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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Efter en njurtransplantation väntar en livslång behandling som kan bidra till 

många biverkningar och komplikationer som påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt.  

Syftet: Att undersöka patienters upplevelser av livskvaliteten efter en genomförd 

njurtransplantation.   

Metod: En litteraturstudie där resultatet baserades på 10 artiklar från databaserna CINAHL, 

PubMed och Scopus. Artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades. Orems egenvårdsteori 

användes som teoretiskt ramverk till studien.   

Resultat: Studien identifierade sex olika teman: positiva upplevelser av livet, sociala 

relationer, fysiska biverkningar, psykiska påfrestningar, rädsla för avstötning och 

anpassningsstrategier. Studien visar på att patienterna upplevde positiva effekter då 

transplantationen gav dem en känsla av frihet och autonomi. Patienterna beskrev även vikten 

av att ha ett socialt stöd och ekonomisk stabilitet. Transplantationen bidrog till psykiska 

påfrestningar som var en reaktion på de många fysiska biverkningar patienterna upplevde. Det 

som patienterna upplevde som svårast att hantera var oron för en avstötning av njuren. 

Studien visar även hur för höga förväntningar på patientens egna tillfrisknande bidrog till en 

sämre livskvalitet. Patienterna utvecklade därmed olika anpassningsstrategier för att hantera 

olika psykiska påfrestningar.  

Slutsats: Alla patienter hade varierande upplevelser av sin livskvalitet efter en 

njurtransplantation. Anledningarna till sänkt livskvalitet grundade sig ofta i fysiska 

biverkningar och förväntningar kring dessa. Sjuksköterskan har därmed en stor uppgift i ge 

olika individanpassade hjälpmedel och anpassningsstrategier till patienterna. 
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ABSTRACT  

Background: After a renal transplantation a lifelong treatment awaits, this contributes to 

many side effects and complications that effects patients quality of life.  

Aim: To investigate patients experience of quality of life after a renal transplantation. 

Method: A literature review based on 10 articles from databases CINAHL, PubMed and 

Scopus. The articles quality were examined and analyzed. The self-care deficit nursing theory 

by Orem was used as a theoretical framework for this study. 

Result: The study identified six different themes: positive experiences of life, social relations, 

physical side effects, fear of rejection and coping strategies. The study showed that the 

patients experienced positive effects due to the transplant giving them a feeling of freedom 

and autonomy. The patients also described the importance of having social support and 

economic stability. The transplantation contributed to psychological difficulties, this was a 

reaction to the many physical side effects the patients experienced. The fear of rejection of the 

kidney was the one thing patients hade most difficulty to cope with. The study also shows 

how too high expectations on the recovery contributed to low quality of life. Therefore the 

patients developed different kinds of coping strategies to handle the psychological hardships.  

Conclusion: All patients had various experiences of quality of life after the renal 

transplantation. The reasons for this was usually based on the physical side effects and high 

expectations. The nurse therefore has a big part in giving individual adjusted tools and coping 

strategies for the patients to use.  
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BAKGRUND  

Njurarna och dess funktion  

Människan har två njurar som är placerade på varsin sida om ryggraden. Deras främsta 

uppgift i kroppen är att filtrera blodet och upprätthålla rätt volym i kroppen och en korrekt 

sammansättning av ämnen i kroppens olika vätskerum. I cellen, utanför och mellan cellerna 

och i lymfvätskan (Gulbrandsen, 2011). Njurarna styrs av avancerade mekanismer som 

reglerar blodcirkulationen. Njurarna har en livsviktig funktion och det är att fungera som 

kroppens reningsverk samt transportera bort slaggprodukter med urinen (Nyberg & Jönsson, 

2004). Det är viktigt att ha en korrekt och jämn  mängd ämnen utanför cellerna för att skapa 

en så stabil miljö som möjligt i kroppen, det gör att kroppen kan klara av variationer i tillgång 

till vatten och salter (Sand, 2007). Kroppen omsätter stora organiska molekyler, till exempel 

proteiner o när det sker bildas avfallsämnen och det är dessa avfallsämnen som njurarna 

filtrerar ut genom urinen. Filtrationen sker i glomerulusmembranet som är en mängd  små 

blodkärl som kallas kapillärer. Därefter reabsorberas viktiga ämnen tillbaka genom  

tubulussystemet, och sedan utsöndras avfallsämnen med urinen. 

Njurarna fyller även andra funktioner som inte är förknippade med avlägsnandet av 

avfallsprodukter. Bland annat är njurarna med och stimulerar produktionen av erytropoetin, 

det är ett hormon som medverkar vid bildning av röda blodkroppar. Bildning av den aktiva 

formen av vitamin D som har en viktig funktion i huruvida skelettet är starkt eller inte, en 

minskning av vitamin D kan leda till att skelettet förlorar kalcium och i sin tur till ett skörare 

skelett. (Sand, 2007, s 207). Njurarna bildar även renin som är ett steg i utsöndringen av 

aldosteron som gör att kroppen får en minskad utsöndring av vatten och salter (Sand, 2007).  

 

Njursjukdomar 

Njurarna har en relativt stor reservkapacitet och därför tar det ofta en längre tid innan 

bestående besvär kvarstår och leder till njursvikt. Vid njursvikt avstannar filtrationen och de 

avfallsämnen som bildats vid proteinmetabolismen stannar kvar i kroppen vilket leder till 

rubbningar i en rad kroppsliga funktioner. Symtom som kan uppstå är illamående, 

muskelsvaghet, orkeslöshet, hudklåda och kognitiva förändringar. Andra sjukdomar som 

medkommer med en kraftigt försämrad njurfunktion är renal skelettsjukdom där benskörhet 

förekommer, anemi på grund av att erytropoetin produktionen försämras och även hypertoni 

relaterat till ökad vätskevolym i kroppen (Meyer & Hostetter, 2007).  
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En vanlig orsak till kronisk njursvikt är kronisk glomerulonefrit. Det är en inflammation av 

glomerulus, det är ett långsamt förlopp och ger gradvis en försämring av njurfunktionen. 

Patienter med kronisk glomeruonefrit behöver dialys och en njurtransplantation (Castner, 

2010). Kronisk pyelonefrit är en annan vanlig orsak till njursvikt, det är en infektion av 

bakterier som startar i njurbäckenet och njurvävnaden som leder till en inflammation. Vid 

upprepade tillfällen av infektioner kan tillståndet bli kroniskt och påverka tubulussystemet för 

att sedan leda till en försämring av njurfunktionen (Grefberg & Roman, 2013). 

Diabetesnefropati är också en sjukdom som kan leda svår kronisk njursvikt. Patienter som 

haft diabetes både typ 1 och 2 kan få långsiktiga komplikationer. Det kan ske en tillväxt av 

bindväv i små blodkärl i njurarna, så kallade sklerotiska förändringar. Dessa förändringar gör 

att det sedan läcker ut protein i urinen. Förändringar i njurfunktionen leder så småning om till 

uremiska symtom (Gulbrandsen, 2011).  

 

Behandling 

Idag njurtransplanteras ungefär 400 patienter varje år, i Sverige. Denna siffra skulle kunna 

vara högre om det fanns fler organ att donera. Barn under ett år och ibland även vuxna över 

70 år accepteras som mottagare beroende på situationen och riskerna. En transplantation är ett 

ingrepp som är väldigt komplicerat men i majoriteten av fallen väldigt lyckad (Grefberg & 

Roman, 2013). De nya njurarna placeras i bäckenet och patientens egna njurar kan eventuellt 

lämnas kvar om det inte förekommer risk för andra komplikationer (Järhult & Offenbartl, 

2013).  För att genomgå en njurtransplantation ska patienten diagnostiserats med en terminal 

uremi och blivit behandlad med dialys i olika former. Terminal uremi innebär att den kroniska 

nedsättningen av njuren nått sitt slutstadium (Järhult & Offenbartl, 2013). Patienter uttrycker 

det som att sjukdomen styr livet och att friheten över att göra vad man vill är begränsad 

(Heiwe, Clynes & Abrandt-Dahlgren, 2003). 

 

Dialys är en behandling som är livsavgörande för patienter med nedsatt funktion i njurarna. 

Behandlingen innebär att en maskin hjälper njurarna att filtrera kroppen från slaggprodukter 

och gifter. Detta görs genom att leda blodet från blodbanan till maskinen via slangar och ett 

filter. Genom filtret passerar endast de molekyler som kroppen behöver få tillbaka till 

blodbanan och in i kroppen (Gulbrandsen, 2011). Heiwe och medarbetare (2003) beskriver 

dialys som både psykiskt och fysiskt påfrestande. Att känna sig utmattad och trött är en del av 

vardagen och något som de flesta patienter uttrycker som otroligt jobbigt. Dialys innebär för 
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många att man ägnar den största delen av sitt liv till detta och att allt annat får vänta.  

 

Den donerade njuren kan komma både från en levande och avliden individ. Ungefär 60% av 

donationerna kommer från en avliden person och de resterande 40% kommer från en frisk 

anhörig till patienten. Det är viktigt att donator och mottagare överensstämmer bra gällande 

vävnadstyp, detta på grund av att kroppen ska få bästa möjliga förutsättning för att acceptera 

den nya och främmande njuren. Fördelen med att få en njure från en anhörig är att dessa 

patienter slipper stå med på den långa väntelistan för donation (Grefberg & Roman, 2013). 

 

Medicinering och avstötning 

Efter ingreppet måste kroppen tillföras immunhämmande läkemedel. Dessa läkemedel ser till 

att kroppens immunförsvar accepterar det nya organet och ej stöter bort det (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Dosen av immunhämmande läkemedel minskar successivt men ges i stor dos 

direkt efter njurtransplantationen. Medicineringen är en livslång behandling som kan leda till 

många och allvarliga biverkningar (Nyberg & Jönsson, 2004). I 90% av fallen accepterar 

kroppen njuren men de resterande 10% får inte behålla sin njure på grund av avstötning eller 

andra komplikationer (Järhult & Offenbartl, 2013). De biverkningar och symtom som 

patienterna upplever sträcker sig från svår akne, tremor, osteoporos, humörsvängningar och 

ofrivillig viktuppgång. Dessa biverkningar är något som kan komma att påverka patientens 

livskvalité negativt och därmed inte känna sig tillfredsställda med sin livssituation efter 

transplantationen (Muehrer & Becker, 2008).  Avstötning är allvarligt och den 

komplikationen man oroar sig mest över när det gäller transplantationen, både som patient 

och som vårdpersonal. Komplikationer uppstår då immunförsvaret vill försvara kroppen från 

främmande ämnen. I vanliga fall angriper inte immunförsvaret den egna vävnaden då kroppen 

kan skilja på eget och främmande, men eftersom att njuren är en främmande kropp och det 

ibland kan vara svårt att matcha vävnadstyperna helt mellan donator och mottagare kan en 

avstötning ske. De två viktigaste aspekterna för att i största mån undvika denna komplikation 

är att medicinera med läkemedel för att lura kroppen att acceptera det nya organet och att hitta 

en så liknande vävnadstyp som möjligt mellan donator och mottagare (Grefberg & Roman, 

2013).  
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Upplevelser av livskvalitet  

Livskvalitet som begrepp syftar inte bara på fysiska symtom utan även hur symtom för med 

sig förändringar i den psykiska hälsan och i sociala relationer (Kugler et al., 2009). 

Livskvalitet är en kombination av olika förhållanden som kan sträcka sig från fysiska till 

psykiska, och personlig tillfredsställelse och hur man själv skattar dessa och kan därför för  

individen innebära olika saker beroende på vart i livet hen befinner sig (Felce & Perry, 1995). 

Människor har olika förväntningar på hur livet kan komma att bli efter sjukdom. Det är något 

som bör uppmärksammas då deras referensvärden för vad som upplevs som dålig livskvalité 

dels kan förändras över tid men också variera mycket människor emellan beroende på olika 

faktorer. Dessa faktorer kan vara socioekonomiska, sociala, psykologiska och kulturella. 

Förväntningarna görs även inom rimliga ramar för vad patienten tror att den kan uppleva. Om 

patienten har dålig hälsa men inte har höga krav och förväntningar kan denne ha hög 

livskvalitet samtidigt som en annan patient med förväntningar av vad god hälsa är drabbas 

väldigt hårt av mindre sjukdom. Även om samhället inte ser det som en betydande faktor på 

livskvalitet spelar detta ingen roll då upplevelsen av livskvalitet och något som bara patienten 

själv kan känna och bestämma över (Carr, Gibson & Robinson, 2001). 

 

Det kan därmed vara svårt att mäta livskvalitet men desto viktigare att skapa en större 

uppfattning för att kunna möta fler patienter i deras hantering av sjukdom och förväntningar 

av denna (Carr et al.,  2001). De biverkningar patienten drabbas av kan föra med sig fysiska 

symtom som i sin tur kan leda till psykisk börda och påfrestning. Symtomen kan komma att 

påverka patienter på olika sätt. Därför är det viktigt att se sambanden mellan dessa två 

faktorer för att kunna hantera och vara förberedd inför den livsförändring en transplantation 

innebär (Kugler et al., 2009). 

 

Patienten handskas med en mängd olika känslor efter en transplantation. Studier har visat att 

patienter som genomgått en njurtransplantation uppger en sämre livskvalitet och mer psykisk 

ohälsa i jämförelse med resten av den allmänna populationen. Det gick att se hög utbredning 

av självskattad depression och ångest och sämre livskvalitet i relation till smärta och generell 

hälsa (Yagil, Geller, Levy, Sidi & Aharoni, 2018). Förväntningar om att bli frisk och att få 

leva ett någorlunda normalt liv utan dialys är betydelsefullt. Ofta finns då därför en oro och 

rädsla över att njuren inte skulle fungera. Denna väntan är påfrestande psykiskt för patienten 

och det kan vara svårt att se framåt (Nyberg & Jönsson, 2004).  
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Sjuksköterskans roll   

Flertalet studier menar att det finns ett positivt samband mellan egna anpassningsstrategier 

och en bättre livskvalitet. De visade sig också finnas ett indirekt positivt samband mellan den 

egna upplevda förmågan att aktivt utföra dessa strategier. Sjuksköterskan har därmed en stor 

roll efter en transplantation då patienter behöver få kunskap som bör var förståelig för dem. 

Många patienter upplever det som en svår utmaning att  rent av bli experter inom detta 

område. Sjuksköterskan fungerar därför som en typ av lärare som ska ge patienterna de 

verktyg och den kunskap de behöver för att förhålla sig till sin nya situation. Sjuksköterskans 

roll blir därmed att hjälpa patienten hantera vardagen efteråt, genom att informera patienten 

om olika strategier för självhjälp (Weng, Dai, Huang & Chiang, 2009). 

 

Patienterna talar om vikten av att sjuksköterskan ser till individens egenskaper och ser till att 

informationen kring hur livet efter transplantationen kommer att se ut blir så sanningsenlig 

och förståelig som möjligt. Patienterna tycker att sjuksköterskans roll är att se skillnaden 

mellan individer och förstå att alla patienter kommer ha olika förutsättningar både före och 

efter transplantationen (Been-Dahmen et al., 2018)  

 

Att se hela personen och inte bara sjukdomen samt att bekräfta och respektera patientens 

tolkning och upplevelser av sin sjukdom och ohälsa är att som sjuksköterska arbeta 

personcentrerat. Sedan används den information man tagit del av för att främja vad hälsa 

betyder för just den enskilda patienten. Det görs ingen skillnad mellan patientens unika 

perspektiv och sjuksköterskans professionella perspektiv.  För att sjuksköterskan ska kunna 

utföra en så bra personcentrerad vård som möjligt krävs det att hen visar intresse för att vilja 

hjälpa patienten. Det gör sjuksköterskan genom att vara öppen och lyssna till patientens 

upplevelser och behov. Detta är av stor betydelse för att kunna planera och genomföra en så 

bra vård som möjligt. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att leva det liv hen vill trots sin 

sjukdom och finnas där med information och medicinsk kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018).  

 

Orems egenvårdsteori 

Den teoretiska referensram som kommer att användas för den här litteraturstudien är Orems 

egenvårdsteor (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Orem menar att  hälsa är något 

personligt och att hälsa har både subjektiva och objektiva sidor. Välbefinnande och hälsa 

menar Orem är två begrepp som går hand i hand. Begreppet välbefinnande syftar till att 
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beskriva hur individen själv upplever sin hälsa och livssituation. Orem menar att miljön 

inkluderar kultur och sociala grupper och att egenvård ser olika ut beroende på var man växt 

upp, egenvården passar även in i dagens samhälle och samhällets förväntningar då det anses 

att patienten ska i så stor mån som möjligt ta ansvar för sin egen hälsa och liv. Att våga ta 

ansvar över sin sjukdom och egna liv efter en njurtransplantation är viktigt då efterförloppet 

till stor del handlar om egenvård (Kristoffersen et al., 2006).  

 

Orem beskriver sambandet mellan egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem 

(Kristoffersen et al., 2006).  I teorin om egenvård menar Orem att detta är något individen 

utför på eget bevåg. Det individen utför är aktiviteter för att främja sin hälsa och detta är 

vanor som påverkas av personens situation, den sociala miljö som personen befinner sig i och 

dess kunskapsgrund. Därför kommer möjligheten till egenvård att se olika ut mellan olika 

individer. Egenvårdsbrist kan förklaras som förhållandet mellan de egenvårdskrav människan 

har och möjligheten denna har att uppfylla dessa krav. Om individen inte uppnår dessa krav så 

finns ett behov av omvårdnad. Orem beskriver tre olika omvårdnadssystem där patienten kan 

behöva fullständigt kompenserad omvårdnad, delvis kompenserad omvårdnad samt stödjande 

och instruerande omvårdnad beroende på vad patienten har för möjligheter och resurser. Vid 

brister av egenvård och behov av omvårdnad har därför sjuksköterskan en viktig uppgift att 

fylla. Detta diskuteras i teorin om omvårdnadssystem där sjuksköterskan delvis eller helt 

kompenserar för och förmedlar kunskap som hjälper individen i att uppnå god egenvård. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ge patienten verktyg för att kunna utföra god egenvård. För att 

sjuksköterskan ska kunna bidra med dessa verktyg måste en förståelse för individens 

upplevelser av sin livskvalitet finnas (Kristoffersen et al., 2006).  

 

Problemformulering 

En njurtransplantation är en stor förändring i patientens liv. Förändringen innebär bland annat 

en livslång behandling med immunhämmande läkemedel som i sin tur kommer att bidra till en 

rad biverkningar och infektioner. De förändrade rutinerna är påfrestande och tillfrisknandet 

kan upplevas som en berg och dalbana. Som vårdpersonal är det viktigt att få en större 

förståelse för patientens upplevelser av livskvalitet efter en transplantation för att kunna 

bemöta patienter rätt och hjälpa dem hantera de svårigheter som kan följa av en stor 

livsförändring (Muehrer & Becker, 2008). Det är viktigt att sammanställa och belysa faktorer 

som kan komma att påverka patientens livskvalitet negativt. Att ha en välinformerad och 

förberedd patient gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa ett så bra fysiskt och psykiskt 
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tillfrisknande som möjligt redan från början (Kristoffersen et al.,  2006). På så sätt kan 

patienten undvika en förlängd vårdtid som kan resultera i en större kostnad och belastning på 

samhället. Projektet är av betydelse för att sjuksköterskan ska kunna ge rätt information och 

omvårdnad, vilket kan bidra till en bättre livskvalitet för patienten. Det är därför av stor vikt 

att sammanställa denna forskning och göra den åtkomlig för sjuksköterskan.   

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av livskvaliteten hos patienter som 

genomgått en njurtransplantation.  

 

METOD 
 

Design  

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där kvalitativa studier analyserades. En 

litteraturstudie ansågs vara  ett effektivt sätt att analysera en större mängd forskning inom 

området (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Sökstrategi  

Artiklar söktes genom databaserna PubMed, Scopus samt CINAHL där specificerade sökord 

användes. Dessa databaser är centrala inom medicin och omvårdnad och därför relevanta för 

det aktuella syftet. Studierna som valdes ut var relevanta för det aktuella syftet samt 

kvalitativa, vetenskapliga originalartiklar som undergått kvalitetsgranskning.  De sökord som 

användes var; “Kidney transplantation”, “renal transplantation”, “transplant recipient”,  

“experience”, “quality of life”, “emotionst”, “qualitative”, och “psychological experience”. 

  

Inklusionskriterier som beaktades för val av artiklar var studier som är gjorda på patienter 

över 19 års ålder och var fokuserade på patienter som mottagit en njure. Artiklarna skulle vara 

på svenska eller engelska samt inte vara äldre än 20 år och vara tillgängliga från Uppsala 

Universitetsbibliotek. Exklusionkriterier var artiklar som var äldre än 1998, artiklar som ej är 

skrivna på engelska eller svenska och artiklar som studerar patienter yngre än 19 år. 

 



 13 

Totalt gjordes sju sökningar och 231 titlar lästes. Av dessa bedömdes relevansen för det 

aktuella syftet och ytterligare 31 abstract lästes. Av dessa valdes 11 ut för vidare 

kvalitetsgranskning. Se tabell 1. Totalt togs tio artiklar med i litteraturstudien, en artikel som 

kvalitetsgranskas valdes bort då den ingick i en pågående studie.  

 

Tabell 1. Resultat av litteratursökning. 

Datum Databas Sökord Utfall Kvalitetsgranskade 

artikart 

2018-

09-19 

CINAHL kidney transplantation AND quality 

of life AND experience AND 

transplant recipients 

41 2 

2018-

09-19 

CINAHL renal transplantation AND experience 

AND transplant recipients 

89 2 

2018-

09-19 

CINAHL stress AND renal transplantation 

AND psychological 

15 1 

2018-

09-19 

CINAHL kidney transplant AND transplant 

recipient AND emotions AND 

qualitative 

5 1 

2018-

09-19 

Scopus kidney transplantation AND quality 

of life AND qualitative AND 

transplant recipients 

36 1 

2018-

09-19 

PubMed kidney transplantation AND quality 

of life AND qualitative AND 

transplant recipients 

  

21 1 

2018-

09-19 

PubMed kidney transplantation AND quality 

of life AND experience AND 

qualitative 

24 3 
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Bearbetning och analys  

Kvalitetsgranskning  

Artiklarna som valdes ut undergick en kvalitetsgranskning. Denna kvalitetsgranskning 

utfördes med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärderings egen 

kvalitetsmall (Bilaga 1); Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2014). Mallen innehöll 21 frågor och var 

utformad med “ja”, “nej” och “oklart” som svar. En sammanställning av svaren gjordes där 

svaren “nej” och “oklart” gav låg kvalité. För att en artikel ska godkännas och inkluderas i 

studien ska 70 % av dessa 21 frågor besvaras med “ja”. Det innebar att kvalitén på artikeln 

var medelhög, artiklar över 80 % ansågs ha hög kvalitet. Det krävdes även att artiklarna var 

etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Efter genomförd kvalitetsgranskning 

gjordes en sammanfattning av alla artiklar. Det beskrivs mer detaljerat i Tabell 2, se Bilaga 2.   

 

Resultatanalys  

En resultatanalys utfördes genom att jämföra de valda artiklarnas resultat mot varandra.  

Analysen utfördes med hjälp av den innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2016) 

beskriver. Artiklarna analyserades av båda författarna och olika teman påvisades. De 

huvudsakliga teman som framkom kondenserades till mer beskrivande huvudkategorier och 

dessa huvudkategorier jämfördes sedan mellan varandra  för att  utkristallisera subkategorier 

som gav en mer nyanserad bild av huvudkategorierna. Vilken artikel som resulterade i vilken 

kategori och subkategori beskrivs i Tabell 3, se Bilaga 3.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Arbetet värnade om människors integritet och lika värde. Det gjordes genom att etisk granska 

de artiklar som analyserades i litteraturstudien. De artiklar som användes följde 

Vetenskapsrådets riktlinjer samt blivit granskade och fått tillstånd från en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2016). De artiklar som ej uppfyllde dessa krav exkluderades från 

studien. Det var av stor betydelse att samtliga artiklar tydligt beskrev hur dessa riktlinjer 

uppfylldes och att tillståndet från den etiska kommittén fanns. Litteraturstudien bibehöll dess 

objektivitet genom att ingen selektering av de utvalda artiklarna gjordes, de som mötte 

arbetets syfte och var av tillräcklig vetenskaplig nivå användes och alla resultat presenterades 

inom ämnet oberoende av författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT  
 
Tio artiklar har analyserats, alla artiklarna har varit kvalitativa och baserade på intervjuer av 

njurtransplanterade patienter. Sex huvudkategorier och åtta subkategorier konstaterades. 

Dessa var positiva upplevelser av livet, sociala relationer (omgivningens förväntningar, arbete 

och vardag, förändrade roller), fysiska biverkningar, psykiska påfrestningar (tillfrisknandet 

psykiska påfrestningar, för höga förväntningar, känslan av skuld, oro, påfrestningar av att 

känna ansvar gentemot andra), rädsla för avstötning och anpassningsstrategier. Se figur 1.  

 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier av upplevelser av livskvalitet hos patienter undergått 

njurtransplantation. 
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Positiva upplevelser av livet 

Många patienter kände tacksamhet över chansen de fått till ett nytt liv (Schipper, Abma, 

Koops, Bakker, Sanderman &  Schroevers, 2014). Trots biverkningar och komplikationer gav 

en njurtransplantation många positiva effekter. Det beskrivande ord som flest använt är frihet 

som innebar en friare livsstil (Orr, Willis, Holmes, Britton & Orr, 2007). De patienter som 

innan transplantationen fick genomgå dialys upplevde en känsla av kontroll och frihet när 

dom inte längre måste anförtro sig till en maskin. Dessa patienter upplevde det som en 

befrielse att kunna styra över sina egna liv och sin egen tid efter transplantationen, vilket 

påverkar det psykiska välmåendet positivt (Schipper et al., 2014).  De hade mycket mer tid till 

sig själva, till att resa och göra spontana aktiviteter (Schmid-Mohler, Schäfer-Keller, Frei, 

Fehr & Spirig, 2014).  

  

Patienterna kände att de hade mer stabilitet i deras liv och en större autonomi än tidigare, det 

var en lättnad att inte känna sig lika beroende av familj och vänner (Dahl & Moen, 2017). De 

upplevde också att de hade mer energi och att de hade en bättre hälsa generellt, där de inte 

behövde vara en börda för familj och anhöriga längre (Amerena & Wallace, 2009).  

 

Äldre patienter upplevde även en ökad energi och frihet. Den nya njuren gjorde stor skillnad 

och många uttryckte sig som att de känner sig unga på nytt. Den nya friheten och energin 

gjorde att världen öppnade upp sig igen och de kunde återigen göra saker utan restriktioner. 

Det fanns numera mer tid att ägna sig åt sina hobbies och fördjupa sig i sitt arbete än vad det 

fanns när patienterna fick dialys (Pinter, Hanson, Chapman, Wong, Craig, Schell & Tong, 

2017). Patienterna upplevde även att de kännde sig starkare och kunde nu tillsammans med 

sina familjer känna sig hoppfulla och planera inför framtiden, detta var något de inte kunnat 

göra på flera år (Gill, 2012).   

 

Sociala relationer 

Efter njurtransplantationen var det flera  aspekter av det sociala livet som förändrades, det 

sträckte sig från samhällets förväntningar att patienterna numera var friska till att börja arbeta 

igen. Patienterna var även tvungna att förhålla sig till nya sociala roller inom relationer 

(Schipper et al., 2014; Orr et al., 2007).  
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Omgivningens förväntningar 

Patienterna upplevde att samhället såg dem som friska, något som har krockat med deras egna 

självbild då de i själva verket såg sig själva som sköra och sjuka fortfarande och fortfarande i 

behov av stöd (Boaz & Morgan, 2013). De beskrev också att samhället inte såg allvaret med 

sjukdomen när de fick dialys och att efter transplantationen antogs det att man var 

friskförklarad. En del patienter upplevde det som krävande och påfrestande att bemöta 

samhället och omgivningens förväntan på tillfrisknandet (Amerena & Wallace, 2009; Boaz & 

Morgan, 2013).  

 

Omgivningens höga förväntningar på tillfrisknandet efter transplantationen gjorde att 

patienterna kände sig lämnade och svikna av sina anhöriga, då stödet inte längre fanns där. 

Många anhöriga trodde att transplantationen skulle bidra till att patienten kunde utföra mer 

saker och blir helt självständig, att man nu var helt frisk (Schipper et al., 2014). Många 

patienter beskrev att de värdesatte när familj och vänner visade stöd och empati, genom att till 

exempel uppmuntra till läkemedelsföljsamhet (Schmid-Mohler et al., 2014). Andra patienter 

upplevde ett minskat stöd och avståndstagande från sina anhöriga, detta på grund av synen på 

sjukdomen. Anhöriga ansåg inte att patienten var sjuk på samma sätt som tidigare och tog  

därför avstånd. Detta upplevdes som mycket stressande och sårande och resulterade i vissa 

fall i att patienterna drog sig tillbaka och inte hade ett lika stort socialt kontaktnät (Amerena & 

Wallace, 2009; Schmid-Mohel et al., 2014).  

 

Arbete och vardag  

Många patienter upplevde det som positivt att kunna komma tillbaka och börja arbeta igen då 

det gav patienterna en känsla av normalitet och en bättre självkänsla. Trots att det upplevdes 

som positivt kunde det efter en transplantation bli svårare att utföra arbetet som tidigare efter 

som deras hälsa hade förändrats. Patienterna var efter transplantationen mer frånvarande från 

jobbet och blev därmed en opålitlig arbetstagare, något som många upplevde som jobbigt 

(Dahl & Moen, 2017). Hälsan blev mer styrande i hur de kunde utföra sitt arbete och huruvida 

de kunde få ett jobb. Koncentrationen sviktade och smärtor var vanligt förekommande och 

drabbades man av infektioner kunde det leda till långa sjukhusvistelser. Det kunde senare 

resultera i ekonomiska begränsning på grund av en minskad inkomst (Schmid-Mohler et al., 

2014).  
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Majoriteten av patienterna upplevde det som en stor förändring att ta flera tiotals tabletter om 

dagen. Dels var det svårt att utföra den nya rutinen, och en del upplevde även att det bidrog 

till mindre spontanitet i vardagen (Orr et al., 2007). En del tyckte det var ett nytt stort ansvar 

som de inte hade varit beredda på att ta och fått lite information om. De kände sig ensamma 

och överväldigade inför detta nya ansvar. Det var också svårt att förhålla sig till då de inte 

alltid hade praktisk support som kunde hjälpa dem (Pinter et al., 2017).  

 

Förändrade roller  

Transplantationen gav patienterna en ny roll och förändringar kring sociala aspekter. 

Utmaningar mellan patienter och anhöriga var vanligt. Den transplanterade behövde träda in i 

en ny roll som inte längre innebar att vara patient. Många patienter kände att detta kunde bli 

förvirrande och att det var svårt att hitta en ny balans i relationer och hos sig själv (Schipper et 

al., 2014).Vissa upplevde att de blev behandlade annorlunda av familj, anhöriga och även av 

arbetskollegor. En deltagare beskrev det som att bli behandlad som ett barn vilket orsakade 

frustration i sociala sammanhang (Orr et al., 2007).   

 

Rollerna inom partnerrelationer förändrades också. Ofta var partnern inte beredd på att svåra 

biverkningar och infektioner skulle vara närvarande efter en genomförd transplantation. Det 

ledde till konflikt gentemot sin partner och en form av anpassning till varandra  behövde ske. 

Patienterna ville nu göra andra typer av aktiviteter för att känna sig självständig och inte 

längre bli behandlade och omhändertagna på grund av deras sjukdom, något som partnern fick 

anpassa sig till eftersom deras tidigare roller i relationen hade sett annorlunda ut (Amerena & 

Wallace, 2009; Boaz & Morgan, 2013; Dahl & Moen, 2017). En deltagare sade följande och 

syftade på sin man “Vår relation förändrades efter transplantationen, min man såg mig 

förändras, från att vara beroende till att bli oberoende. Vi var tvungna att hitta en ny balans. 

Jag var inte längre samma kvinna som innan transplantationen” (Schipper et al., 2014, s. 586).  

 

Flertalet patienter upplevde en ambivalens i deras relationer till familj och vänner, det sträckte 

sig från att känna mer frihet och inte vara en börda för familjen samtidigt som det ledde till 

mer osäkerhet och stress. Många patienter kände sig begränsade i sin roll som förälder på 

grund av frekventa sjukhusvistelser och stundtals dåliga hälsa. De försökte att skydda sina 

barn från dåliga nyheter (Schmid-Mohler et al., 2014).  Eftersom rollerna hade förändrats och 

synen på den transplanterade sågs som frisk, upplevde patienterna svårigheter i att 

kommunicera med sin familj om olika biverkningar för att de inte ville oroa dem (Dahl & 
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Moen, 2017). Samtidigt som andra upplevde att det var skönt att inte vara lika beroende av 

familj och vänner, de hade fått en större autonomi i sin sjukdom, till exempel uttryckte en 

kvinna innan transplantationen en känslan av att vara otillräcklig som mamma, fru och dotter 

men efter transplantationen kunde dessa roller återigen kännas fulländade och man kunde nu 

ha en aktiv roll i sin familj igen (Boaz & Morgan, 2013). Andra  beskriver även hur det 

sociala stödet från anhöriga under sjukdomsperioden gjort så att familjen fått ett starkare band 

mellan varandra (Luk, 2003).  

 
Fysiska biverkningar 

De flesta av patienterna upplevde biverkningar av de läkemedel de var tvungna att ta efter 

transplantationen. De varierade både i typ av biverkning och hur allvarliga de var. Några av 

de vanligaste biverkningarna var benskörhet, utmattning, hudcancer, en ökad hårväxt och 

ökad kroppsvikt (Orr et al., 2007). Detta var något de såg som oundvikligt, och lärde sig 

hantera på olika sätt. Biverkningarna ansågs av patienterna vara en del av tillfrisknandet och 

något man fick räkna med (Gill, 2012; Orr et al., 2007). Viktuppgången och den ökade 

hårväxten påverkade självförtroendet och självbilden, vilket ledde till begränsningar i det 

dagliga livet. Patienterna upplevde det jobbigt att deras utseende förändrades på grund av den 

ökade hårväxten på kroppen och viktuppgången. De kände inte igen sig själva längre 

(Schmid-Mohler et al., 2014). Patienterna beskrev även sexuella problem som en biverkan av 

läkemedlen (Dahl & Moen, 2017; Schipper et al., 2014). Detta är en biverkan de inte blivit 

informerade om, något som upplevdes som tabu och som ingen vill prata om, trots att det för 

många kan upplevas som ett stort problem (Schipper et al., 2014). 

 

Luk (2003) beskriver också  andra biverkningar som påverkade patienternas livsstil och 

livskvalité. Dessa var sömnsvårigheter, blåmärken, acne, att huden upplevs skör, skakningar i 

händerna, diabetes, gråstarr, infektionskänslighet, högt blodtryck, humörsvängningar och 

hjärt-kärlsjukdomar. Sömnsvårigheter framkom att vara en av de svåraste och mest tärande 

biverkningarna från medicineringen. En deltagare uttryckte följande “Om jag ska vara ärlig, 

har det gått så långt att man inte ens vill gå och lägga sig för jag vet att jag kommer ligga där 

och vara vaken största delen av tiden” (Low, Crawford, Manias & Williams, 2017, s. 1499.   

Patienterna upplevde även att det är jobbigt för dem att ha långsiktiga biverkningar av 

medicineringen t ex tre år efter transplantationen. Små episoder av dålig hälsa och infektioner 

kunde leda till tillstånd som var allvarligare och i behov av ytterligare sjukhusvård i form av 

operationer och mer medicinering. Vissa patienter drabbades värre än andra av de långsiktiga 
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biverkningarna och kunde då utveckla sjukdomar som cancer, benskörhet, nervsmärta och 

diabetes (Boaz & Morgan, 2013).  

 

Psykiska påfrestningar 

Majoriteten av patienterna upplevde psykiska påfrestningar efter transplantationen. Det ledde 

ofta till att patienterna mådde dåligt psykiskt och hade en sämre livskvalitet. Det berodde ofta 

på att patienternas förhoppningar om livet inte överensstämde med verkligheten.  

 

Tillfrisknandets psykiska påfrestningar  

Patienterna upplevde tiden efter transplantationen som en berg- och dalbana, att gå från att 

vara frisk till att sedan få någon form av infektion och därmed bli sjuk var påfrestande och 

gjorde tillfrisknandet till en utmaning (Amerena & Wallace, 2009). Denna utmaning gjorde 

det svårare för patienterna att återgå till det “normala” men de ansåg att det var något de fick 

lov att acceptera som en del av tillfrisknandet efter transplantationen (Boaz & Morgan, 2013), 

generellt sätt upplevde de att trots den mängd biverkningar de drabbats av hade 

deras  livskvalité överlag förbättrats. Känslan av hjälplöshet och känslan av att ej ha kontroll 

över sitt eget liv minskar och avtar med tiden (Low et al., 2017).  

 

För höga förväntningar 

En del patienter upplevde att det hade för höga förväntningar på resultatet och livet efter 

transplantationen (Pinter et al., 2017; Schipper et al., 2014) ). Dessa positiva förväntningar 

kom bland annat från läkarnas optimistiska sätt att redogöra för livet efter transplantationen 

(Schipper et al., 2014). Det fanns en viss besvikelse över resultatet. Patienterna trodde att 

möjligheterna till att leva ett bättre liv än tidigare och att kunna göra mer saker var större efter 

transplantationen (Schipper et al., 2014; Schmid-Mohler et al., 2014). En patient uttryckte sig 

på följande sätt “[…] En operation och allting kommer bli bra. Inga mer läkemedel, inget 

sjukhus, inga injektioner, färdigt, allt är över, ett nytt liv. Och naturligtvis var det inte alls 

så… Mina förväntningar var för höga […]” (Schmid-Mohler et al., 2014, s. 12).  

 

Känsla av skuld  

Känslan av besvikelse från de höga förväntningar på resultatet ledde till att patienterna kände 

skuld över att de inte var tacksamma. Känslan av skuld gjorde att de inte talade med någon 

om detta utan höll det inom sig eller ignorerade dessa känslor. Att vara tacksam för sin nya 
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njure var det som förväntades och om man uttryckte missnöje skulle detta ses som otacksamt 

och fel gentemot de patienter som fortfarande hade dialys. Detta gjorde att patienterna inte 

erkände sina känslor eller begränsningar. De var tvungna att anpassa sig till omgivningens 

förväntningar och acceptera den verklighet de befann sig i (Schipper et al., 2014).  

 

Patienterna upplevde det svårt att visa glädje över sin nya njure när de visste att det var någon 

som var tvungen att dö för att de skulle överleva (Orr et al., 2007; Schipper et al., 2014). Att 

känna skuld mot de patienter som fortfarande var tvungna att genomgå dialys och ej fått 

någon njure var vanligt då man visste att det fanns patienter som väntat längre än vad man 

själv gjort. Även skuldkänslor gentemot sin donator kunde förekomma. Känslorna grundade 

sig i att man aldrig kommer att  kunna visa tillräckligt med tacksamhet till donatorn och 

patienterna kände att de aldrig kommer kunna ge tillbaka samma “gåva” (Schipper et al., 

2014).  

 

Oro 

Vissa patienter upplevde ett problem kring hur man skulle hantera sin oro. De kände att de 

inte kunde tala med sina läkare men visste inte heller var det skulle vända sig (Amerena & 

Wallace, 2009). Oron uppkom från bland annat rädslan för infektionskänslighet och risken att 

drabbas av andra allvarliga sjukdomar i efterförloppet. Detta utvecklades också till en 

stressande faktor som konstant var närvarande. En patient uttryckte följande gällande de 

regelbundna återbesöken “Jag var rädd för vad de kommer säga till mig, “Din njure fungerar 

inte som den ska”. Det är något jag alltid tänker på […]”  (Low et al., 2017, s 1501).   

 

De som upplevde fler komplikationer och biverkningar hade större psykiska problem med 

stress, oro och ångest. Många menade att de var mer medvetna om sina egna kroppar efter 

transplantationen och mer noga med att känna efter hur de egentligen mådde (Schmid-Mohler 

et al., 2014). 

 

Känsla av ansvar gentemot andra 

Många patienter menade att de känner ett ansvar gentemot njuren i sig, att de måste följa sina 

nya läkemedel för att njuren ska fungera så länge som möjligt (Amerena & Wallace, 2009).  

De flesta kände ett moraliskt ansvar gentemot donatorn att bevara och maximera överlevnad 

av den nya njuren (Pinter et al, 2017), det moraliska ansvaret fann man också gentemot de 
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vårdlag som gjort transplantationen möjlig. Patienterna kände ansvar i att ej svika vårdlaget 

och det var därför av stor vikt att följa de ordinationer man blivit given. Det bidrog också till 

att patienterna ej ville uttrycka missnöje eller klagomål över sin situation då de trodde att 

detta skulle ses som otacksamt (Orr et al., 2007).   

 

Rädsla för avstötning  

Att vara orolig och rädd för en avstötning är något som alla patienter har nämnt.. Det var 

något som många ofta blir påminda om vilket gör att de blir mer uppmärksamma på 

förändringar i kroppen (Amerena & Wallace, 2009; Schipper et al., 2014; Low et al., 2017). 

Oron för att transplantationen sågs som tidsbegränsad var för patienterna svårt att hantera. Det 

man som patient kunde styra över var att följa de restriktioner och läkemedelsordinationer de 

fått men känslan av ovisshet över hur länge njuren skulle fungera var ständigt närvarande 

(Amerena & Wallace, 2009; Schipper et al., 2014).  

 

Rädslan för en eventuell avstötning sträckte sig till fler delar av livet och framför allt inför 

framtiden då många kände sig oroliga för att de kanske kommer leva kortare liv än deras 

anhöriga (Schmid-Mohler et al., 2014). Många upplevde det som en ny känsla de inte hade 

känt tidigare under deras sjukdom, och hanterade det på olika sätt. Vissa valde att undvika 

det, samtidigt som andra fokuserade på att följa alla råd och hoppas på det bästa (Dahl & 

Moen, 2017).  

 

En del oroade sig också för en avstötning då de visste att de då måste återgå till dialys och det 

var om något värre (Orr et al., 2007). Njuren blev något av en sista chans och att förlora all 

den frihet man fått genom transplantationen upplevdes som väldigt svårt. (Pinter et al., 2017).  

Det fanns delade meningar kring att återfå dialys. Vissa kände att de ville leva till varje pris 

och accepterade dialys, samtidigt som andra nämnde att de ville avstå då de inte ansåg det 

som ett värdigt liv. “[…] Ditt liv kretsar runt dialys och du vill att det ska ta slut. Det skulle 

vara fruktansvärt att gå tillbaka till dialys. Jag skulle hellre dö. Jag skulle inte göra det. Det är 

inte värt det för att jag skulle bli en börda.” (Pinter et al., 2017, s. 448.  

 

Anpassningsstrategier 

För att hantera de många nya känslor och biverkningar som kommit med transplantationen 

skapade patienterna egna strategier för att hantera det. Många patienter hanterade sin rädsla 
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för avstötning genom att aktivt inte tänka på det som skapade oro. De syftade till att göra det 

bästa av situationen och det bästa av det liv man levde nu (Gill, 2012). Patienterna tyckte det 

var skönt att distrahera sig med andra aktiviteter för att inte tänka på det som var jobbigt (Orr 

et al., 2007). Andra valde att fokusera på de positiva delarna av sitt tillfrisknande och se de 

nya möjligheter man fått (Schipper et al., 2014), samt träna på att acceptera sin situation och 

leva i nuet (Schmid-Mohler et al., 2014).  

 

En anpassningsstrategi som patienterna använde sig av var att de jämförde sin nuvarande 

situation med tiden innan transplantationen och drog slutastsen att det iallafall var bättre nu. 

Många fokuserade på att dialys varit värre och bidragit till sämre livskvalitet (Schipper et al., 

2014; Orr et al., 2007). En del av patienterna valde att tänka på att de var lyckligt lottade över 

att de fått en andra chans i jämförelse med dem personer som inte fått en njure eller led av 

andra sjukdomar (Low et al., 2017). 

 

Att skapa kontakter och nya relationer med andra transplanterade upplevdes som en bra 

strategi. Att lära sig från andras strategier för att sedan applicera det på sitt eget tillfrisknande 

var positivt (Low et al., 2017). Det var viktigt för patienterna  att tala med andra 

njurtransplanterade personer för att inte känna sig så ensamma i sina känslor (Schmid-Mohler 

et al., 2014). Några patienter skapade sig en känsla av kontroll genom att söka kunskap och 

lära sig så mycket som möjligt om sitt tillstånd och alla de biverkningar som de kan få 

(Schmid-Mohler et al., 2014; Orr et al., 2007).  

 

DISKUSSION  
En njurtransplantation kan bidra till många biverkningar och komplikationer som påverkar 

livskvaliteten på ett negativt sätt. Trots detta beskriver också patienter flera positiva effekter. 

Många patienter upplevde  att en transplantation ger dem en känsla av frihet och större 

autonomi, de har nu möjlighet att styra sina egna liv igen. Känslorna är delade vissa menar på 

att det är skönt att inte längre känna sig som en börda för familj och anhöriga samtidigt som 

andra upplever det som krävande och påfrestande att bemöta samhället och omgivningens 

förväntningar på tillfrisknandet. Det speglade sig bland annat i svårigheter i att själv anpassa 

sig till sina nya sociala roller och komma tillbaka till sitt liv innan sjukdom. Biverkningar från 

läkemedel är något som påverkar patienternas självbild och livskvalité. De är påfrestande och 

jobbigt men samtidigt oundvikligt. De fysiska biverkningarna bidrar till olika psykiska 
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påfrestningar det är bland annat känslan av att inte vara i kontroll över sin egen kropp, oro för 

infektioner och rädsla för avstötning. Att ha för höga förväntningar är också vanligt, många 

tror att en operation ska göra dem helt friska, och känner besvikelse över den livslånga 

behandlingen. För att hantera det skapar många patienter egna anpassningsstrategier som dels 

handlar om ökad kunskap om sitt tillstånd, att tala med andra i samma situation samt att 

fokusera på de positiva delarna istället.  

Resultatdiskussion  

Återfå friheten och inte längre vara beroende av andra 

Resultatet av denna studie visar på att den positiva aspekten av en njurtransplantation är 

främst att återfå friheten och att inte längre låta sjukdomen styra livet (Orr et al., 2007). De 

patienter som tidigare genomgått dialys innan transplantationen förklarade sin situation som 

begränsad och att det inte fanns plats för spontanitet eller intressen, vilket nu 

transplantationen bidragit med att förändra (Heiwe et al., 2003). Vi människor upplever det 

som jobbigt att vara beroende av andra och inte kunna ta hand om sig själv. Orem menar att 

dagens samhälle inriktar sig mycket på att man som individ ska i så stor mån som möjligt ska 

ta ansvar för sitt eget liv och sin egen hälsa (Kristoffersen et al., 2006). Genom att detta är 

något som samhället förväntar sig av oss kan människan påverkas negativt av detta och anse 

att man är svag om man är i behov av hjälp och stöd, vilket de flesta är när man är njursjuk. 

Studien påvisar att patienter som blivit njurtransplanterade upplever det som en lättnad att inte 

längre vara lika beroende av familj och anhöriga och inte längre vara en börda för dem (Dahl 

& Moen, 2017). Vilken också påverkar självbilden och stärker patienten då hen nu kan 

uppfylla samhällets förväntningar.  

Vikten av socialt stöd och ekonomisk stabilitet  

Resultatet av de granskade artiklarna visade att patienterna upplevde brist på empati och 

förståelse från familj och anhöriga. Efter transplantationen handskades patienterna med en rad 

nya sjukdomsinsikter och komplikationer som omvärlden inte såg. Uppfattningen var därmed 

delad och resulterade ofta i ett avståndstagande från anhöriga och familj. (Amerena & 

Wallace, 2009; Boaz & Morgan, 2013; Schmid-Mohel et al., 2014). Att anpassa sig till en ny 

vardag efter en transplantation är svårt, därmed är patientens sociala kontaktnät en stor 

tillgång. Andra studier har visat på att sociala faktorer är en positiva prediktor i  hur 

livskvaliteten upplevs (Muehrer & Becker, 2008). Resultatet visar även hur patienter gärna 

återgick till sitt tidigare arbete men att hälsans ovisshet styrde huruvida de kunde utföra sitt 
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arbete eller om de ens kunde få ett jobb då de ibland sågs som opålitliga arbetstagare. Det 

resulterade senare i en ekonomisk belastning (Dahl & Moen, 2017; Schmid-Mohler et al., 

2014). Rebafka (2016) beskriver hur ekonomiska faktorer också spelar en roll i om den 

upplevda hälsan och livskvaliteten är bra eller dålig. Utan en stabil grund på en socialt och 

ekonomiskt plan kan patientens hälsa försämras på grund av till exempel ovilja att följa 

läkemedelsordinationer. Därför blir dessa upplevelser viktiga att belysa då det i en framtid 

kan vara något som leder till lågt skattad livskvalitet.   

Psykiska påfrestningar relaterat till fysiska biverkningar   

Den här litteraturstudien visade att alla patienter upplevde någon form av fysisk biverkning 

från medicinering, dock var vissa mer utsatt än andra. De fysiska biverkningarna som var 

mest påtagliga i samtliga artiklar var ökad hårväxt, viktuppgång och utmattning (Gill, 2012; 

Orr et al., 2007). Studien visade även en  koppling mellan de fysiska biverkningarna och de 

psykiska påfrestningarna. Patienter som led av många  fysiska biverkningar skattade sin 

livskvalité och sitt psykiska måendet lågt. Det är något som andra studier också har också 

påvisat. Yagil och medarbetare (2018) beskriver också ett samband mellan påverkad 

livskvalitet, njurtransplantation, psykisk ohälsa, depression, ångest och smärta. Denna 

problematik kan bidra till längre vårdtider som i sin tur påverkar samhället negativt i och med 

att det är en kostsam procedur. Här har sjuksköterskan en stor roll i att stötta patienten och 

hjälpa hen att hantera vardagen i efterförloppet. Genom att informera patienten om strategier 

för att ta sig igenom dessa begränsningar (Weng et al., 2009) samt bekräfta och respektera hur 

patienten upplever sin hälsa och situation. Detta skapar också möjligheter att i tid sätta in 

förebyggande resurser som också gör det mindre kostsamt för samhället (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018). Patienter talar om hur viktigt det varit för dem att 

sjuksköterskan ser till varje enskild patients egenskaper när det gäller information kring hur 

livet efter transplantationen kommer se ut. Att vara ärlig och sanningsenlig är viktigt för 

patienterna (Been-Dahmen et al., 2018).  

För höga förväntningar leder till sämre livskvalitet  

Resultatet påvisar även att majoriteten av patienterna upplevde sig ha för höga förväntningar 

på sitt tillfrisknande som inte stämde överens med verkligheten. De positiva förväntningarna 

härstammade bland annat från läkarnas optimistiska sätt att redogöra för livet efter 

transplantationen. De höga förväntningarna resulterade i en stor psykisk börda och sämre 

livskvalitet för patienterna (Pinter et al., 2017; Schipper et al., 2014).  Det är något som 

omvårdnadspersonal måste vara medvetna om på ett etiskt plan. Studier har påvisat att ge 
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alldeles för höga förväntningar utan förbehåll kan leda till svårigheter för patienten efter 

transplantationen då dessa förväntningar bildas inom en ram för vad patienten tror att hen kan 

uppleva (Carr et al., 2001) Patienter som har för höga förväntningar av sin framtida goda 

hälsa kan därför få det svårt att förhålla sig till verkligheten och det kan leda till en sämre 

livskvalitet än för någon som har samma kliniska tillstånd men med rimliga förväntningar.  

Oro över avstötning 

Patienterna i denna studie upplevde tiden efter transplantationen som en berg- och dalbana. 

Denna berg- och dalbana innefattade en rad olika känslor men en känsla som var tydligt 

beskriven i de analyserade artiklarna var oro. Det visade sig att oron gick att koppla ihop med 

den konstanta rädslan för att drabbas av infektioner som i sin tur kunde utvecklas till en 

avstötning (Amerena & Wallace, 2009; Low et al., 2017). Resultatet av de granskade 

artiklarna belyste att patienterna  letar efter förändringar i sitt mående och konstant känner sig 

medvetna om sina kroppar. En anledning till att patienterna är väldigt noga med att känna 

efter i kroppen är på grund av att sjukvårdspersonal lär patienter att vara noga med att direkt 

uppsöka vård om de tror att de har någon form av infektion då det snabbt kan bli allvarligt och 

njuren kan ta skada. Efter transplantationen kommer det vara något som patienten alltid måste 

ta hänsyn till, sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa patienterna hantera rädslan och oron på 

ett effektivt sätt och se vad som passar den unika individen (Weng et al., 2009).  

Anpassningsstrategier efter transplantation 

Det har i denna studie visat sig att det är minst lika viktigt att själv hitta strategier och verktyg 

i tillfrisknandet som stödet sjukvårdspersonal kan bidra med. Dessa anpassningsstrategier är 

en form av den egenvård som Orem beskriver (Kristoffersen et al., 2006). Det är något som 

individen själv utfört utifrån den unika personens situation, kunskapsgrund och sociala miljö. 

Efter analys av artiklar innehållande anpassningsstrategier kunde slutsatsen dras att patienter 

använde förnekande som en strategi. Att inte känna efter och att inte tänka på det som 

skapade oro hjälpte många (Gill, 2012). Det som dock kan vara värt att diskutera är huruvida 

förnekelse kommer att påverka patientens långsiktiga tillfrisknande. Det kommer eventuellt 

kunna utvecklas till att patienten förnekar symtom som är av stor vikt att söka sjukvård för, 

det kan äventyra den nya njurens överlevnad. White & Gallagher (2010) beskriver att det 

finns ett samband mellan patienter som använder sig av förnekande som strategi och en lägre 

livskvalitet.  
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Att skapa nya relationer och kontakter med personer som genomgått och befunnit sig i 

liknande situationer upplevdes också som en bra strategi (Low et al., 2017). En analys som 

kan göras av denna studie är att förvirringen och ensamheten man upplever verkar lättare 

kunna hanteras om man fick prata med en person som genomgått samma sak. Man möts då 

inte av samhällets åsikter eller sjukvårdens medicinska kunskaper. Det handlar endast om vad 

patienten känner och upplever.    

Metoddiskussion 

Sökstrategi och urval 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie där endast kvalitativa originalartiklar 

studerades. Det gjordes för att på ett effektivt sätt studera en större mängd forskning inom 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2016) då det ansågs vara det bästa sättet att ta del av så 

mycket information som möjligt. Endast kvalitativa studier valdes för att få en mer ingående 

inblick i patienternas upplevelser.  

Att genom intervjuer få förståelse för känslor och upplevelser som inte kan mätas på ett 

kvantitativt sätt, detta anses vara en styrka i denna studie då man får en bredare förståelse för 

patientens upplevelser. Syftet i studien var att ta del av redan befintlig forskning inom 

området och få ett så stort urval som möjligt. Därför ansågs en empirisk studie vara för 

tidskrävande för aktuell tidsram. Av det artiklar som studerades hade fyra stycken utförts i 

England (Orr et al., 2007; Amerena & Wallace, 2009; Gill, 2012; Boaz & Morgan, 2013) och 

två i Australien (Low et al., 2016; Pinter et al., 2017). Resterande artiklar kom från Kina 

(Luk, 2003), Schweiz (Schmid-Mohler et al., 2014), Nederländerna (Schipper et al., 2014) 

och Norge (Dahl & Moen, 2017). Att inkludera artiklar från ett flertal olika länder var en 

styrka då samtliga artiklar kom fram till liknandet resultat. Detta stärker alltså det 

sammanfattade och slutgiltiga resultatet och visar att patienters upplevda livskvalitet efter en 

transplantation ej skiljde sig trots att patienterna fick vård i olika länder eller var uppväxta i 

olika kulturer.  

För att få en förståelse över redan befintlig forskning gjordes en preliminär sökning i tre olika 

databaser. Dessa var PubMed, Scopus samt CINAHL. Dessa databaser är centrala inom 

medicin och omvårdnad och därför relevanta för det aktuella syftet. Att använda flera olika 

databaser ger ett bredd sökresultat och stärker arbetets resultat, detta är en styrka i detta arbete 

(Forsberg & Wengström, 2016). Därefter skapades sökord som var specificerade för syftet.  
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Sammanlagt gjordes sex olika sökningar i valda databaser. Vid varje sökning lästes alla titlar 

igenom för att kunna välja ut vilka abstracts som skulle läsas. Hittades en titel som verkade 

svara på valt syfte lästes artikelns abstract igenom. Totalt lästes 31 abstracts och 11 valdes ut 

för vidare granskning. En av dessa 11 artiklar valdes bort då det efter granskning visade sig 

vara en pågående studie som ej avslutats ännu. För att styrka den här studiens resultat hade 

det varit önskvärt att ha med fler artiklar dock framkom det att samtliga artiklars resultat 

speglade varandra och visade inga större skillnader i vad dessa kommit fram till.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes var studier där deltagarna i dessa var över 19 års ålder 

samt att de hade mottagit en njure. Enligt Karolinska institutets Mesh ordbok ses patienter 

som vuxna från 19 års ålder. För att begränsa arbetet valdes att endast studera vuxna patienter. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och ej vara äldre än 20 år. Detta för 

att få en uppfattning om nuvarande kunskap inom området och då syftet är att studera 

upplevelser och ej medicinska framsteg ansågs 20 år som en rimlig begränsning. 

Att endast studera artiklar som var skrivna på svenska eller engelska kan både ses som en 

styrka och en svaghet. Svaghet då man ej får en lika bred sökning och kan missa artiklar som 

innehåller viktig forskning men styrka då detta är språk som studiens författare behärskar och 

därför minskar risken för att missuppfattning sker (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa 

studier skulle även finnas tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek prenumerationer, detta 

kan ha bidragit med att artiklar som svarade på studiens syfte exkluderades, vilken kan ses 

som en svaghet  

Kvalitetsgranskning 

För att kunna bedöma kvalitén på artiklarna användes  Statens beredning för medicinsk och 

social utvärderings egen kvalitetsmall (Bilaga 1); Mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser (SBU, 2014). Mallen innehåller 21 frågor 

och är utformad med “ja”, “nej” och “oklart” som svar. Mallen valdes ut då denna ansågs vara 

tillförlitlig och en bra grund för att avgöra kvaliteten på studierna. De artiklar som uppnådde 

en kvalitet på 70% eller mer ansågs vara medelhöga och fick därmed ingå i studien. 80% 

ansågs vara hög kvalitet. Fyra av de 10 studierna som valdes ut hade hög kvalitet och fem 

hade medelhög kvalitet. Artiklarna granskades var för sig utefter SBU:s mall av vardera 

författare och en sammanställning gjordes sedan. Detta för att säkerställa att artiklarnas 

kvalitet hade uppfattats på samma sätt. Något som ansågs svårt att granska och som inte 
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framkom tydligt i majoriteten av artiklarna var forskarens relation till informanterna/urvalet 

och även om resultatet var överförbart till en annan kontext. Det hade varit önskvärt och givit 

en större trovärdighet i resultatet om majoriteten av artiklarna varit av hög kvalitet.  

Etiska överväganden  

Att artiklarna hade blivit etiskt granskade var ett krav för vidare analys. Alla artiklar hade 

blivit granskade av en etisk kommitté, dock fanns det fyra artiklar som inte tydligt beskrev 

utförandet. Artiklarna fick dock generellt hög kvalité och därför förbisågs detta. Att endast 

studera artiklar som blivit etiskt granskade var i denna studie viktigt då syftet var att studera 

patienters egenupplevda situation oberoende författarnas åsikter eller uppfattningar (Forsberg 

& Wengström, 2016). Detta stärker den vetenskapliga forskning studien kom fram till.  

Behov av vidare forskning  

Sammantaget fanns det mycket god forskning att tillgå, majoriteten av artiklarna studerade 

livskvaliteten genom kvantitativa metoder och därför vore det fördelaktigt att kvalitativt 

studera livskvalitet efter njurtransplantation vidare. Det går att konstatera att livskvaliteten 

sjunker vid en njurtransplantation och det är önskvärt att studera dessa upplevelser djupare. 

Resultatet visar även att vidare forskning krävs kring hur vårdpersonal kan skapa ett så bra 

fysiskt och psykiskt tillfrisknande som möjligt för dessa patienter. Forskning kring vilka 

strategier och hjälpmetoder som är bäst lämpade för att hjälpa patienter hantera den sämre 

livskvaliteten bör göras.  

Klinisk implikation 

Som sjuksköterska måste man ha i åtanke att patienter som genomgått en transplantation 

generellt upplever sin livskvalité som utmanande. Denna studie beskriver tydligt vilka känslor 

patienterna genomgår och vad de uppfattar som extra utmanande. Det har givit en större 

förståelse för vart hjälp och stöd måste komma in för att tillfrisknandet ska ske så bra som 

möjligt. För patienterna var det viktigt att efterförloppet skulle förklaras på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt för att förbereda dem på den berg- och dalbana tillfrisknandet 

skulle innebära. De patienter som blivit informerade om detta skattade generellt en högre 

upplevd livskvalitet än de patienter som fått en förskönad bild av tillfrisknandet. Känslor som 

skuld och oro var vanligt hos de transplanterade. Dessa känslor var dock ofta något som dem 

höll dolt för att inte överföra dessa känslor på sin omgivning eller för att de upp. Att som 

sjuksköterska ha detta i åtanke och att öppet fråga patienterna om hur de upplever detta och 
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att uttrycka det ”normala” i att känna dess känslor skulle få patienten att känna sig sedd 

minska risken för utvecklandet av psykiska påfrestningar.  

Slutsats  

Alla patienter har olika upplevelser av sin livskvalitet efter en njurtransplantation. Dels 

positiva känslor av frihet och autonomi men även psykiska påfrestningar som härstammade 

från fysiska biverkningar, för höga förväntningar på tillfrisknandet och förmågan att anpassa 

sig till samhällets och anhörigas krav. Det är därför av stor vikt att som sjuksköterska kunna 

bemöta patienterna  som enskilda individer och ge en så anpassad vård som möjligt. Att 

hjälpa patienter hitta olika verktyg och anpassningsstrategier är ett viktigt steg på vägen till ett 

bättre tillfrisknande och liv efter en transplantation. Arbeta som ett team och på ett 

multiprofessionellt sätt hjälpa patienter med olika aspekter av tillfrisknandet.  
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BILAGA 1.  
Granskningsmall  

 
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 
e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett 
liknande sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett 
annat sammanhang (kontext)? 

 
Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc): 

  

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
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BILAGA 2.  
Tabell 2. Översiktstabell. 

 

Författare, 

publiceringsår 

& land  

Syfte Design/metod Urval & Bortfall Resultat & slutsats Vetenskapligkvalitet 

Schipper et al., 
(2014). 
Nederländerna 
 
 

Att beskriva olika 

problem som patienter 

kan uppleva efter en 

njurtransplantation och 

de strategier patienterna 

använder sig av för att 

anpassa sig till 

transplantationen. 

 

Kvalitativ metod 

med induviduella 

intervjuer. 

 

30 personer deltog i 

studien. 16 personer 

var män och 14 var 

kvinnor.  

 

Resultatet redovisas i fyra 

teman med fler underrubriker. 

Dessa teman  är: upplevelser 

innan transplantation, 

positiva förbättringar 

tillsammans med problem att 

anpassa sig, mindre positiva 

förändringar tillsammans med 

problem att anpassa sig, 

anpassning och 

återhämtningsförmåga efter 

transplantation.  

Hög 

Orr et al., 
(2007).  
England  

Att utforska patienters 

upplevelser av att leva 

med en transplanterad 

njure. 

Kvalitativ metod 

med diskussioner i 

fokusgrupper 

 

52 bedömdes 

lämpliga,  26 valde att 

inte delta på grund av 

att de var upptagna 

när kontakt upptogs, 

och en upplevde att 

samtal i grupp var 

obehagligt.  

 

Deltagarna upplevde livet 

efter en transplantation som 

klart bättre än innan men det 

medförde även olika 

psykosociala känslor såsom 

rädsla för avstötning och att 

vara medveten och vaksam på 

nya symtom samt hitta olika 

sätt att hantera de 

Hög 
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biverkningar som de nya 

medicinerna gav. 

Dahl & Moen., 
(2017). Norge 

Att identifiera viktiga 

aspekter i patientens liv 

i övergången från 

diabetes och 

njursjukdom till det 

dagliga livet med en 

njurtransplantation.  

 

Kvalitativ, 

explorativ studie 

med intervjuer.  

 

9 tillfrågades och 6 

män deltog. Ingen 

hade genomgått dialys 

tidigare.  

 

Det dagliga livet gav 

patienterna mer autonomitet 

och frihet. Patienterna lärde 

sig hantera situationen och 

motivera sig själva. Det fanns 

dock element av osäkerhet 

som rädsla för avstötning och 

svåra biverkningar av 

immunosupprisiva 

läkemedlen.   

Medelhög 

Low et al., 
(2016). 
Australien   

Att undersöka 

stressorer och hantering 

av dessa i samband 

med en njur- 

transplantation med 

fokus kring läkemedels 

följsamhet. 

 

En beskrivande 

explorativ studie 

 

27 patienter 

tillfrågades varav 

25personer deltog. Av 

dessa var 15 män och 

10 kvinnor.  

 

Resultatet presenterades i 

olika teman. Dessa teman 

var: orsaker till stressorer och 

strategier för hantering av 

dessa. Slutsatsen var att 

patienter som var utrustade 

med olika strategier kunde 

hantera stressorer, relaterat 

till transplantationen, bättre. 

Medelhög 

Amerena & 
Wallace., 
(2009).  
England  

Studien ämnar förbättra 

förståelsen för 

psykologiska aspekter 

av upplevelser efter en 

njurtransplantation, 

samt belysa olika 

strategier att hantera 

dessa 

 

En kvalitativ 

explorativ studie 

baserad på 

intervjuer. 

 

8 deltagare. 3 män 

och fem kvinno 

 

Studien belyste att 

patienterna levde i en paradox 

och konflikt med sig själva på 

olika sätt. Detta sträckte sig 

från att samhället ser en som 

frisk men att en själv inte 

gjorde det. Att relationer var 

svåra att anpassa sig till då en 

fått nya roller i relationen. 

Hög 
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Deltagarna presenterade även 

olika sätt att förhålla sig till 

och hantera dessa 

“paradoxer” 

Gill., (2012).  
England 

Att undersöka 

donatorers och 

mottagarnas 

upplevelser av 

stressorer och 

anpassnings 

mekanismer relaterat 

till njurtransplantation. 

 

Longitudinell 

kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer. 

 

20 familjer 

tillfrågades varav 11 

valde att delta. Detta 

bidrog till ett 

deltagande av 22 

personer, 11 donatorer 

och 11 mottagare. 

 

En transplantation bidrar till 

olika stressorer för både 

donator och mottagare. den 

huvudsakliga stressande 

faktorn visade sig vara 

avstötning av den nya njuren. 

De deltagande i denna studie 

använde sig av en del 

strategier för att kunna 

hantera dessa stressorer. Det 

visade sig även att det sociala 

stödet från anhöriga var 

viktigt. 

Medelhög 

Pinter et al., 
(2017).  
Australien 
 

Att beskriva de 

upplevelser och 

perspektiv äldre 

njurtransplanterade har. 

Deras förväntningar av 

transplantationen och 

vilka behandlingsmål 

och vilken typ av 

egenvård de har 

 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

33 patienter  blev 

inbjudna och 30 

personer intervjuades. 

Alla mellan 65-80 år 

gamla.  De som 

avböjde gjorde det 

pga. sjukdom eller 

vägran.  

 

Studien identifierade sex 

olika teman; Att känna sig 

ung igen, att klara av en 

förlängd återhämtning, rädsla 

för att få andra sjukdomar 

och oro kring 

biverkningar,  prioritera att en 

avstötning inte ska ske, 

konfrontera försämrad hälsa 

och värdet av ens existens. 

De flesta deltagande kände 

sig unga igen och strävade 

efter att leva gott nu när de 

hade potential och möjlighet. 

Vissa kände sig dock låsta i 

Medelhög 
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sin situation och långsamma 

tillfrisknande, svåra 

biverkningar relaterade till de 

immunosuppresiva 

läkemedlen och övriga 

sjukdomar. 

Luk, (2003). 
Kina 
 

Att undersöka 

hälsorelaterad 

livskvalité hos 

kinesiska 

njurtransplanterade 

patienter i Hong Kong 

 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer. 

 

34 patienter  blev 

inbjudna att delta och 

31 personer av dessa 

deltog. Av dessa var 

15  kvinnor och 16 

var män.  

 

Patienterna upplevde att de 

hade en bättre livskvalité 

överlag och att den psykiska 

och sociala funktionen 

förbättrades märkbart. 

Patienterna uttryckte sig 

mindre nöjda med 

medicinering och 

omvårdnads 

rekommendationer. de 

önskade mer information 

kring biverkningar, träning 

och diet. 

Hög 

Schmid-
Mohler et al., 
(2014). 
Schwiez 

Studien var att  studera 

patientens perspektiv 

på hantering av sin 

egenvård efter en 

njurtransplantation 

 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer samt en 

kvantitativ del med 

strukturerade 

frågeformulär.  

 

16 tillfrågades, 4 

avstod och 12 deltog i 

intervjuerna och 

frågeformulären.  

 

Det stora hindret var att 

hantera instabilitet i det 

vardagliga livet efter en 

transplantation, detta 

kombinerat med en ovisshet 

om framtiden. Deltagarna 

menade att transplantationen 

givit dem en mycket större 

frihet samtidigt som de nu var 

tvungna att hantera skillnader 

i självbild och känslor. Att 

hantera och adaptera 

relationer och andra sociala 

Medelhög 
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interaktioner samt den 

praktiska hanteringen av sin 

egen hälsa och den 

medicinska behandlingen.  

Boaz & 
Morgan., 
(2013). 
England  
 

Att undersöka 

patienters uppfattningar 

och upplevelser av 

“normalitet” efter en 

njurtransplantation. 

 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer tre 

månader, ett år och 

efter tre år som 

transplanterad 

 

25 patienter deltog. 

Antal män var 15 

personer och antal 

kvinnor var 10 

personer.  

 

Patienterna upplevde det 

svårt att återfå normalitet 

efter en transplantation. 

Denna upplevelse påverkades 

av bland annat biverkningar, 

avstötning av njuren och 

medicinering. 

Medelhög 

*Medelhög kvalitet 70-80 % efter kvalitetsgranskning.  

Hög kvalitet 80-100 % efter kvalitetsgranskning.
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BILAGA 3. Tabell 3. Upptäckta huvudkategorier och subkategorier 
Författare, titel & publiceringsår 
 

Upptäckta huvudkategorier Subkategorier 

Schipper et al., (2014).  -Positiva upplevelser av livet 
- Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning 
- Anpassningsstrategier 

Omgivningens förväntningar 
Förändrade roller 
För höga förväntningar 
Känsla av skuld 
 
 

Orr et al., (2007).  
 

-Positiva upplevelser av livet 
- Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning 
- Anpassningsstrategier 

 

Arbete och vardag  
Förändrade roller 
Känsla av skuld 
Känsla av ansvar gentemot 
andra  
 

 
Dahl & Moen., (2017).  
 

-Positiva upplevelser av livet 
- Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
- Rädsla för avstötning  
 

Arbete och vardag  
Förändrade roller 
 

Low et al., (2016).  
 

-Fysiska biverkningar 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning 
- Anpassningsstrategier 
  

Tillfrisknandets psykiska 
påfrestningar 
Oro 
 

Amerena & Wallace., (2009).  -Positiva upplevelser av livet 
- Sociala relationer 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning  

Omgivningens förväntningar 
Förändrade roller 
Tillfrisknandets psykiska 
påfrestningar 
Oro 
Känsla av ansvar gentemot 
andra  
 
 

Gill., (2012).  -Positiva upplevelser av livet 
- Fysiska biverkningar 
- Anpassningsstrategier 
 

 

Pinter et al., (2017).  -Positiva upplevelser av livet 
- Sociala relationer 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning  
 

Arbete och vardag  
För höga förväntningar 
Känsla av ansvar gentemot 
andra  
 

Luk., (2003). 
 

- Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
 
 

Förändrade roller 
 

Schmid-Mohler et al., (2014).  -Positiva upplevelser av livet Omgivningens förväntningar 
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- Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
- Psykiska påfrestningar 
- Rädsla för avstötning  
- Anpassningsstrategier 
 
 

Arbete och vardag  
För höga förväntningar 
Oro 
 

Boaz & Morgan., (2013).  
 

-Sociala relationer 
- Fysiska biverkningar 
- Psykiska påfrestningar 

Omgivningens förväntningar 
Förändrade roller 
Tillfrisknandets psykiska 
påfrestningar 
 


