde att de inte var 

förberedda varken fysiskt eller 

känslomässigt. Rädsla för det 
okända var inte endast en känsla 

av att vara oförberedd, även för 

lite förberedelse eller fel typ av 

information gav patienter en 

känsla av oförbereddhet och 

rädsla.  För mycket information 

ansågs vara lika hotfull. 

Patienterna upplevde en känsla av 

förlorad kontroll.  

Hög kvalitet 



 

 

Rachel 

Naef och 

Debra A. 

Bournes 

 

Schweitz 

 

År 2009 

 

 

 

 
 

The lived 

experience of 

waiting; a 

parse method 

story.  

Syftet med 

studien var att 

upptäcka 

strukturen av 

den levda 

upplevelsen av 

att vänta och 

att generera ny 

kunskap om 

hälsa och 

livskvalitet.  

Deltagarna i studien var 

8 män och 3 kvinnor 

deltagarna var mellan 

32-67år. De hade stått 

på 

transplantationslistan 

mellan 3 och 44 

veckor. 

Datainsamlingen 

genomfördes genom en 

dialog under ett möte, 

inte en intervju. 
Dialogen spelades in 

och transkriberades.  

Författarna har använt sig av en 

fenomenologisk- hermeneutisk 

undersökningsmetod. De 

transkriberade dialogerna lästes 

om och om igen. Fenomenen 

plockas ut ur berättelserna, den 

innersta betydelsen av 

fenomenen lyfts upp till en 

högre abstraktionsnivå och 

bildade begrepp. Kodnamn 

används för att deltagarnas 

identitet skulle skyddas.  

De kunde inte göra det som dem 

brukade göra. Att vänta var att vara 

orolig och spänd men upplevde 

också förståelse. Man var beredd på 

det bästa och det värsta. Sakta blev 

de mer och mer beroende av andra.  

Att vänta var extremt frustrerande, 

man var bekymrad, besviken och 

orolig. Känslan av att vara positiv 

och ha en tro på en framtid hjälpte. 

Väntan kontrollerade deras liv och 

även familjens. Under tiden lärde de 
sig att ha tålamod, ödmjukhet och 

tolerans.  

Hög kvalitet 

Brown, Jill, 

Sorell, H. 

James, 

McClaren, 
Jason & 

Creswell, 

W. John 

 

Nebraska 

 

2006 

 

 

 

 

Waiting for a 

liver transplant 

Syftet med 

denna 

fenomenologis

ka studie var 
att undersöka 

meningen med 

att människor 

med leversvikt 

berättar om 

sina 

upplevelser av 

att vänta på en 

transplantation  

Nio intervjuer gjordes 

med 6 deltagare som 

väntade på en 

levertransplantation. 
Två kvinnor och fyra 

män med en ålder 

mellan 46-63år. Tiden 

de hade väntat på ett 

organ var mellan 4 

månader och åtta år. De 

intervjuades med öppna 

frågor, tre av deltagarna 

intervjuades en andra 

gång.  

Analyserades fenomenologiskt 

beskrivet av Moustakas (1994). 

Meningsbärande enheter 

plockades ut och bildade teman. 
Resultatet i studien presenteras i 

elva kategorier.   

Sjukdomen medförde personliga 

förändringar med också förändringar 

i roller och relationer. Såg på livet i 

ett nytt perspektiv. Tillit och 
förtroende till transplantationsteamet 

var viktigt för att överleva. De 

upplevde en förlorad kontroll över 

sina känslor. Patienterna upplevde 

sorg och frustration över att vänta. 

För att hantera situationen krävdes 

mycket tålamod. Några accepterade 

situationen medan andra förnekade 

den.  
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Susan, M. 

Baker, 

Carol, L. 

McWilliam  

 

London 

 

2003 

How patients 

manag life and 

health while 

waiting for a 

liver transplant 

Syftet var att 

upptäcka 

individuella 

upplevelser av 

livets och 

hälsans 

resurser under 

väntan på en 

lever 

transplantation 

Tolv deltagare, varav 

sju män och fem 

kvinnor. De var i 

åldrarna 22-65år. 

Deltagarna hade stått 

på 

transplantationslistan 

mellan 1 och 2½ år 

pga. någon form av 

kronisk leversjukdom. 

Semistrukturerande 

djupgående intervjuer 
med samtliga deltagare 

mellan 60-120min var 

ljudinspelat.      

De videoinspelade intervjuerna 

blev transkriberade till text. 

Grounded theory användes för 

analys. Fyra steg av kodning 

användes för att identifiera 

huvudkategorier. Övergripande 

analys, rad-för-rad analys, öppen 

kodning och teoretisk kodning.  

Det framkom att beslut som fattades 

av transplantationsteamet upplevdes 

som begränsande för patienterna. För 

att uppfylla ett Humanistiskt 

vårdande, ansåg patienterna att 

vårdpersonalen skulle ha en god 

kommunikation, aktivt lyssnande 

och svara ärligt på deras frågor. För 

att klara av det dagliga livet hade 

patienterna en positiv inställning och 

tog en dag i taget.  

Hög kvalitet 

Anna 

Forsberg, 

Lars 

Bäckman, 

Ander 

Möller  

 

Sverige 

 
2000 

Experiencing 

liver 

transplantation

: a 

phenomenolog

ical approach 

Syftet var att 

undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen av 

meningen med 

att genomgå en 

levertransplant

ation ett år 

efter 
transplantation  

12 patienter, 9 kvinnor 

och 3 män, mellan 

åldrarna 24-63. Alla 

patienterna led av 

kronisk leversvikt före 

transplantationen. 

Intervjuerna varade 

mellan 45-90 minuter 

och de bandinspelades.  

De bandinspelade intervjuerna 

transkriberades. Analysen av 

intervjuerna baserades på en 

modifierad version av en 

fenomenologisk metod av 

Karlsson (1993).  

Patienterna upplevde väntan som 

jobbig och känslor som oro, rädsla 

och sorg uttrycktes men också känsla 

av acceptans, glädje och förväntan. 

Existentiella tankar var vanligt.  

Hög kvalitet 

 

 


